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Αξιότιμοι, αξιότιμες, αναγνώστες, αναγνώστριες του περιοδικού: 

Στο παρόν τεύχος του i-Teacher, προβαλλόμενο άρθρο είναι το επίκαιρο κείμενο του 
Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Π.Ε.11, του κου Λεβεντάκη Χαράλαμπου και της 
Εκπαιδευτικού Π.Ε.78, κυρίας Γκαρίλα Βασιλικής, με τίτλο: Καινοτομία και εκπαι-
δευτικές μεταρρυθμίσεις 

Ξεφυλλίστε το 23ο τεύχος του i-Teacher, έχει πολύ ενδιαφέροντα άρθρα, από την αρχή 
ως το τέλος! 

Ο Εκδότης 
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ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ: 
Είναι το ηλεκτρονικό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και την εφαρμογή τους στην εκπαίδευση. 

ΣΤΟΧΟΙ: 
H διάδοση και η ανάδειξη των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση. 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 
Στόχος η έκδοση 4 τευχών ανά ακαδημαϊκό έτος. 
Η έκδοση θα καθυστερεί ωσότου σχηματιστεί τεύχος με ικανοποιητική ύλη, διασπαρ-
μένη σε πολλές θεματικές περιοχές του. 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 
Η δημοσίευση γίνεται μετά από διαδικασία κρίσης. Ο κατάλογος των Κριτών είναι α-
ναρτημένος στο δικτυακό τόπο του περιοδικού, στη διεύθυνση:  
http://i-teacher.gr/committees.html  

ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΩΝ: 
Τα προηγούμενα τεύχη διατίθενται ελεύθερα για download από το δικτυακό τόπο: 
http://i‐teacher.gr 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αμανατίδης Νικόλαος, Γούσιας Φώτιος, Καμπούρμαλη Ιωάννα, Μαρκαντώνης Χρή-
στος, Μαστρογιάννης Αλέξιος, Μουλά Ευαγγελία, Παντίδου Γεωργία, Ρεντίφης Γερά-
σιμος, Σαρρής Δημήτριος, Φελούκα Βασιλική, Φρέντζου Μαίρη, Χαλκιοπούλου Πα-
ρασκευή 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: 
Φ. Γούσιας (M.Ed ICT ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ) 

Επικοινωνία 
e‐Mail: i‐teacher@i‐teacher.gr 
Ιστοσελίδα: http://i‐teacher.gr 

Εξώφυλλο: Χρήστος Παπαθεοδώρου(welcome@commonroom.gr - http://commonroom.gr) 
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αντωνίου Παναγιώτης 
Καθηγητής στο Δ.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο Νέες Τεχνολογίες στη Φυσική Α-
γωγή και τον Αθλητισμό 

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

Βερναδάκης Νίκος 
Αναπληρωτής Καθηγητής στο Δ.Π.Θ., Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής Αθλητι-
σμού, διδακτικό αντικείμενο: Εφαρμογές Τ.Π.Ε. στη Φυσική Αγωγή 

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

Κουγιουμτζής Γεώργιος 
Δρ. Διδάσκων Πανεπιστημίου Αθηνών, ΕΑΠ & Neapolis University Pafos 

Κουτρομάνος Γεώργιος 
Επίκουρος Καθηγητής στις Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση στο Π.Τ.Δ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α. 

Κοψιδάς Οδυσσέας 
Οικονομολόγος, Νομικός, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., MSc, Διδάκτορας Τμήματος 
Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Πειραιώς στο γνωστικό α-
ντικείμενο της Οικονομικής του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων 

Μπράτιτσης Θαρρενός 
Αναπληρωτής Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας - Τμήμα Νηπιαγω-
γών 

Παναγιωτακόπουλος Χρήστος 
Καθηγητής Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, στο Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών 

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

Τσιλίκα Κυριακή 
Επίκουρη Καθηγήτρια στο γνωστικό αντικείμενο «Υπολογιστικές Μέθοδοι στην Οι-
κονομική», στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

Τσολακίδης Κώστας 
Ομότιμος Καθηγητής ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου, με αντικείμενο την Πληροφο-
ρική και τις Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

1 Ιουλίου 2020 
 
 
Αξιότιμοι υποψήφιοι αρθρογράφοι,  
 
από 1-7-2020 ως και 31-8-2020, δεχόμαστε άρθρα για δημοσίευση (μετά από κρίση), 
στο υπό ετοιμασία 24ο τεύχος του περιοδικού i-Τeacher 
 
Η θεματολογία του περιοδικού: http://i-teacher.gr/thematology.html 
 
 
Ημερομηνίες πορείας κατασκευής του 24ου τεύχους: 
 

• Ως 31-8-2020, κατάθεση άρθρων για κρίση 
• Ως 10-09-2020, παραλαβή κρίσης από την Επιτροπή Κριτών του περιοδικού-

προώθησή της στους αρθρογράφους. 
• Ως 20-09-2020, επιστροφή διορθωμένων άρθρων. 
• Ως 30-09-2020, ανάρτηση του 24ου τεύχους στην ιστοσελίδα του περιοδικού 

http://i-teacher.gr 
 
 
Η υποβολή άρθρου στο περιοδικό δεν σημαίνει αυτόματα και δημοσίευσή του, καθώς 
ακολουθεί διαδικασία κρίσης του, η οποία μπορεί να αποβεί θετική ή αρνητική (μη 
αποδοχή δημοσίευσής του. 
 

 
Με εκτίμηση 

 
Συντακτική Επιτροπή Περιοδικού 
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Η θεματολογία του περιοδικού, βρίσκεται εδώ: http://i-teacher.gr/thematology.html 

 

Σελ.     10 00.Θ.Ε. Καινοτομία και εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις 

Σελ.    21  01.Θ.Ε. Δεσμός (Attachment) και η σχέση του με την ανάπτυξη ψυχοπα-

θολογίας στη μετέπειτα ζωή του ατόμου 

Σελ.    30 01.Θ.Ε. Εκπαιδευτικοί υπό πίεση: Επαγγελματικό άγχος και επαγγελμα-

τική εξουθένωση σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης  

Σελ.    39  01.Θ.Ε. Εφαρμογή καινοτομιών σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς  

Σελ.    47 01.Θ.Ε. Η ενίσχυση της γονικής εμπλοκής στην προσχολική εκπαίδευση 

μέσω της διαμεσολαβημένης επικοινωνίας του ιστολογίου 

Σελ.    58      01.Θ.Ε. Η ένταξη της ψηφιακής αφήγησης στην εκπαιδευτική διαδικα-

σία.  

Σελ.    66 01.Θ.Ε. Η ψυχογλωσσική θεωρία πρόσκτησης της γλώσσας (The 

Nativist Theory). 

Σελ.    73 01.Θ.Ε. Ο ρόλος της οικογένειας και του σχολείου στην κοινωνικοποί-

ηση και ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού  

Σελ.    79 01.Θ.Ε. Συμβουλευτική εξ αποστάσεως την εποχή της πανδημίας  

Σελ.    88 02.Θ.Ε. H καθημερινή ζωή ως υποτακτική και δέσμια των αλγόριθμων  

Σελ.  100  03.01.Θ.Ε. Η εκπαιδευτική αξιοποίηση του διαδικτύου για την προσέγ-

γιση των σκηνοθετικών αποδόσεων της  Άλκηστης του Ευριπίδη 

Σελ.  108  03.01.Θ.Ε. Υλοποίηση και αξιολόγηση ενός νέου Ψηφιακού Αποθετη-

ρίου για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (2ο μέρος)  

Σελ.  117  03.02.Θ.Ε. Ο Δημιουργικός Προγραμματισμός στη Μουσική Παιδαγω-

γική   

Σελ.  126      03.07.Θ.Ε. Από την αφήγηση στην ψηφιακή αφήγηση: Μια μελέτη περί-

πτωσης στο δημοτικό σχολείο  

Σελ.  134 03.08.Θ.Ε. Κινηματογραφικός γραμματισμός και έμφυλη αποδόμηση 

στη σχολική τάξη: Μια διδακτική παρέμβαση με την ταινία «O Ταξι-

τζής» του Martin Scorsese» 



Σελ.  142 03.10.Θ.Ε. Ο επικοινωνιακός ρόλος του Διαδικτύου και των Μέσων Κοι-

νωνικής Δικτύωσης 

Σελ.  150  03.14.Θ.Ε. Η σχολική βιβλιοθήκη ως εργαλείο commoning κατά τη διάρ-

κεια της επείγουσας εξ αποστάσεως διδασκαλίας. 

Σελ.  156  03.15.Θ.Ε. Ξένες γλώσσες, Τ.Π.Ε. και Καινοτομία, Criteria of Text-Dif-

ficulty and language level for writing 

Σελ.  164  03.18.Θ.Ε. Εισαγωγή διδακτικής καινοτομίας για τη διδασκαλία της Τέ-

χνης: H περίπτωση του Voice Thread 

Σελ.  174    03.20.Θ.Ε. Φυσική Αγωγή, Τ.Π.Ε. και Καινοτομία Οι απόψεις των Εκ-

παιδευτικών για την αξία της Φυσικής Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία  

Σελ.  179 03.23.Θ.Ε. Χρήση λογισμικών δημιουργίας διαδραστικών προσομοιώ-

σεων για τα Επαγγελματικά Μαθήματα των ΕΠΑΛ: Απόψεις εκπαιδευ-

τικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Σελ.  192  03.Θ.Ε. Διαχείριση λαθών γραμματικότητας διδασκομένων την Ιταλική 

με τη συνεισφορά Ηλεκτρονικών Σωμάτων Κειμένων Μαθητικού Λόγου 

και εκπαιδευτικού ιστολογίου: Μελέτη περίπτωσης 

Σελ.  201   07.Θ.Ε. Διαπολιτισμικό μοντέλο εκπαίδευσης στο ελληνικό εκπαιδευ-

τικό σύστημα - Νομοθετικό πλαίσιο, πρακτικές εφαρμογής και λειτουρ-

γικές απαιτήσεις 

Σελ.  215 07.Θ.Ε. Η εκπαίδευση των παιδιών των προσφύγων στην Ελλάδα  

Σελ.  223   07.Θ.Ε. Λογοτεχνία και προσφυγικό ζήτημα 

Σελ.  229 07.Θ.Ε. Ο σύγχρονος ρόλος του εκπαιδευτικού στη Διαπολιτισμική Εκ-

παίδευση  

Σελ.  237 08.Θ.Ε. Μαθησιακές δυσκολίες κα αναγνωστική κατανόηση στη σχο-

λική επίδοση των μαθητών/τριών του Δημοτικού  

Σελ.  246 09.Θ.Ε. Η εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στην προσχολική Εκπαίδευση 

την περίοδο του κορωνοϊού  

Σελ.  256    09.Θ.Ε. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση την περίοδο αναστολής λειτουρ-

γίας των σχολικών μονάδων, εξαιτίας του COVID-19 



Σελ.  266 09.Θ.Ε. Ο ρόλος των Τ.Π.Ε. στην Εξ Αποστάσεως εκπαίδευση - Θεωρη-

τική προσέγγιση  

Σελ.  278 10.Θ.Ε. Εκπαιδευτική ηγεσία: Η «ομπρέλα» της αποτελεσματικής διοί-

κησης  

Σελ.  286 10.Θ.Ε. Η αυτεπάρκεια και το άγχος των διευθυντών σχολικών μονάδων 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όσον αφορά τη διοικη-

τική χρήση των Τ.Π.Ε. 

Σελ.  295    11.Θ.Ε. Η πολυδιάστατη αξία των μουσικών σχολείων στο ελληνικό εκ-

παιδευτικό σύστημα 

Σελ.  302 11.Θ.Ε. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού παιχνιδιού στην «εννοιολογική αλ-

λαγή» μέσω της δημιουργίας συνεργατικής κουλτούρας  

Σελ.  310    11.Θ.Ε. Συγκριτική θεώρηση της διαπολιτισμικής και της συμπεριληπτι-

κής εκπαίδευσης. 

Σελ.  320 12.Θ.Ε. Μοντέλα και πολιτικές διαχείρισης της πολυπολιτισμικότητας 

στο σημερινό σχολείο 

Σελ.  330 15.Θ.Ε. Η εξειδίκευση και η επιμόρφωση των στελεχών εκπαίδευσης  

Σελ.  336 15.Θ.Ε. Ικανότητες, δεξιότητες ρόλος και καθήκοντα των στελεχών εκ-

παίδευσης 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Σελ.  345    02.Θ.Ε. Σχεδιασμός και εφαρμογή φύλλου εργασίας με βάση τη Στρατη-

γική Ελέγχου Μεταβλητών (ΣΕΜ) στο μάθημα της Βιολογίας 

Σελ.  354 03.03.Θ.Ε. Mobile learning: Αξιοποίηση στην εκπαιδευτική πράξη. Δι-

δακτική πρόταση 

Σελ.  362  03.17.Θ.Ε. Αξιοποίηση του λογισμικού GeoGebra για τη διδασκαλία του 

μήκους του κύκλου στα μαθηματικά της Β΄ Γυμνασίου 

Σελ.  371  03.19.Θ.Ε. Προσεγγίζοντας διερευνητικά και από απόσταση, το φαινό-

μενο της φωτοσύνθεσης σε μαθητές Γυμνασίου  



Σελ.  379 03.Θ.Ε. Διδακτική αξιοποίηση του λογισμικού Algodoo για την κατα-

σκευή προσομοίωσης Φυσικής στην ενότητα Αρχή Διατήρησης της Ορ-

μής  

Σελ.  385    04.Θ.Ε. "Exploring the European Union". A learning design for primary 

students 

Σελ.  393 04.Θ.Ε. Teaching with Europeana: Dragon Tales in Europe 

Σελ.  398 04.Θ.Ε. Ασύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία της έννοιας: Σύστημα ε-

νέργειας  

Σελ.  407    04.Θ.Ε. Γυναίκα και τέχνη, μέσα από την οπτική μιας διαθεματικής προ-

σέγγισης των γαλλικών και των εικαστικών  

Σελ.  416 04.Θ.Ε. Διδακτικό σενάριο στην ιστορία για παιδιά Δ'  Δημοτικού  

Σελ.  425  04.Θ.Ε. Διδακτικό σενάριο της ταξινόμησης ευθείας ανταλλαγής ή φυ-

σαλίδας στη γλώσσα Python 

Σελ.  438 04.Θ.Ε. Διδακτικό σενάριο: Έρευνα και πειραματισμός για την καθίζηση 

του πηλού σε υδάτινο περιβάλλον 

Σελ.  442   04.Θ.Ε. Ζωγραφίζοντας με σχήματα.  

Σελ.  453  04.Θ.Ε. Μελέτη ενέργειας κι ορμής στην γραμμική αρμονική ταλά-

ντωση, με χρήση προσομοίωσης. Διδακτικό σενάριο.  

Σελ.  463 04.Θ.Ε. «Ομορφιά είναι…»: Δράσεις με χρήση Τ.Π.Ε. στα Φιλολογικά 

μαθήματα της Α΄ και Γ΄ Γυμνασίου. 

Σελ.  470  06.Θ.Ε. Διδακτικό σενάριο για το Νηπιαγωγείο: "Τα παιδιά ζωντανεύουν 

την Ελληνική Γλώσσα" 

Σελ.  477   06.Θ.Ε. Οι Αξίες Ζωής στο Νηπιαγωγείο με την αξιοποίηση της e-

twinning πλατφόρμας  

Σελ.  485   10.Θ.Ε. Σχέδιο μαθήματος: Τα κινητά τηλέφωνα  

 



Καινοτομία και εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις 

Λεβεντάκης Χαράλαμπος 
Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Π.Ε.11, PhD, xleventakis@gmail.com 

Γκαρίλα Βασιλική 
Εκπαιδευτικός Κοινωνικών Επιστημών Π.Ε.78, M.Εd., vickygarila@gmail.com 

Περίληψη 

Σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται ραγδαία, λόγω της τεχνολογικής ανάπτυξης, τόσο 
οι κοινωνίες όσο και οι θεσμοί είναι υποχρεωμένοι να κάνουν το ίδιο και να προσαρ-
μόζονται στις νέες ανάγκες των ανθρώπων. Το ίδιο επιβάλλεται να πράττει και το 
σχολείο, δεδομένου ότι αποτελεί τμήμα των εκπαιδευτικών θεσμών μίας κοινωνίας. 
Οι εκπαιδευτικοί θεσμοί βρίσκονται σήμερα σε σημείο καμπής και, δυστυχώς, η συ-
ζήτηση για το μέλλον της εκπαίδευσης στο δημόσιο χώρο πραγματοποιείται, κυρίως, 
με βάση κάποια στερεότυπα. Το σχολείο πρέπει να αλλάζει περιεχόμενο για να προ-
σφέρει επίκαιρη γνώση και να βελτιώνει τη λειτουργία του. Επίσης, απαιτείται αλλαγή 
στους τρόπος μάθησης για να ταιριάζει µε τις ανάγκες των μαθητών, αλλά και για να 
προκαλείται το ενδιαφέρον των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Αλλαγές µε σκοπό 
τη βελτίωσή του απαιτούνται σε όλες τις διαστάσεις ενός σχολείου. Αυτές οι καινο-
τομίες άλλοτε επιβάλλονται από την πολιτεία και άλλοτε ξεκινούν µε πρωτοβουλία 
του προσωπικού του σχολείου. 

Λέξεις-Κλειδιά: Καινοτομία, εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, σχολική κουλτούρα, 
Τ.Π.Ε. 

Abstract 

In a rapidly changing world due to technological development, both societies and insti-
tutions are obliged to do the same and adapt to the new needs of the people. The school 
must do the same, as it is part of the educational institutions of a society. Educational 
institutions are at a turning point today, and unfortunately the debate about the future 
of public education is largely based on some stereotypes. The school needs to change 
content to provide up-to-date knowledge and improve its operation. It is also necessary 
to change the way of learning to suit the needs of the students, but also to arouse the 
interest of the students and the teachers. Changes in order to improve it, all the dimen-
sions of a school are required. These innovations are sometimes imposed by the state 
and sometimes initiated by school staff. 

Key words: Innovation, educational reform, school culture, ICT. 

Εισαγωγή 

Οι εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν καθοριστικές επιπτώσεις και στο εθνικό επί-
πεδο. Οδηγούν σε νέες απαιτήσεις, καινούργιες γνώσεις και διαφοροποιημένες στάσεις 
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και αξίες που προβάλλονται αναπόφευκτα στο εκπαιδευτικό σύστημα. Οι καινοτομίες 
στην εκπαίδευση εμφανίζονται συνήθως με τη μορφή μιας μεταρρύθμισης ως απά-
ντηση στις διάφορες κοινωνικές και πολιτικές προκλήσεις. 

Οι άξονες που νοηματοδοτούν τα νέα δεδομένα που υπάρχουν στο σχολείο είναι οι 
εξής: 

• Η ανάδειξη της πολυπολιτισμικότητας ως κρίσιμο στοιχείο για την οργάνωση της 
διδασκαλίας μέσω της διαδικασίας της παγκοσμιοποίησης. 

• Ο επιταχυνόμενος ρυθμός της επιστημονικής και τεχνολογικής προόδου. 
• Ο ριζικός μετασχηματισμός στον τομέα της εργασίας και της απασχόλησης, και οι 

αυξανόμενες κοινωνικές ανισότητες. 

Η παρούσα μελέτη σκοπεύει να διερευνήσει, αν μπορούν οι εκπαιδευτικοί να παρέμ-
βουν στον καθορισμό της κατεύθυνσης των αλλαγών και να συμβάλουν στη διαμόρ-
φωση του περιεχομένου τους και πώς. Επίσης, σκοπός της είναι να διερευνήσει τις 
παραμέτρους για την επιτυχία ή την αποτυχία μιας καινοτομίας, καθώς και τον ρόλο 
του εκπαιδευτικού και του διευθυντή στην άσκηση και εφαρμογή της εσωτερικής εκ-
παιδευτικής πολιτικής.  

Εννοιολογικοί προσδιορισμοί 

Πριν προχωρήσουμε στην παρουσίαση και ανάλυση του ερευνητικού μας υλικού, θε-
ωρούμε απαραίτητο να διευκρινίσουμε συνοπτικά τους όρους «καινοτομία», «εκπαι-
δευτική αλλαγή», «εκπαιδευτική μεταρρύθμιση». Οι έννοιες «αλλαγή» και «μεταρρύθ-
μιση» δεν θεωρούνται ταυτόσημες σ' αυτή την εργασία. Ο πρώτος όρος δηλώνει μια 
διαδικασία ουσιαστικής ρήξης με τις προϋπάρχουσες δομές και θεσμούς, ενώ η μεταρ-
ρύθμιση είναι περισσότερο κανονιστική έννοια: σημαίνει αναπροσαρμογή ενός θεσμού 
με βάση τον αληθινό σκοπό της ύπαρξης του. «Η μεταρρύθμιση είναι...ένα αίτημα για 
καινοτομία, ειδικά σε περιπτώσεις, όπου οι θεμελιώδεις αξίες απειλούνται... είναι μια 
κοινωνική πρακτική που υπαγορεύει τρόπους δράσης συντασσόμενους ή εναρμονιζό-
μενους με μια (έστω και) λανθάνουσα ιδεολογία» (Παπαδάκης, 2003, σ. 100).  

Ο όρος «εκπαιδευτική μεταρρύθμιση» εκφράζει ένα σύνθετο φαινόμενο που αναφέρε-
ται σε μεγάλου εύρους τομές στο εκπαιδευτικό σύστημα ή τουλάχιστον σε σημαντικά 
τμήματά του (Ξωχέλλης, 2006) και αποτελεί μια κοινωνική πρακτική εκδήλωση, η ο-
ποία: στηρίζεται σε συγκεκριμένες ιδεολογικές αρχές, προτείνει συγκεκριμένες εκπαι-
δευτικές παρεμβάσεις και υποστηρίζεται με τη χρήση συγκεκριμένης ρητορικής επι-
χειρηματολογίας (Popkewitz, 1988). 

Πρέπει εδώ να τονισθεί ότι οι διοικητικές μεταρρυθμίσεις σε όλους τους οργανισμούς 
και ειδικά στους εκπαιδευτικούς δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Κι αυτό γιατί, σε 
κάθε απόπειρα για μεταρρύθμιση αυτού του είδους «παρουσιάζονται πάντοτε αντιδρά-
σεις από διάφορα επίπεδα της υφιστάμενης διοικητικής ιεραρχίας» (Σαΐτης, 2000). Οι 
αντιδράσεις αυτές μπορεί να αποφευχθούν ή να ελαχιστοποιηθούν αν οι μεταρρυθμί-
σεις ακολουθήσουν την εξής διαδικασία (Παγκάκης, 1993): 
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• επιστημονική μελέτη και έρευνα για την υπάρχουσα κατάσταση, 
• σαφήνεια αφετηρίας και στόχων, 
• συζήτηση και συμφωνία με τους αρμόδιους φορείς, 
• συναίνεση στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, 
• σαφής καθορισμός των «περιοχών» που χρειάζονται βελτίωση, 
• τρόπος και χρόνος εφαρμογής, 
• συνεχής αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και 
• διορθωτικές κινήσεις και βελτιώσεις των ρυθμίσεων, αλλαγών και καινοτομιών. 

Συνεπώς, διαπιστώνεται ότι οι επιχειρούμενες κατά καιρούς διοικητικές μεταρρυθμί-
σεις πρέπει: (α) να διακρίνονται για τη συνέχεια τους, (β) να έχουν βάθος χρόνου και 
(γ) να συμβαδίζουν με τις διαμορφούμενες κάθε φορά κοινωνικές, οικονομικές, επι-
στημονικές και εκπαιδευτικές εξελίξεις. 

Η έννοια της καινοτομίας επεκτάθηκε και στον χώρο της εκπαίδευσης, όπου συχνά 
στην βιβλιογραφία, γίνεται σύγχυση µε τους όρους "αλλαγή" (change), "νεωτερισµός" 
(modernism), και "µεταρρύθµιση" (reform), που οδηγεί σε αποπροσανατολισµό τους 
εμπλεκομένους (Μαυροσκούφης, 2002). 

Σύμφωνα με το Fullan (2001), ο όρος «καινοτομία» χρησιμοποιείται για να περιγράψει 
σκόπιμες και συστηματικές δράσεις, δραστηριότητες και ολοκληρωμένα προγράμματα 
τα οποία αξιοποιούν και προωθούν βελτιώσεις, αλλαγές και νέες εκπαιδευτικές αντι-
λήψεις σε τρία κυρίως, επίπεδα. Την εφαρμογή νέων εκπαιδευτικών μεθόδων και στρα-
τηγικών, την ανάπτυξη μαθησιακών δεξιοτήτων που δεν συνδέονται με κάποιο συγκε-
κριμένο αντικείμενο, όπως τις δεξιότητες διερεύνησης ή συνεργατικής επίλυσης προ-
βλημάτων και την αλλαγή παιδαγωγικών αρχών και πεποιθήσεων για τους στόχους, τις 
προτεραιότητες και τις εκπαιδευτικές πρακτικές. 

Η εισαγωγή μιας καινοτομίας στο εκπαιδευτικό σύστημα ουσιαστικά αποτελεί μια προ-
σπάθεια αλλαγής των συνθηκών ενός οργανισμού, οι οποίες επικρατούν στη παροχή 
του εκπαιδευτικού έργου για την αντιμετώπιση προβλημάτων που έχουν ήδη δημιουρ-
γηθεί και τα οποία μπορεί να αποτελούν και μια προσπάθεια ανανέωσης της καθιερω-
μένης πρακτικής και των ορίων που η καθημερινότητα έχει ήδη επιβάλλει (Παπακων-
σταντίνου, 2008). 

Η εκπαιδευτική καινοτομία περιλαμβάνει µεταβολές στην εκπαίδευση που δεν καλύ-
πτονται υποχρεωτικά από συγκεκριµένο θεσµικό πλαίσιο, και µπορεί να προέρχονται 
από πρωτοβουλίες πολιτικών προσώπων, στελεχών της εκπαίδευσης, αλλά και µεµο-
νωµένων εκπαιδευτικών και οµάδων εκπαιδευτικών. Αποτελεί µια σύγχρονη έκ-
φραση της εκπαιδευτικής αλλαγής που συνδέεται µε την εκπαιδευτική µονάδα, τον 
εκπαιδευτικό της πράξης και δεν εφαρµόζεται ως επιβολή. Πρόκειται για µια ουσια-
στική και ριζική αλλαγή, που εφαρµόζεται για πρώτη φορά σε ένα συγκεκριµένο εκ-
παιδευτικό πλαίσιο, και γίνεται µε µια παρέµβαση, µια δραστηριότητα, ένα πρό-
γραµµα (∆ακοπούλου, 2008). 
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O Ellison (2009) διακρίνει δύο κατηγορίες στις εκπαιδευτικές καινοτομίες: 
α) Διδακτική καινοτομία (instructional innovation), η οποία αναφέρεται στον πειρα-

ματισμό και μετασχηματισμό των παιδαγωγικών πρακτικών, των προγραμμάτων 
σπουδών, της αξιολόγησης των μαθητών και της επαγγελματικής συνεργασίας των 
εκπαιδευτικών 

β) Διοικητική καινοτομία (administrative innovation), η οποία αφορά στον πειραμα-
τισμό και μετασχηματισμό των οργανωτικών μοντέλων και των διοικητικών δομών 
του σχολείου, των πολιτικών εργασίας και των δομών παροχής κινήτρων, επαγγελ-
ματικής ανάπτυξης και εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών. 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην εφαρμογή καινοτομιών στην εκπαίδευση 

Ο εκπαιδευτικός ευρισκόμενος στο κέντρο του σχολείου ανήκει στην ομάδα που επη-
ρεάζει περισσότερο τη μάθηση (Shulman, 1986) και όπως επισημαίνουν και οι Μαυ-
ρογιώργος και Γέπης (1999) ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι σπουδαίος και καθορι-
στικός. Ένας από τους βασικούς παράγοντες των μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων 
είναι ο εκπαιδευτικός αφενός μεν ως μονάδα-προσωπικότητα και αφετέρου ως μέλος 
της σχολικής κοινότητας μάθησης. Η σχολική μονάδα και οι εκπαιδευτικοί είναι το 
κέντρο από το οποίο ξεκινούν οι σπίθες για δράσεις ενέργειες και αλλαγές. 

Η αποτελεσματικότητα στην εφαρμογή μίας καινοτομίας φαίνεται ότι εξαρτάται κατά 
κύριο λόγο από την εμπλοκή των εκπαιδευτικών στη διαδικασία εισαγωγής και διαχεί-
ρισής της (Σπυροπούλου κ.ά., 2007). 

Σε μια προσπάθεια βελτίωσης του εκπαιδευτικού έργου απαιτείται μια παγίωση του 
κλίματος συναδελφικότητας μεταξύ των εκπαιδευτικών που έχει στόχο τον εμπλουτι-
σμό των εμπειριών τους σε μεθόδους διδασκαλίας, παιδαγωγικούς χειρισμούς, ιδέες 
και τεχνικές μέσα από τη ανταλλαγή επισκέψεων σε τάξεις συναδέρφων. Η ανάπτυξη 
της συνεργασίας και η ανατροφοδότηση των εκπαιδευτικών μέσα από κρίσεις συνα-
δέρφων αποτελεί έναν τρόπο επαγγελματικής ανάπτυξης και αυτομόρφωσης (Mac 
Beath κ.α., 2005). Οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται, ενεργοποιούνται, αναστοχάζονται 
και, αν μη τι άλλο, συνειδητοποιούν και κατανοούν καλύτερα τις στάσεις τους και τις 
πρακτικές τους ώστε να μπορούν ενδεχομένως να τις αλλάξουν.  

Τα βαθύτερα αίτια που καθιστούν απρόθυμους τους εκπαιδευτικούς να υλοποιήσουν 
τις καινοτόμες δράσεις, επικεντρώνονται στην ίδια τη δομή του ελληνικού εκπαιδευτι-
κού συστήματος που έχει έντονα συγκεντρωτικό χαρακτήρα, τουλάχιστον σε ό,τι α-
φορά στη Δευτεροβάθμια και την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Ανδρέου & Παπακωστα-
ντίνου, 1994) με αποτέλεσμα ελάχιστες διοικητικές αρμοδιότητες να μεταφέρονται στη 
σχολική μονάδα (Kουτούζης, 2012; Λαϊνάς, 2000), η οποία αναλαμβάνει ρόλο εκτελε-
στή της κεντρικής εκπαιδευτικής πολιτικής (Μαυρογιώργος, 2008). Όταν η εκπαιδευ-
τική μονάδα δεν συμμετέχει στη διαδικασία διαμόρφωσης της πολιτικής αυτής, οι εκ-
παιδευτικοί καλούνται στην περίπτωση εισαγωγής εκπαιδευτικών αλλαγών, που σχε-
διάζονται και νομοθετούνται κεντρικά, να τις εφαρμόσουν υιοθετώντας τες σε μεγάλο 
βαθμό άκριτα (Δακοπούλου, 2008; Everard & Morris, 1999) και να τις κατανοήσουν 
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μέσα από την ανάγνωση εγκυκλίων και την παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμινα-
ρίων (Μαυρογιώργος, 2008). 

Σύμφωνα με το Fullan (2009), για να μπορέσει μία καινοτομία να γίνει αποδεκτή από 
τα μέλη μιας Σχολικής Μονάδας, πρέπει:  

• Οι στόχοι να είναι ευδιάκριτοι,  
• Να υπάρχει μεταβίβαση αρμοδιοτήτων,  
• Οι συγκρούσεις να αντιμετωπίζονται εποικοδομητικά,  
• Να κυριαρχεί ομαδικό πνεύμα,  
• Η καινοτομία να έχει συλλογικό χαρακτήρα,  
• Να υπάρχει ρεαλιστική αντιμετώπιση των καταστάσεων,  
• Να σχεδιάζονται βελτιώσεις μέσα από το μηχανισμό της ανατροφοδότησης,  
• Να προωθείται η επαγγελματική ανάπτυξη του προσωπικού και τέλος,  
• Να βελτιώνεται ο εργασιακός βίος των εκπαιδευτικών. 

Η εκπαιδευτική πολιτική της σχολικής μονάδας 

Η ανάγκη για αλλαγή στην εκπαίδευση προκύπτει από την σύγχρονη πραγματικότητα 
που επηρεάζει τις διαδικασίες µέσα από τις οποίες παράγεται η γνώση. Η έκρηξη της 
γνώσης, απαιτεί αναδιοργάνωση της εκπαίδευσης, µε στόχο τη δημιουργία ενός πολίτη 
ικανού να μαθαίνει, να αναθεωρεί τις γνώσεις του, να έχει πρόσβαση στην πληροφορία 
και να χρησιμοποιεί την εμπειρία δημιουργικά για τη δημιουργία νέας γνώσης (Καρά-
μπελας κ.α., 2006). Οι οργανισμοί που έχουν στραφεί και προς την κατεύθυνση των 
οργανισµών που μαθαίνουν, χρησιμοποιούν µια γκάµα καινοτόμων δράσεων, και εφό-
σον υπάρχει μάθηση είναι αδύνατον να µην υπάρχει καινοτομία (OΕCD, 2009). 

Η ανάπτυξη της κουλτούρας στον οργανισμό αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την 
επιτυχή εφαρμογή της αλλαγής. Συγκεκριμένα, η συνεργατική κουλτούρα συμβάλλει 
στην αποτελεσματικότητα του οργανισμού μέσα από την συνεργασία και την επικοι-
νωνία (Πασιαρδή, 2001). 

Ο ρόλος της σχολικής μονάδας στις εκπαιδευτικές καινοτομίες σχετίζεται με τους πα-
ράγοντες του ελέγχου και της αυτονομίας, οι οποίοι συμβάλλουν ώστε τα σχολεία να 
διαμορφώνουν τις καινοτομίες με το δικό τους τρόπο και στο πλαίσιο της πολιτικής 
που διαμορφώνουν (Hargreaves & Shirley, 2009). 

Η δημοτικότητα του σχολείου φαίνεται μέσα από την εικόνα που παρουσιάζει αυτό 
στην κοινωνία, όπως εύστοχα αναφέρουν οι Everard και Morris (1999). Η υπάρχουσα 
κουλτούρα του σχολείου παίζει επίσης ρόλο. Σε ένα σχολείο όπου κυριαρχεί κλίμα 
προσδοκιών για διακρίσεις και υψηλές επιδόσεις και έχουν προηγηθεί επιτυχημένες 
προσπάθειες σίγουρα είναι πιο δεκτικοί σε απόπειρες πραγματοποίησης εκπαιδευτικών 
καινοτομιών.  
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Ο Παπακωνσταντίνου (2008), παρουσιάζει τη διαδικασία εισαγωγής καινοτομιών στο 
σχολείο, να ακολουθεί τη διαδικασία προγραμματισμού και λήψης απόφασης που ε-
φαρµόζει η σχολική µονάδα. Αρχικά, πρέπει να γίνει ανάλυση του προβλήµατος που 
θα επιχειρηθεί να λυθεί µε την καινοτοµία. Κατόπιν θα πρέπει να γίνει γνωστοποίηση 
του προβλήµατος και της καινοτοµικής πρότασης στους εκπαιδευτικούς, να εξηγη-
θούν οι συνθήκες και οι προϋποθέσεις εισαγωγής της καινοτοµίας. Μετά, µέσα από 
µια συµµετοχική διαδικασία, να γίνει συζήτηση για να προσδιοριστούν οι αντικειµε-
νικοί στόχοι και να καθοριστεί ο ρόλος του καθενός. Στη φάση εφαρμογής θα πρέπει 
να εξασφαλιστεί παρακολούθηση της προσπάθειας, µε καταγραφή στοιχείων και τέ-
λος µέσω δεικτών να αξιολογηθεί η εφαρμογή της. 

Ο ρόλος του Διευθυντή στη διαμόρφωση και άσκηση εσωτερικής πολιτικής 
στη σχολική μονάδα. 

Ένας τομέας του έργου των διευθυντών είναι ο τομέας της λήψης και υλοποίησης απο-
φάσεων. Στον τομέα αυτό εκτός των άλλων ρόλων που καλείται να παίξει ο διευθυντής 
περιλαμβάνεται και ο ρόλος του ως καινοτόμου και μεταρρυθμιστή. Η ανάμιξη και η 
εμπλοκή του διευθυντή στην προώθηση καινοτομιών και μεταρρυθμίσεων σε ορισμέ-
νες περιπτώσεις είναι άμεση και συνεχής ενώ σε άλλες περιπτώσεις ο διευθυντής απλώς 
διατηρεί την εποπτεία και το δικαίωμα για έγκριση των πρωτοβουλιών, αναθέτοντας 
την υλοποίηση τους σε άλλους (Λαϊνάς, 2000). 

Η επιτυχία ή όχι μιας καινοτομίας που εφαρμόζεται σε μια σχολική μονάδα βρίσκεται 
σε άμεση συνάρτηση με το διευθυντή. Αν ο διευθυντής στηρίζει ενεργά καινοτόμες 
προσπάθειες διδασκαλίας των εκπαιδευτικών και τους παρέχει διευκολύνσεις αυτές 
συγκεντρώνουν μεγάλο ποσοστό επιτυχίας. Αντίθετα αν ο διευθυντής είναι αρνητικά 
διακείμενος απέναντι σε τέτοιου είδους δράσεις, δυστυχώς αυτές αργά ή γρήγορα δεν 
θα έχουν συνέχεια. 

Η εκπαιδευτική μονάδα που θέλει να έχει δική της εκπαιδευτική πολιτική πρέπει να 
έχει στο τιμόνι της έναν διευθυντή οργανωτή και εμψυχωτή (Δημητρόπουλος, 2003) 
που κινητοποιεί όλα τα μέλη της με τέτοιο τρόπο ώστε να αλληλοβοηθούνται. Θα δεί-
χνει κατανόηση απέναντι στο προσωπικό και στους μαθητές, θα έχει την αίσθηση του 
μέτρου και της αφοσίωσης στο έργο για να κερδίσει τον σεβασμό και την εκτίμηση των 
διδασκόντων, των διδασκομένων και των γονέων (Everard & Morris, 1999).  

Ο ρόλος του διευθυντή στην προαγωγή κουλτούρας της αλλαγής στο σχολείο είναι 
αποφασιστικός, στον τρόπο που το προσωπικό του σχολείου ανταποκρίνεται στις συ-
νεχείς αλλαγές της εξωτερικής πολιτικής και του κοινωνικού περιβάλλοντος. Έτσι, τα 
σχολεία ανταποκρίνονται εποικοδομητικά σε πρωτοβουλίες τοπικής ή εθνικής πολιτι-
κής, µε το προσωπικό να αντιμετωπίζει τη συμμετοχή στην αλλαγή θετικά. Ο διευθυ-
ντής πρέπει να αντιμετωπίζει τις αλλαγές, όχι σαν επιβολή, αλλά σαν ευκαιρίες για το 
σχολείο να δοκιμάσει και βελτιώσει τις τρέχουσες πρακτικές του. Έτσι οι νέες πολιτι-
κές μπορούν να εφαρμοστούν µε τρόπο που ενσωματώνεται σε αυτό που το σχολείο 
ήδη κάνει (Penlington et al., 2008). 
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Ο ρόλος του θεωρείται κρίσιµος στις προσπάθειες εισαγωγής και εφαρµογής καινο-
τοµιών, είτε πρόκειται για καινοτοµίες που επιβάλλονται από την ανώτερη ιεραρχία 
ενός συγκεντρωτικού εκπαιδευτικού συστήµατος, είτε για καινοτοµίες που αναδύο-
νται µέσα από ένα τοπικό σχολικό περιβάλλον. Οι αντιλήψεις των διευθυντών για την 
καινοτοµία, διαµορφώνουν τη στάση τους και καθορίζουν σε µεγάλο βαθµό τις ενέρ-
γειες και πρακτικές τους απέναντι στις καινοτοµίες. 

Τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά μιας καινοτομίας 

Η συζήτηση που γίνεται συχνά για την εισαγωγή μιας καινοτομίας περιορίζεται στα 
τεχνολογικά χαρακτηριστικά αυτής, καθώς οι νέες-αναδυόμενες τεχνολογίες διαμορ-
φώνουν νέες κατευθύνσεις και επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τη διδασκαλία και τη 
μάθηση. Παρατηρείται συχνά μια παρανόηση, η οποία αντιμετωπίζει τις Τεχνολογίες 
Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), αυτές καθαυτές, ως καινοτομία. Αυτό δεν 
είναι πάντα αληθές. Η καινοτομία προκύπτει μόνο όταν οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποι-
ούν τα διάφορα εργαλεία των Τ.Π.Ε. για να οργανώσουν νέες μαθησιακές καταστά-
σεις, οι οποίες δεν ενισχύουν τις πρακτικές της παραδοσιακής διδασκαλίας αλλά υπο-
στηρίζουν ανοιχτές παιδαγωγικές προσεγγίσεις που επεκτείνουν και ενισχύουν τη μά-
θηση (Bocconi, Kampylis & Punie, 2012; Sharples et al., 2015).  

Οι καινοτόμες παιδαγωγικές πρακτικές με Τ.Π.Ε. ενθαρρύνουν και προωθούν συμμε-
τοχικές και μαθητοκεντρικές προσεγγίσεις, τη διερευνητική μάθηση, την επίλυση 
προβλημάτων, τη συνεργασία και τη δημιουργικότητα, τη σύνδεση της δουλειάς στην 
τάξη με το σπίτι και την κοινωνία κ.λπ.. Για παράδειγμα, τεχνολογίες και μεθοδολο-
γίες, όπως η κινητή μάθηση (mobile learning), ανεστραμμένη τάξη (flipped 
classroom), παιχνιδοποίηση (gamification), Μαζικά Ανοιχτά Ψηφιακά Μαθήματα 
(MOOCs) κ.λπ., εισάγουν πράγματι καινοτόμα παιδαγωγικά στοιχεία και αλλάζουν 
θεμελιακά το ευρύτερο εκπαιδευτικό και μαθησιακό περιβάλλον (Κυριακώδη & Τζι-
μογιάννης, 2015). 

Γενικά, οι εκπαιδευτικές καινοτομίες αφορούν σε δύο άξονες: καινοτόμες παιδαγωγι-
κές προσεγγίσεις και καινοτόμες χρήσεις εκπαιδευτικών ή τεχνολογικών μέσων. Τα 
τελευταία χρόνια έχουν γίνει στη χώρα μας σημαντικές προσπάθειες αλλαγών και έ-
νταξης νέων στοιχείων στην εκπαίδευση που ξεκίνησαν, κατά βάση, από πρωτοβουλίες 
της πολιτείας. Ενδεικτικά, παραδείγματα αποτελούν: η δράση Ψηφιακό Σχολείο και 
Ψηφιακά Διδακτικά Βιβλία, ο Εθνικός Συσσωρευτής Εκπαιδευτικού Περιεχομένου 
(Φωτόδεντρο), η πλατφόρμα Aesop, η Εκπαιδευτική Τηλεόραση, το πρόγραμμα επι-
μόρφωσης εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση κ.α. 

Συμπεράσματα 

Ο Fullan (2009) συμπεραίνει ότι «η εκπαίδευση είναι ένα ευαίσθητο σύστημα που ε-
πηρεάζεται από το συνεχώς μεταβαλλόμενο κοινωνικο-πολιτισμικό της πλαίσιο και, 
κατά συνέπεια, πρέπει να αλλάζει όταν αλλάζει το πλαίσιο αυτό». Το ελληνικό σχολείο 
πρέπει να αλλάξει ριζικά ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του 21ου 
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αιώνα. Οι αλλαγές και οι όποιες ρυθμίσεις δεν μπορούν να γίνονται κατευθυνόμενες 
από το κέντρο «χωρίς μελέτη, έρευνα και ιεράρχηση αναγκών, προβλημάτων και ιδιαι-
τεροτήτων».  

Οι εκπαιδευτικές αλλαγές και η εφαρμογή εκπαιδευτικών καινοτομιών επιδρούν στις 
προσπάθειες βελτίωσης και ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας του σχολείου. Απο-
τελεσματικό σχολείο είναι το σχολείο που συγκεντρώνει τα εξής χαρακτηριστικά (Λα-
ϊνάς, 2000): α) η διαμόρφωση και προώθηση κοινού οράματος για το σχολείο και αι-
σθήματος κοινής αποστολής για το προσωπικό του β) η επικέντρωση του ενδιαφέρο-
ντος στην διδασκαλία και στην διαπαιδαγώγηση των μαθητών γ) η αναγνώριση της 
σημασίας και η έμφαση στον ανθρώπινο παράγοντα δ) η διαμόρφωση και η διασφά-
λιση των προϋποθέσεων για διδασκαλία και μάθηση και τέλος ε) η έμφαση στην διαρκή 
προσπάθεια για βελτίωση του σχολείου.  

Οι καινοτομίες προσφέρουν σημαντικά οφέλη στην εκπαίδευση. Έρευνες έχουν δείξει 
αυξημένες ακαδημαϊκές επιδόσεις και ανάπτυξη των νοητικών επιδόσεων των μαθη-
τών. Επίσης, σε σχολικές μονάδες, στις οποίες εφαρμόζονται καινοτόμες δράσεις έχει 
παρατηρηθεί καλλιέργεια θετικών στάσεων και συμπεριφορών των μαθητών σε επί-
καιρα και σημαντικά θέματα του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής (Σπυροπούλου 
κ.α., 2007). 

Αρκετοί εκπαιδευτικοί, στην διάρκεια της επαγγελματικής τους διαδρομής, ενθουσιά-
ζονται και νιώθουν την επιθυμία να εφαρμόσουν καινοτομίες. Το πρόβλημα είναι ότι 
αυτός ο ενθουσιασμός δεν κρατάει είτε γιατί δεν βρίσκει στέρεες βάσεις για να στηρι-
χθεί, είτε γιατί οι ποικίλες αντιφάσεις και δυσκολίες, που βιώνουν καθημερινά λειτουρ-
γούν ανασχετικά μέχρι να τους οδηγήσουν τελικά περισσότερο ή λιγότερο στην παραί-
τηση. Όμως ο φορέας της αλλαγής θα πρέπει να γνωρίζει a priori ότι θα κληθεί να 
αντιμετωπίσει συμφέροντα, προκαταλήψεις, αρνητικές στάσεις, δυσάρεστα συναισθή-
ματα ή και συγκρούσεις. 

Κάθε εκπαιδευτικός συνδιαμορφώνει την εκπαιδευτική πραγματικότητα καταθέτοντας 
τη δική του σφραγίδα στον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται η εκπαιδευτική διαδικασία. 
Εξάλλου ο κάθε εκπαιδευτικός με βάση τις εμπειρίες τις αξίες και τις στάσεις του ερ-
μηνεύει και αναπτύσσει το αναλυτικό πρόγραμμα. Συνεπώς η ποιότητα της διδασκα-
λίας και της μάθησης εκτός των άλλων σχετίζεται και με τον τρόπο που ο κάθε εκπαι-
δευτικός αντιλαμβάνεται το αναλυτικό πρόγραμμα, το ρόλο του, το σχολείο και την 
σχέση του με τους μαθητές.  

Για να επιτύχει μια καινοτομία δεν αρκεί μια περιστασιακή εμπλοκή ενός εκπαιδευτι-
κού αλλά απαιτείται να διερευνήσουμε και την πολιτική του σχολείου σχετικά με το 
θέμα καθώς ο τρόπος υλοποίησης παρόμοιων δράσεων δεν έχει μονιμότητα και για να 
στέφει με επιτυχία απαιτείται η στήριξή του διευθυντή και η μύηση των εκπαιδευτικών 
σε μια κουλτούρα συνεργασίας και διαρκούς ανατροφοδότησης για να αξιοποιηθούν 
οι προσπάθειες αυτές θεσμικά. 
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Σύμφωνα με τον Morrison (1998), σημαντικό ρόλο για την επιτυχία μιας καινοτομίας 
έχουν και τα χαρακτηριστικά της ίδιας της καινοτομίας. Αυτά μπορεί να είναι η έκταση, 
η πολυπλοκότητά της, η συμβατότητά της με τον οργανισμό, η σαφήνεια, η ικανότητα 
μετάδοσής της, η ευκολία επίλυσης που προσφέρει σε συγκεκριμένα προβλήματα, η 
ιδιαιτερότητά της και τέλος η συνεισφορά της στο όραμα του οργανισμού. 

Η κατανόηση της αλλαγής δεν είναι αυτονόητη για όλους και πολλά μπορούν να επι-
τευχθούν ή να ακυρωθούν από τους παράγοντες που έχουν θέση κλειδί στην διοίκηση 
του σχολείου και του εκπαιδευτικού συστήματος, εν γένει. 
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Δεσμός (Attachment) και η σχέση του με την ανάπτυξη ψυχοπαθολογίας στη με-
τέπειτα ζωή του ατόμου 

Σούλτος Λεωνίδας 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, M.Ed, M.Sc, Υποψ. Διδάκτορας, lsoultos@gmail.com 

Περίληψη 

Στόχος αυτής της εργασίας είναι η εξέταση του τρόπου με τον οποίο ο τύπος δεσμού 
προσκόλλησης και συγκεκριμένα η ανασφαλής προσκόλληση, η οποία δημιουργείται 
μεταξύ του γονέα και του παιδιού, δύναται να επηρεάσει τη μετέπειτα ανάπτυξή του. 
Εξετάζεται, επίσης, η σχέση της ανασφαλούς προσκόλλησης με την δημιουργία ψυχο-
παθολογικών στη μετέπειτα ζωή του ατόμου και ιδιαίτερα η βαρύτητα η οποία έχει 
στην εμφάνιση ψυχοπαθολογικών διαταραχών, όπως η κατάθλιψη και η αγχώδης δια-
ταραχή. Η θεωρία της προσκόλλησης στηρίζεται πάνω σε ψυχολογικές θεωρίες για την 
ψυχοσυναισθηματική εξέλιξη και εστιάζει στις σχέσεις που αναπτύσσουν οι άνθρωποι 
μεταξύ τους, την ποιότητα αυτών και τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονται υγιείς και 
συναισθηματικά πλούσιες σχέσεις σε όλες τις ηλικίες. Διερευνά, επίσης, το ρόλο των 
στενών και μακροπρόθεσμων συναισθηματικών δεσμών και πώς αυτοί συμμετέχουν 
στη διαμόρφωση της προσωπικότητας, αποτελώντας μια ιδιαίτερης σημασίας κοινω-
νική θεώρηση του εαυτού, η οποία σχετίζεται με τον τρόπο που αναπτύσσεται η υγιής 
προσωπικότητα. 

Λέξεις-Κλειδιά: Δεσμοί Προσκόλλησης, ανασφαλής προσκόλληση, ψυχοπαθολογία 

Εισαγωγή 

Η Θεωρία της Προσκόλλησης (Attachment Theory) εξετάζει τον αντίκτυπο που έχει 
στη διαδικασία δόμησης της προσωπικότητας, η δημιουργία στενών και μακροπρόθε-
σμων δεσμών που έχουν συναισθηματική βάση, ενώ, παράλληλα, αποτελεί κομμάτι 
της κοινωνικής θεωρίας για τον εαυτό, τονίζοντας ότι η διαδικασία διαμόρφωσης της 
εικόνας του εαυτού μας και των γύρω μας επιτυγχάνεται μέσω της κοινωνικής αλλη-
λεπίδρασης (Lyddon, 1995). 

«Ο Bowlby, αφορμώντας από την ψυχαναλυτική προσέγγιση και εμπλουτίζοντάς την με 
στοιχεία από τις επιστήμες της βιολογίας, της γνωστικής-αναπτυξιακής ψυχολογίας, της 
μετά-Δαρβίνειας ηθολογίας και της κυβερνητικής, προέβη στη διαμόρφωση της Θεωρίας 
της Προσκόλλησης» (Mikulincer & Shaver, 2007). Ο Bowlby θεωρεί ότι για τον άν-
θρωπο είναι ιδιαίτερα σημαντική η ύπαρξη ενός εσωτερικού μηχανισμού, ο οποίος από 
τη μία εξασφαλίζει τη μητρική επαφή και από την άλλη δημιουργεί υποκατάστατα της 
μητέρας, που στόχο έχουν την εξασφάλιση της επιβίωσης του παιδιού, αποτελώντας 
έτσι το σημαντικότερο σημείο στο μηχανισμό της προσκόλλησης (Λεονταρή, 2000). 
Επιπλέον, ο Bowlby αναφέρεται στην ύπαρξη πέντε ενστικτωδών συστημάτων αντί-
δρασης στα παιδιά, τα οποία χαρακτηρίζουν τον άνθρωπο, όπως το άρπαγμα, το πιπί-
λισμα, η ακολουθία, το κλάμα και το χαμόγελο, τα οποία κατά την ωρίμανση στα 
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πρώτα στάδια της ζωής είναι υπεύθυνα για τη διαμόρφωση των συμπεριφορών προ-
σκόλλησης (Cassidy, 1999). Τα παιδιά, καθώς στην αρχή αντιδρούν με βάση το ένστι-
κτο, σιγά-σιγά μετατρέπουν τη σχέση αυτή σε σχέση αλληλεπίδρασης, η οποία έχει ως 
ποιοτικά χαρακτηριστικά, την ιδιοσυγκρασία των παιδιών και το πόσο γρήγορα αντα-
ποκρίνονται οι μητέρες στις ανάγκες τους (Καφέτσιος, 2003). 

Η μαθήτρια του Bowlby, Ainsworth, προσπάθησε να τεκμηριώσει με βάση την εμπει-
ρία τις θεωρίες του, εργαζόμενη στα διαφορετικά στοιχεία που παρατήρησε κατά τη 
μητρική προσκόλληση και βρήκε ότι αυτή εμπεριέχει τις λειτουργίες της παροχής α-
σφάλειας στην ύπαρξη κινδύνου και της λειτουργίας της διευκολυντικής ανεξάρτητης 
διερεύνησης (Καφέτσιος, 2005). Το σύστημα αυτό ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται 
ανάλογα με την ύπαρξη ή μη απειλών και κινδύνων, προσφέροντας έτσι ασφαλές κα-
ταφύγιο στο γονέα και δημιουργία αισθημάτων ασφάλειας από τη μία και τη δυνατό-
τητα να εξερευνήσει με ασφάλεια τον κόσμο από την άλλη (Ainsworth, 1989). Καθώς 
η Ainsworth (1989) παρατήρησε τα ασφαλή αισθήματα που αναπτύσσονται, κατηγο-
ριοποίησε την προσκόλληση σε τρεις τύπους: τον ασφαλή τύπο, τον αγχώδη /αμφιθυ-
μικό τύπο και τον αποφευκτικό τύπο. Κατά τη διάρκεια των αλληλεπιδράσεων με τη 
μητέρα, αναδύονται διαφορετικές συμπεριφορές προσκόλλησης, οι οποίες εδράζονται 
στην επιδεξιότητα των ανθρώπων στο να χρησιμοποιούν το είδος προσκόλλησης που 
έχουν αναπτύξει για να επιτύχουν ασφαλές περιβάλλον και αυτονομία στην εξερεύ-
νησή του (Ainsworth, Blehar, Waters, & Wall, 1978). 

Ανασφαλής προσκόλληση παιδιού με γονέα και ανάπτυξη ψυχοπαθολογίας 

Η Θεωρία που ανέπτυξε ο Bowlby (1988) για την προσκόλληση εξηγεί με ιδιαίτερη 
σαφήνεια, ερμηνεύοντας τις διαφορές που παρατηρούνται μεταξύ των ατόμων, τον 
τρόπο με τον οποίο λαμβάνει χώρα η ψυχοσυναισθηματική εξέλιξη και η ψυχική υγεία 
των ανθρώπων σε όλο το βίο τους. Ο Bowlby (1988) έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη 
θεμελιώδη συνεισφορά των αρνητικών μοντέλων του εαυτού και των άλλων στη δη-
μιουργία ψυχοπαθολογιών στα άτομα. 

Ο κλάδος της αναπτυξιακής ψυχοπαθολογίας αναφέρεται στην ύπαρξη δυσκολιών σε 
όλα τα στάδια της ανάπτυξης με τη δημιουργία προσκόλλησης και μάλιστα τα συνδέει 
με δύο τρόπους (Sroufe, Carlson, Levy & Egeland, 1999). Στον μεν πρώτο αναφέρεται 
ότι συμπτώματα διαταραχών ψυχοπαθολογίας μπορούν να εξηγούν την ανάπτυξη δυσ-
λειτουργικών δεσμών προσκόλλησης στα πρώτα χρόνια της ζωής των ατόμων και όταν 
οι δεσμοί αυτοί συνυπάρχουν με άλλες προβληματικές καταστάσεις, τότε δύναται να 
εμφανιστούν συμπτώματα ψυχοπαθολογίας (Sroufe et al., 1999). Ο δεύτερος τρόπος 
αναφέρει ότι η ποιοτική σχέση της προσκόλλησης μπορεί να είναι παράγοντας προδιά-
θεσης ή κινδύνου για την εμφάνιση διαταραχών ψυχοπαθολογίας (Sroufe et al., 1999). 

Είναι βιβλιογραφικά τεκμηριωμένο ότι η ύπαρξη ασφαλών τύπων προσκόλλησης λει-
τουργούν ως προστασία στο να αναπτυχθούν συμπεριφορές ψυχοπαθολογίας, κάτι το 
οποίο δεν επιτυγχάνει η ανασφαλής προσκόλλησης, η οποία πιθανώς αποτελεί 
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αυξημένο κίνδυνο για εμφάνιση ψυχοσυναισθηματικών διαταραχών, όπως κατάθλιψη, 
άγχος, εθισμό και διαταραχές διατροφής (Ηazan & Shaver, 1990). Ερευνητικά έχει δια-
πιστωθεί ότι τα άτομα ασφαλούς προσκόλλησης όταν συγκρίνονται με άτομα ανασφα-
λούς προσκόλλησης δείχνουν να προσαρμόζονται ευκολότερα σε όλους τους δείκτες 
μέτρησης της ψυχικής υγείας, συμπεριλαμβανομένου του άγχους και της κατάθλιψης 
(Ηazan & Shaver, 1990). Σε παρόμοια έρευνα βρέθηκε ότι σε ένα μεγάλο μέρος τα 
άτομα που εμφάνιζαν ψυχοπαθολογία διπολικής διαταραχής, ήταν στον τύπο του αγ-
χώδους/αμφιθυμικού (Rosenstein & Horowitz, 1996). Επίσης, άλλες έρευνες έδειξαν 
ότι οι τύποι αγχώδους ή φοβικής προσκόλλησης, όταν συγκριθούν με τύπους ασφαλούς 
ή απορριπτικής προσκόλλησης, σκοράρουν πολύ ψηλότερα στην κλίμακα του άγχους 
(Avagianou & Zafiropoulou, 2008). Από την άλλη, η εμφάνιση υψηλών επιπέδων άγ-
χους και αποφυγής σχετίζεται με μειωμένη αυτοεκτίμηση, αφού εμπεριέχουν τις αρνη-
τικές εικόνες του εαυτού (Foster, Kernis, & Goldman, 2007). Η ανασφαλής προσκόλ-
ληση φαίνεται να αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου για 
την εμφάνιση ψυχοσυναισθηματικών διαταραχών στους ανθρώπους, αφού, όταν βιώ-
νουν καταστάσεις που προκαλούν άγχος, επιστρατεύουν μια σειρά από στρατηγικές 
αντιμετώπισης, οι οποίες περιλαμβάνουν την αρνητική συμπεριφορά, την παραίτηση, 
τη θρησκοληψία, την εκτόνωση του συναισθήματος και τη χρήση ψυχοτρόπων ουσιών 
(Δασκάλου, 2006). 

Διάφορες έρευνες έχουν επισημάνει το συσχετισμό μεταξύ των τύπων προσκόλλησης 
που αναπτύσσονται στη βρεφική και παιδική ηλικία και τη ζωή των ατόμων ως ενήλι-
κες (Sroufe, 2005). Τα βρέφη που ανέπτυξαν ανασφαλή προσκόλληση, ίσως είχαν γο-
νείς συναισθηματικά απαθείς, αναξιόπιστους με αντιφατικές και απρόβλεπτες αντιδρά-
σεις, τα οποία υποχρεώνονταν να δαπανήσουν ενεργειακούς πόρους, τους οποίου θα 
σπαταλούσαν για την ανάπτυξη τους και τη μείωση του άγχους με την αλληλεπίδραση 
με το γονέα, επιδεικνύοντας, έτσι, περισσότερη αποφυγή και λιγότερη εγγύτητα 
(Daskalou, 2015). Οι τύποι προσκόλλησης που αναπτύσσονται στη βρεφική ηλικία πα-
ραμένουν ίδιοι τόσο στην εφηβεία όσο και στην ενήλικη ζωή διαμέσου των σχέσεων 
που δημιουργούνται (Mikulincer & Shaver, 2007). Οι αγχώδεις/αμφιθυμικοί ενήλικες 
χαρακτηρίζονται από έλλειψη αυτοπεποίθησης και παρουσιάζουν άγχος για πιθανή ε-
γκατάλειψη και απόρριψη (Daskalou, 2015). Οι αποφευκτικοί τύποι, ως ενήλικες πα-
ρουσιάζουν αδιαφορία για τη δημιουργία στενών διαπροσωπικών σχέσεων, αποφεύ-
γουν την εγγύτητα, δείχνουν απροθυμία στις μακροχρόνιες σχέσεις και παρουσιάζονται 
κοινωνικά ανεπαρκείς, με υπερβολικό άγχος, άρνηση και απόδοση εχθρικών διαθέ-
σεων στους γύρω τους (Mikulincer, 1998). 

Σύμφωνα με τον Bowlby, η ύπαρξη αρνητικών μοντέλων εαυτού και των άλλων και τα 
σχετιζόμενα με αυτά γνωστικά και συναισθηματικά χαρακτηριστικά αυξάνουν την πι-
θανότητα ψυχοπαθολογικών δυσλειτουργιών. Πολλές έρευνες στην τυπολογία των δε-
σμών και της συναισθηματικής ρύθμισης υποστηρίζουν τις θεωρίες του Bowlby. Σύμ-
φωνα με την κλινική προσέγγιση, η συναισθηματική ρύθμιση σε άτομα ανασφαλούς 
δεσμού, τα οποία βιώνουν υψηλό άγχος και στρες, έχει σημαντική συμβολή στην 
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πυροδότηση ψυχικών διαταραχών και ασθενειών (Fonagy, Steele, Steele, Μoran, & 
Higgit, 1991). 

Τύποι δεσμού και κατάθλιψη 

Πολλές έρευνες στον τομέα της κοινωνικο-κλινικής ψυχολογίας υποδεικνύουν υψηλή 
συσχέτιση μεταξύ κατάθλιψης και τύπων προσκόλλησης. Άλλες έρευνες δείχνουν ότι 
η ποιότητα των προσωπικών σχέσεων μπορεί να οδηγήσει στη συντήρηση καταθλιπτι-
κών τάσεων και κατάθλιψης (Καφέτσιος, 2003). Η έλευση της θεωρίας του δεσμού 
ήρθε να συγκεράσει προγενέστερες θεωρίες, οι οποίες εξέταζαν τη δυσλειτουργική 
σκέψη που σχετίζεται με την κατάθλιψη, αλλά και τη συμβολή των κοινωνικών διερ-
γασιών στήριξης από το φιλικό και κοινωνικό περιβάλλον (Καφέτσιος, 2003). 

Βιβλιογραφικά είναι τεκμηριωμένη η σχέση του αγχώδους τύπου προσκόλλησης και η 
εμφάνιση ισχυρών τάσεων ψυχικού κλονισμού και κατάθλιψης. Άκαμπτη δυσλειτουρ-
γική συμπεριφορά και σταθερό ψυχολογικό προφίλ, που δύσκολα μεταβάλλεται, απο-
τελούν τα κυριότερα χαρακτηριστικά του ανασφαλούς τύπου προσκόλλησης (Wei, 
Mallinckrodt, Russell, & Abraham, 2004). Μεγάλο μέρος ερευνητικών δεδομένων 
πάνω στην κατάθλιψη εστιάζουν στον τρόπο με τον οποίο γίνεται η αναπαράσταση του 
εαυτού από καταθλιπτικά άτομα, τα οποία χρησιμοποιούν για τον εαυτό τους αρνητική 
ορολογία και πληροφόρηση (Wei et al., 2004). 

Οι τύποι δεσμών προσκόλλησης στους ενήλικες περιλαμβάνουν πληροφόρηση μέσω 
μοντέλων για τον εαυτό και τους άλλους και πώς μέσω γνωστικών διεργασιών μπορούν 
τα άτομα να οδηγηθούν σε κατάθλιψη. Τα άτομα ασφαλούς προσκόλλησης εμφανίζουν 
αυτοπεποίθηση και χρησιμοποιούν θετικούς όρους για να αντιληφθούν τους γύρω τους, 
σε αντίθεση με άτομα ανασφαλούς προσκόλλησης, τα οποία χρησιμοποιούν αρνητι-
κούς όρους για να αντιληφθούν τον εαυτό τους και τους γύρω τους. Έρευνες σε άτομα 
με κατάθλιψη έχουν δείξει ότι παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά εμμονικών και φοβικών 
τύπων δεσμού (Rosenstein & Horowitz, 1996). Παρόλα αυτά, η συσχέτιση κατάθλιψης 
και μοντέλων ανασφαλούς προσκόλλησης δεν είναι πλήρως ξεκάθαρη. Έρευνες έδει-
ξαν ότι η πλειοψηφία των ατόμων με οξεία καταθλιπτική διαταραχή ταξινομήθηκαν σε 
ασφαλείς τύπους δεσμού (Yalom, 2017). Πιθανώς, τα άτομα οξείας κατάθλιψης δε σχε-
τίζονται με ανασφαλείς τύπους δεσμού όπως άλλες μορφές κατάθλιψης (Καφέτσιος, 
2003). Πολλοί θεωρητικοί του δεσμού προσκόλλησης πιστεύουν ότι τα άτομα με τύπο 
αποφυγής-απόρριψης έχουν καλύτερο έλεγχο συναισθημάτων από άτομα με εμμονικό 
ή φοβικό τύπο. Η αντίφαση αυτή που παρατηρείται εξηγείται πάνω στη βάση δύο δια-
φορετικών τύπων κατάθλιψης. Στον εσωτερικό τύπο, όπου το άτομο επιρρίπτει ευθύνες 
στον εαυτό του και στον εξωτερικό τύπο, όπου το άτομο ρίχνει ευθύνες στους άλλους 
(Mikulincer & Shaver, 2007). 

Για να προβλεφθεί η κατάθλιψη ανάλογα με τον τύπο δεσμού, βασικό κριτήριο είναι η 
σύνδεση της αρνητικής εικόνας του εαυτού με το φοβικό και αγχώδη τύπο (Cooley, 
Buren & Cole, 2010). Επιπρόσθετα, ο Holmes επισημαίνει πως η κατάθλιψη έχει και 
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αρνητικά χαρακτηριστικά που εκπορεύονται από τις αρετές της προσκόλλησης και 
προσθέτει πως τα άτομα που δεν πονούν, όταν χάσουν κάτι δικό τους, έχουν λιγότερες 
πιθανότητες από τη μια να πάθουν κατάθλιψη, αλλά από την άλλη δε δημιουργούν 
στενούς δεσμούς, καθώς οι σχέσεις τους είναι επιφανειακές (Holmes, 2013). 

Τύποι δεσμού και διαταραχές άγχους 

Βιβλιογραφικά επισημαίνεται ότι ο παράγοντας του άγχους δύναται να ασκήσει ισχυρή 
επιρροή στο άτομο σε όλη την πορεία της ζωής του, και πρόκειται για μία έντονη συ-
ναισθηματική κατάσταση, όπου το άτομο μπορεί να νιώσει ανεξάρτητα από την ηλικία 
στην οποία βρίσκεται (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2006). Πρόκειται για ένα συναί-
σθημα, το οποίο συχνά δηλώνει φοβικότητα έναντι κάποιου γεγονότος ή κάποια κατά-
στασης, με συνέπεια να ενεργοποιεί το άτομο, ώστε να το αντιμετωπίσει (Κάκουρος & 
Μανιαδάκη, 2006). Επομένως, ο βαθμός της έντασης είναι ανάλογος του ερεθίσματος 
από τον οποίο προκαλείται, αλλά και τη σημαντικότητά του. Αν η ένταση του άγχους 
είναι δυσανάλογη του ερεθίσματος από το οποίο προκαλείται, τότε είναι πιθανό να 
συνδέεται με κάποιο είδος διαταραχής άγχους, με αποτέλεσμα να χάνεται ο λειτουργι-
κός χαρακτήρας του άγχους και να εμποδίζεται ο άνθρωπος να χειριστεί με φυσιολο-
γικό τρόπο τις δύσκολες καταστάσεις, προτρέποντας τον να τις αποφύγει από το να τις 
αντιμετωπίσει (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2006). 

Οι αιτίες του άγχους αποδίδονται στην ασφάλεια που νιώθουν και αναπτύσσουν τα 
άτομα κατά τη διάρκεια της βρεφικής τους ηλικίας, ενώ η συμπεριφορά που επιδεικνύ-
εται στην πορεία της ζωής των ατόμων εξαρτάται από την ανυπαρξία ασφάλειας που 
έχουν βιώσει στη βρεφική τους ηλικία, με αποτέλεσμα να επιζητούν διαρκώς επιβεβαί-
ωση από τα οικεία τους πρόσωπα.( Cervone, & Pervin 2013).  

Σύμφωνα με τον Bowlby (1988), τα άτομα που ανήκουν στον τύπο εμμονής και φόβου 
εμφανίζουν υψηλό επίπεδο άγχους, το οποίο εδράζεται στην ικανότητα εφαρμογής 
στρατηγικών συναισθηματικής ρύθμισης των δύο αυτών τύπων προσκόλλησης. Σε δια-
χρονική έρευνα βρέθηκε ότι βρέφη που ανήκουν στον αγχώδη αντιδραστικό τύπο προ-
σκόλλησης, εμφάνισαν περισσότερες πιθανότητες για διαταραχή άγχους στην εφηβική 
ηλικία συγκρινόμενα με βρέφη ασφαλούς τύπου ή τύπου αποφυγής (Warren, Huston, 
Egeland & Sroufe, 1997). Περιορισμένες έρευνες έχουν μελετήσει τη συσχέτιση τύπων 
δεσμών στους ενήλικες και άγχους. Η ύπαρξη κλινικών αιτιών στη διάγνωση διαταρα-
χών άγχους δεν είναι ξεκάθαρες, αφού διαφορετικές διαταραχές συνδέονται με διαφο-
ρετικές εκφράσεις συναισθημάτων στην αποφυγή και το φόβο. Η περίπτωση της γενι-
κευμένης αγχώδους διαταραχής σχετίζεται με την ύπαρξη γενικευμένων συναισθημά-
των φόβου (Κορμάς, Καράμαλη & Αναγνωστόπουλος, 2013).  

Οι ερευνητικές προσεγγίσεις της κοινωνικής ψυχολογίας στο πεδίο της ψυχικής υγείας, 
εστίασαν, κυρίως, στις διαταραχές γενικευμένου άγχους μη κλινικών δειγμάτων. Σε 
έρευνα που έγινε στην Αυστραλία παρατηρήθηκε η επίδραση των τύπων δεσμών στο 
πώς αντιμετωπίζονται αγχογόνες καταστάσεις, στην απόδοση αιτιακών παραγόντων, 
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του ατόμου, εσωτερικών ή εξωτερικών για την κατάσταση της υγείας του (Feeney, 
1995). στην ίδια έρευνα αποδείχτηκε ότι υπάρχει υψηλή συσχέτιση του τύπου αποφυ-
γής με τα καταπιεσμένα αρνητικά συναισθήματα, ένα είδος ψυχολογικής στρατηγικής 
που πιθανά οδηγεί σε παθολογικές καταστάσεις. Άλλη έρευνα που έγινε σε ζευγάρια 
κατέδειξε τις αρνητικές συνέπειες της καταπίεσης των συναισθημάτων ανασφαλών α-
τόμων στην ποιότητα των σχέσεων (Feeney, 1995). Παρόμοιες έρευνες έδειξαν (Κα-
φέτσιος, & Λυδάκη, 2005) τη συσχέτιση του άγχους με τους ανασφαλούς τύπους δε-
σμού. Άτομα που ανήκαν σε τύπους δεσμών εμμονής ή φοβικού σημείωναν υψηλότερα 
σκορ άγχους συγκρινόμενα με άτομα ασφαλούς ή απορριπτικού τύπου δεσμού, κάτι 
που παρατηρήθηκε σε όλο το ηλικιακό φάσμα, και ιδιαίτερα σε γυναίκες νεαρότερης 
ηλικίας (Καφέτσιος, & Λυδάκη, 2005). Οι περισσότερες έρευνες συμφωνούν στην αξία 
της αυτορρύθμισης του συναισθήματος και πώς επηρεάζεται από τους διαφορετικούς 
τύπους προσκόλλησης, αλλά και για τις συνέπειες που έχει η ανεπιτυχής ρύθμιση στο 
υγιές ψυχολογικό προφίλ των ατόμων (Καφέτσιος, 2003). Είναι παρατηρημένο, ότι ό-
ταν τα άτομα βιώνουν υψηλά επίπεδα άγχους, συνέπεια στρεσογόνων καταστάσεων, 
επηρεάζονται οι βιολογικές λειτουργίες του οργανισμού με αποτέλεσμα την εμφάνιση 
διαφόρων ασθενειών (Ο' Leary, 1990). 

Η συναισθηματική καταπίεση διαφόρων τύπων προσωπικότητας επιδρά στην υπερδιέ-
γερση του παρασυμπαθητικού συστήματος σε αντίθεση με αυτούς που χρησιμοποιούν 
μεγαλύτερη εκφραστικότητα. Οι θεωρητικές προσεγγίσεις και έρευνες στην τυπολογία 
των δεσμών προσκόλλησης αναδεικνύουν τη σημαντικότητα του συναισθηματικού πα-
ράγοντα στον υγιή ψυχισμό του ατόμου (Παπαδάτος, 2010). 

Συμπεράσματα 

Η ποιοτική σχέση, η οποία αναπτύσσεται κατά τα πρώτα στάδια της ζωής των ανθρώ-
πων με τα γονεϊκά πρόσωπα λειτουργεί καταλυτικά στη δόμηση των γνωστικών και 
συναισθηματικών χαρακτηριστικών. Οι πρώτες αυτές εμπειρίες, οι οποίες συσσωρεύ-
ονται από την αλληλεπίδραση των ατόμων παροχής φροντίδας και παιδιού, έχουν σαν 
αποτέλεσμα τη δημιουργία εσωτερικών δομών, που ακολουθούν τα άτομα σε όλη τους 
τη ζωή και δείχνουν τον τρόπο που θα έρχονται σε επαφή με τους άλλους, το πώς θα 
δημιουργούν τις σχέσεις τους, τις προσδοκίες από τους άλλους, το αν είναι άξιοι να 
δεχτούν αγάπη και το πώς εμπιστεύονται τους γύρω τους. Αυτές οι δομές αποτελούν 
εσωτερικά μοντέλα νοητικών αναπαραστάσεων είτε θετικών είτε αρνητικών, για το 
πώς βλέπουμε τον εαυτό μας και τους άλλους.  

Το πόσο σημαντικές είναι οι αρχικές σχέσεις, οι οποίες αναπτύσσονται κατά τη βρε-
φική ηλικία και το πώς αυτές οι σχέσεις επιδρούν στη διαμόρφωση των αλληλεπιδρά-
σεων των ατόμων, έγινε αντικείμενο εκτενούς μελέτης από τους θεωρητικούς της ψυ-
χαναλυτικής θεωρίας. Πλήθος μελετών, τονίζουν τις σημαντικές συνέπειες που βιώ-
νουμε ως ενήλικες εξαιτίας των δεσμών που αναπτύσσουμε ως βρέφη. Ο δεσμός, ο 
οποίος αναπτύξαμε μπορεί να λειτουργήσει προγνωστικά σε μια σειρά από συναισθη-
ματικές εκφράσεις στην καθημερινή μας ζωή ως ενήλικες. 
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Βιβλιογραφικά σε διεθνές επίπεδο, έχει εξεταστεί το πώς επιδρούν διάφοροι ατομικοί 
παράγοντες, όπως ο τύπος προσκόλλησης στην ψυχοπαθολογία. Έχει, επίσης, επιβε-
βαιωθεί ερευνητικά ότι οι τύποι αυτοί λειτουργούν προβλεπτικά στις μεταβλητές του 
άγχους και της κατάθλιψης. 

 Τα άτομα που ανήκουν στον τύπο της αγχώδους προσκόλλησης μπορούν αν βελτιώ-
σουν την εικόνα της κατάθλιψης ενισχύοντας, παράλληλα, τον τρόπο με τον οποίο ι-
κανοποιούνται οι ψυχολογικές τους ανάγκες. Αυτή η παραδοχή λαμβάνεται υπόψη από 
τους κλινικούς και τους συμβουλευτικούς ψυχολόγους κατά τη διάρκεια των ψυχοθε-
ραπευτικών παρεμβάσεων. Τα άτομα που εμφανίζουν καταθλιπτική συμπτωματολογία 
θα πρέπει να ενθαρρύνονται να έρχονται σταδιακά σε επαφή με τις κύριες ψυχολογικές 
ανάγκες τους, με σκοπό να εγκαταλείψουν εδραιωμένα δυσλειτουργικά χαρακτηρι-
στικά, τα οποία εμποδίζουν την ύπαρξη αυτονομίας και ψυχολογικής επάρκειας. 
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Εκπαιδευτικοί υπό πίεση: Επαγγελματικό άγχος και επαγγελματική εξουθένωση 
σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

Πολίτης Φώτης, Δρ. Παιδαγωγικής, Μ.Α. in Women's Studies, M.Sc. in Computers 
Technology in Education, M.Ed. in Educational Management, fpolitis@sch.gr 

Περίληψη 

Αν και το άγχος αποτελεί μέρος και της επαγγελματικής καθημερινότητας των υποκει-
μένων, το επάγγελμα των εκπαιδευτικών φαίνεται να είναι ιδιαίτερα αγχογόνο και 
ψυχο-πιεστικό. Η παρούσα μελέτη διερευνά τo επαγγελματικό άγχος και την επαγγελ-
ματική εξουθένωση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, βάσει ημι-δομημένων 
συνεντεύξεων, οι οποίες αναλύθηκαν με την τεχνική της ποιοτικής ανάλυσης περιεχο-
μένου. Τα κύρια συμπεράσματα της έρευνας συσχετίζουν τα χρόνια προϋπηρεσίας των 
εκπαιδευτικών –και των δύο φύλων- με την αποπροσωποποίηση, ενώ ειδικά για τους 
άνδρες ο χρόνος προϋπηρεσίας συσχετίζεται και με τη συναισθηματική εξάντληση. Ε-
πίσης, η σύγκρουση ρόλων εργασίας-οικογένειας συνδέεται με τη συναισθηματική ε-
ξάντληση –ειδικά των γυναικών εκπαιδευτικών- ενώ η ηλικία φαίνεται να σχετίζεται 
με το επαγγελματικό άγχος και την επαγγελματική εξουθένωση. Τα ερευνητικά αποτε-
λέσματα ενέχουν και πολιτικές επιπτώσεις, καθώς η άσκηση εκπαιδευτικής πολιτικής 
θα πρέπει να συμπεριλάβει στις προτεραιότητές της και την αντιμετώπιση του επαγ-
γελματικού άγχους και της επαγγελματικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών προς ό-
φελος των ιδίων, αλλά και όλης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Λέξεις-Κλειδιά: επαγγελματικό άγχος, επαγγελματική εξουθένωση, ποιοτική ανά-
λυση περιεχομένου  

Εισαγωγικά 

Η έρευνα πρέπει να τείνει στο  
να είναι παρέμβαση, αλλιώς 

είναι αιχμάλωτη των κυρίαρχων 
κατηγοριών της πρακτικής 
(Alain Touraine, 1974: 53) 

Η περιπλοκότητα των απαιτήσεων της ζωής στις δυτικές –τουλάχιστον- κοινωνίες δη-
μιουργεί στα υποκείμενα καθημερινές αγχογόνες συνδιαλλαγές (daily hassles), οι ο-
ποίες αξιολογούνται ως εξέχουσες και επικίνδυνες για τα υποκείμενα, μεταβάλλοντας 
και τροποποιώντας τις προσδοκίες και τα σχέδιά τους (Lazarus, 1984; Fisher, 1986; 
Cox, 1993). Αν και στη διεθνή βιβλιογραφία δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός ορι-
σμός για το άγχος (stress), το πιο συχνό μοντέλο αναφοράς στις έρευνες είναι αυτό του 
Lazarus και των συνεργατών του (Lazarus & Folkman, 1984), το οποίο επιχειρεί να 
συμπεριλάβει όλους τους προτεινόμενους ορισμούς –ψυχο-φυσιολογικούς ή οργανω-
σιακούς- και υποστηρίζει ότι η υποκειμενική αντίληψη και αποτίμηση διαμεσολαβείται 
μεταξύ περιβαλλοντικών απαιτήσεων και υποκειμενικών αντιδράσεων. Έτσι, φαίνεται 
ότι το άγχος προσδιορίζεται ως η εμπειρία που δημιουργείται ως αποτέλεσμα της 
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αλληλεπίδρασης του υποκειμένου με το περιβάλλον και της υπερδιέγερσης ή της υπο-
διέγερσης που προκαλεί η ψυχολογική και η φυσιολογική ένταση, όταν οι δημιουργού-
μενες συνθήκες εκτιμώνται ότι υπερβαίνουν τις δυνάμεις του και θέτουν σε κίνδυνο –
κάποτε και συμβολικά (Molloy et al, 2001)- την ευημερία του (Lazarus & Folkman, 
1984; Fisher, 1986; Cox, 1993; Aldwin, 1994; Βασιλάκη, Τριλίβα & Μπεζεβέγκης, 
2001). Συνεπώς, το υποκείμενο θα πρέπει να εκλάβει (γνωστικά) ότι η σχέση του με το 
περιβάλλον του είναι απειλητική ή βλαπτική και ότι η αντιμετώπιση της κατάστασης 
(coping) είναι εκτός των ψυχο-σωματικών, συναισθηματικών ή/και κοινωνικών ικανο-
τήτων του. Οι συναισθηματικές αντιδράσεις ως προς το άγχος είναι συνήθως οι αρνη-
τικές συναισθηματικές αντιδράσεις του θυμού, της λύπης, της ντροπής, της ενοχής και 
της ανίας (Lazarus, 2000) –αν και έχει αναγνωριστεί και το θετικό άγχος, της δημιουρ-
γικής ενέργειας, του ενθουσιασμού, της έξαψης, της εφορίας (Molloy et al 2001: 204). 

Το επάγγελμα των εκπαιδευτικών θεωρείται από την ελληνική αλλά και τη διεθνή βι-
βλιογραφία ως αγχογόνο και ψυχο-πιεστικό επάγγελμα, ενώ οι έρευνες επισημαίνουν 
ότι οι εκπαιδευτικοί εκτίθενται σε αγχογόνες καταστάσεις κατά τη διάρκεια της εργα-
σίας τους και τουλάχιστον το 1/3 από αυτούς/ές φαίνεται να υποφέρουν από έντονο 
άγχος και εξουθένωση (Kyriacou, 1987; Dunham & Varma, 1998; Kantas & Vassilaki, 
1997; Travers & Cooper, 1996; Τσιάκκιρος & Πασιαρδής, 2002).  

Επίσης, οι έρευνες για την ερμηνεία του επαγγελματικού άγχους των εκπαιδευτικών 
(job stress) αφενός έδειξαν ένα σαφή διαχωρισμό μεταξύ του άγχους που προέρχεται 
από φυσικούς παράγοντες –όπως, ο αριθμός των μαθητών/τριών- και από ψυχολογι-
κούς –όπως, η μη-ικανοποίηση από την εργασία, η έλλειψη σχέσεων και επικοινωνίας 
με τους/τις συναδέλφους/ισσες- και αφετέρου υποστήριξαν ότι το άγχος μπορεί να α-
ντιμετωπιστεί και να μειωθεί με στρατηγικές που βοηθούν στην αντιμετώπιση αγχογό-
νων καταστάσεων (Lazarus Folkman, 1984; Kyriacou, 1987; Lazarus, 2000). Έτσι, το 
επαγγελματικό άγχος των εκπαιδευτικών ορίζεται από τη βιβλιογραφία ως μια αρνη-
τική διάθεση θυμού ή κατάθλιψης που πηγάζει από το έργο τους και συχνά συνδέεται 
και με παθολογικές μεταβολές ορισμένων βιολογικών ή βιοχημικών δεικτών (υψηλή 
αρτηριακή πίεση, καρδιοπάθειες) και μπορεί να επηρεάζεται από την αντίληψή τους 
ότι οι απαιτήσεις του σχολικού οργανισμού απειλούν την αυτο-εκτίμησή τους ή/και τη 
γενικότερη ευημερία τους (Maslach & Johnson, 1984; Κάντας, 2001: 217; Τσιάκκιρος 
& Πασιαρδής, 2002; Δαράκη, 2007). 

Οι παράγοντες που μπορεί να συμβάλλουν στη δημιουργία επαγγελματικού άγχους των 
εκπαιδευτικών είναι: τα προβλήματα από τη συμπεριφορά μαθητών/τριών με έλλειψη 
κινήτρων, η διατήρηση της πειθαρχίας, οι σχέσεις με τους γονείς, οι άσχημες εργασια-
κές και οργανωτικές συνθήκες, οι χαμηλοί μισθοί, ο φόρτος εργασίας, το ωράριο εργα-
σίας, η πίεση του διδακτικού χρόνου και η κάλυψη της ύλης, η περιορισμένη επαγγελ-
ματική εξέλιξη, η φοβία προς τις εκπαιδευτικές καινοτομίες, η ασάφεια ή/και η σύ-
γκρουση ρόλων, το μειωμένο κοινωνικό κύρος, η έλλειψη υλικο-τεχνικής υποδομής, η 
μη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, ο θεσμός της αξιολόγησης, η σχέση ρόλων εργα-
σίας-οικογένειας (Greenhaus & Beutell, 1985; Travers & Cooper, 1996; Τσιάκκιρος & 
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Πασιαρδής, 2002). Επιπλέον, για τους/τις διευθυντές/ντριες σχολικών μονάδων, η 
Anne Cockburn (1996) θεωρεί ως πηγή άγχους τον τεράστιο όγκο διοικητικής και γρα-
φειοκρατικής εργασίας προς διεκπεραίωση, τις σχέσεις με το προσωπικό και τους γο-
νείς, τα επίπεδα επικοινωνίας με τους παράγοντες της κοινότητας, την οικονομική δια-
χείριση και την αντιμετώπιση του αναποτελεσματικού προσωπικού (πρβ. και Δαράκη, 
2007). 

Το παρατεταμένο επαγγελματικό άγχος μπορεί να οδηγήσει σε επαγγελματική εξουθέ-
νωση (burnout), η οποία εκφράζεται με την τρισδιάστατη δομή της συναισθηματικής 
εξάντλησης –κόπωση, κατάθλιψη, φοβίες, επιθετικότητα, μείωση της ενεργητικότη-
τας- και συνεπώς με αδυναμία του/της εκπαιδευτικού να προσφέρει ουσιαστικά 
στους/στις μαθητές/τριες. με την αποπροσωποποίηση, δηλαδή με αδιάφορη, απαθή, κυ-
νική ή αρνητική στάση προς τους/τις μαθητές/τριες. και με το μειωμένο αίσθημα επί-
τευξης και αυταξίας, με συνέπεια τη μειωμένη εκπαιδευτική προσφορά (Maslach, 
1982; Maslach & Jackson, 1981; Maslach & Johnson, 1984; Kantas & Vassilaki, 1997; 
Κάντας, 2001). Μάλιστα, η επαγγελματική εξουθένωση αποτελεί σημαντική έννοια για 
το αρνητικό άγχος των εκπαιδευτικών (Kyriacou, 1987). 

Οι έρευνες παραγοντικής ανάλυσης των πηγών επαγγελματικού άγχους των εκπαιδευ-
τικών σημείωσαν έμφυλες διαφορές ως προς τα επίπεδα επαγγελματικού άγχους 
(Barnett, Marshall & Pleck, 1992; Kantas & Vassilaki, 1997; Βασιλάκη, Παληός & 
Τσουδερού, 1997; Κάντας, 2001). Συγκεκριμένα οι γυναίκες –ανεξάρτητα επαγγελμα-
τικής βαθμίδας- βιώνουν περισσότερο άγχος αναφορικά με την επιτέλεση του έργου 
τους, με το φόρτο εργασίας, με τις ευθύνες που αφορούν τη λήψη αποφάσεων, με την 
ασάφεια του εργασιακού τους ρόλου, καθώς και με τη συμπεριφορά των μαθη-
τών/τριών (Δαράκη, 2007). Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι γυναίκες δε βιώνουν πε-
ρισσότερο άγχος αναφορικά με τη διασύνδεση οικογενειακής και κοινωνικής ζωής από 
τη μια και επαγγελματικής από την άλλη (Greenhaus & Beutell, 1985; Barnett et al, 
1992). Γενικότερα, όμως, τα ερευνητικά δεδομένα καταδεικνύουν ότι οι γυναίκες εκ-
παιδευτικοί σημειώνουν υψηλότερα επίπεδα άγχους σε σύγκριση με τους άνδρες (Βα-
σιλάκη, Παληός & Τσουδερού, 1997). Οι έμφυλες διαφορές στο επαγγελματικό άγχος 
πιθανόν να ερμηνεύονται και από το ότι οι γυναίκες φαίνονται πιο αγχώδεις γιατί εκ-
δηλώνουν τα συναισθήματά τους με μεγαλύτερη άνεση σε σύγκριση με τους άνδρες, 
τους οποίους στερεοτυπικά ο πολιτισμός μας τους θέλει να αντιμετωπίζουν τις προβλη-
ματικές καταστάσεις περισσότερο στωικά, με συναισθηματική αποστασιοποίηση, ψυ-
χραιμία και με μεγαλύτερο ατομικισμό (Πολίτης, 2006). Επίσης, οι γυναίκες υπόκει-
νται σε περισσότερες αγχογόνες καταστάσεις ζωής λόγω της επιτέλεσης περισσότερων 
ρόλων (οικογενειακών-εργασιακών). Οι γυναίκες πιθανόν να εκδηλώνουν περισσότερη 
επαγγελματική εξουθένωση, γιατί κατέχουν συνήθως χαμηλότερες θέσεις στην ιεραρ-
χία και κατά συνέπεια έχουν χαμηλότερες αμοιβές, κοινωνική αναγνώριση και αυτο-
νομία. Τέλος, οι γυναίκες μαθαίνουν/κοινωνικοποιούνται από μικρές να αντιδρούν με 
απόγνωση όταν υποβάλλονται σε αγχογόνες καταστάσεις και έτσι αναπτύσσουν περιο-
ρισμένες συμπεριφορές αντίδρασης (Πολίτης, 2006) ή/και αξιολογούν τα γεγονότα ως 
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περισσότερο αγχογόνα σε σχέση με τους άνδρες (Βασιλάκη, Τριλίβα & Μπεζεβέγκης, 
2001). 

Συγκριτικά με τη βαθμίδα εκπαίδευσης, οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης βιώνουν μεγαλύτερο άγχος σε σχέση με τους/τις εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης όσον αφορά την οργανωτική δομή και το σχολικό κλίμα, το φόρτο εργα-
σίας, την ασάφεια του εργασιακού ρόλου και τη διασύνδεση εργασιακής και οικογε-
νειακής ζωής, πιθανώς εξαιτίας των εξωσχολικών ενασχολήσεων, όπως ιδιαίτερα μα-
θήματα, φροντιστήρια, κ.λπ. (Cockburn, 1996; Κάντας, 2001).  

Οι δείκτες συνάφειας μεταξύ της επαγγελματικής ικανοποίησης και των πηγών άγχους, 
καθώς και της επαγγελματικής εξουθένωσης κατέδειξαν ότι η επαγγελματική ικανο-
ποίηση έχει θετική συνάφεια μόνο με την προσωπική επίτευξη, όπως άλλωστε αναμέ-
νεται, και αρνητική ως προς τις ευθύνες, τη συμπεριφορά των μαθητών/τριών και τη 
διασύνδεση εργασίας με την οικογενειακή και κοινωνική ζωή (Cockburn, 1996; Dun-
ham & Varma, 1998; Κάντας, 2001). Επίσης, μια έρευνα κατέδειξε ότι περισσότερο 
του 1/3 των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης εξέφρασε την επιθυμία αλλα-
γής επαγγέλματος και περισσότερο από το 1/2 την επιθυμία πρόωρης συνταξιοδότησης. 
Οι παράγοντες αυτοί συσχετίζονται μόνο με την επαγγελματική εξουθένωση και συ-
γκεκριμένα με τη συναισθηματική εξάντληση, καθώς και με το φόρτο εργασίας και όχι 
με την επαγγελματική ικανοποίηση (Κάντας, 2001: 227). Άτομα με μεγαλύτερο βαθμό 
σύνδεσης με την εργασία τους εμφανίζουν μεγαλύτερη συναισθηματική εξάντληση. Το 
ίδιο συμβαίνει και με εργαζόμενους/ες που έχουν υψηλές και μη ρεαλιστικές προσδο-
κίες από την εργασία τους, με συνέπεια να βιώνουν μεγαλύτερη επαγγελματική εξου-
θένωση. 

Μεθοδολογία 

Η παρούσα μελέτη διερευνά το επαγγελματικό άγχος και την επαγγελματική εξουθέ-
νωση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Με βάση τη βιβλιογραφική έ-
ρευνα διατυπώσαμε τις παρακάτω ερευνητικές υποθέσεις (research hypothesis):  

• Η σύγκρουση ρόλων εργασίας-οικογένειας στις γυναίκες εκπαιδευτικούς δεν οδη-
γεί σε επαγγελματικό άγχος (Kyriacou, 1987; Κάντας, 2001), αλλά σχετίζεται με 
τη συναισθηματική εξάντληση και στα δύο φύλα (Greenhaus & Beutell, 1985; Bar-
nett et al, 1992) 

• Οι γυναίκες εκπαιδευτικοί βιώνουν περισσότερο επαγγελματικό άγχος από τους άν-
δρες (Κάντας, 2001), ενώ το φύλο των εκπαιδευτικών δε συνδέεται με την αποπρο-
σωποποίηση (Kyriacou, 1987; Κάντας, 2001) 

• Η ηλικία των εκπαιδευτικών συσχετίζεται αρνητικά με την επαγγελματική εξουθέ-
νωση (Kyriacou, 1987; Κάντας, 2001) και με το επαγγελματικό άγχος (Travers & 
Cooper, 1996) 
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Η συλλογή δεδομένων έγινε με ημι-δομημένες συνεντεύξεις σε 27 εκπαιδευτικούς (13 
άνδρες και 14 γυναίκες), των οποίων ο χρόνος υπηρεσίας κυμαινόταν από 12 έως 33 
έτη. Η ανάλυση των συνεντεύξεων έγινε με την ποιοτική ανάλυση περιεχομένου 
(qualitative content analysis) (Berelson, 1962; Mostyn, 1985) και η επαγγελματική ε-
ξουθένωση διερευνήθηκε με βάση τις τρεις διαστάσεις της, δηλαδή τη συναισθηματική 
εξάντληση, την αποπροσωποποίηση και την επίτευξη, καθώς και με μια σειρά ερωτή-
σεων για το πώς αισθάνονται τα υποκείμενα στον εργασιακό τους ρόλο και στον οικο-
γενειακό.  

Ένα από τα πλεονεκτήματα αυτής της ποιοτικής τεχνικής είναι ότι τα δεδομένα υπάρ-
χουν σε σταθερή μορφή, επιτρέποντας επαναλαμβανόμενες αναλύσεις, καθώς και την 
εφαρμογή ελέγχων αξιοπιστίας και εγκυρότητας. Με την ποιοτική ανάλυση περιεχομέ-
νου τέθηκαν στα κείμενα «ερωτήματα», αποσυντέθηκε η νοηματική του δομή και ανα-
δύθηκαν ακόμα και λανθάνοντα νοήματα. 

Συζήτηση-Συμπεράσματα 

Το επαγγελματικό άγχος και η επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών είναι 
ένα πολυδιάστατο φαινόμενο που διαμορφώνεται μέσα από πολύπλοκες δυναμικές δια-
δικασίες και εξετάζεται όχι μόνο στα πλαίσια της παρουσίας ή της απουσίας του, αλλά 
και ανάλογα με την ένταση και την επίδραση που έχει στα υποκείμενα, καθώς και στο 
πώς επηρεάζονται αυτά στο χώρο εργασίας τους. Εξάλλου, πρόκειται για φαινόμενα 
που βιώνονται ποικιλοτρόπως από τα υποκείμενα σε συνάρτηση με την ιδιοσυγκρασία 
τους, τις εκάστοτε επικρατούσες συνθήκες και με την ερμηνεία που αποδίδουν στις 
καταστάσεις που βιώνουν. 

Από την παρούσα μελέτη συνάγεται ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ χρόνου προϋπηρε-
σίας και αποπροσωποποίησης σε ολόκληρο το δείγμα, γεγονός που δε συναντήσαμε 
στη βιβλιογραφική έρευνα. Πιθανόν το γεγονός αυτό να οφείλεται στο ότι οι νεότεροι 
εκπαιδευτικοί εισέρχονται στο εκπαιδευτικό επάγγελμα με μεγαλύτερο ενδιαφέρον και 
διάθεση προσφοράς, καθώς και θετική στάση απέναντι στους/στις μαθητές/τριες, ενώ 
οι παλιότεροι εκπαιδευτικοί συνήθως περιχαρακώνονται σε παραδοσιακές μορφές δι-
δασκαλίας, με συνέπεια να αντιμετωπίζουν με φόβο και άγχος όποια εκπαιδευτική και-
νοτομία προτίθεται να εισαχθεί και να εφαρμοστεί. 

Η σύγκρουση ρόλων εργασίας-οικογένειας βρέθηκε να συσχετίζεται με τη συναισθη-
ματική εξάντληση, γεγονός που επιβεβαιώθηκε και από την ερευνητική μας υπόθεση, 
καθώς η πολλαπλότητα και εναλλαγή ρόλων (εργασίας-οικογένειας) μπορεί να οδηγεί 
στη συναισθηματική εξάντληση (Greenhaus & Beutell, 1985; Barnett et al, 1992). 

Όσον αφορά τους άνδρες εκπαιδευτικούς, ο χρόνος προϋπηρεσίας συσχετίζεται με τη 
συναισθηματική εξάντληση και την αποπροσωποποίηση, κάτι που δεν επιβεβαιώθηκε 
από την ερευνητική μας υπόθεση, καθώς το φύλο φαίνεται να μη συσχετίζεται με την 
αποπροσωποποίηση (Κάντας, 2001). Πιθανόν το επάγγελμα του εκπαιδευτικού να μην 
προσδίδει στους άνδρες τη στερεοτυπική εξουσία που απαιτεί η επιτέλεση του 
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ανδρικού ρόλου, ενώ παράλληλα το σχολείο θεωρείται ως «εκθηλυστικός» θεσμός για 
τον ανδρισμό (Πολίτης, 2006; Δαράκη, 2007), με πιθανή συνέπεια οι άνδρες εκπαιδευ-
τικοί με πολλά χρόνια προϋπηρεσίας και εξασφαλισμένη πλέον την οικονομική και ερ-
γασιακή ασφάλεια που τους παρέχει η μονιμότητα του δημοσίου υπαλλήλου να υφί-
στανται τις αρνητικές αυτές επιπτώσεις. Στις γυναίκες εκπαιδευτικούς, η σύγκρουση 
ρόλων εργασίας-οικογένειας φαίνεται να συσχετίζεται μόνο με τη συναισθηματική ε-
ξάντληση και μάλιστα σε σημαντικό βαθμό, κάτι που διατυπώσαμε και στην ερευνη-
τική μας υπόθεση και για τα δύο φύλα, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι η βιβλιογραφική έρευνα κατέδειξε ότι μερικοί/ές ερευνητές/τριες υπο-
στηρίζουν ότι η πολλαπλότητα ρόλων στις γυναίκες λειτουργεί ως μειωτικό των αγχο-
γόνων παραγόντων (Κάντας, 2001). Παρ’ όλα αυτά, οι γυναίκες εκπαιδευτικοί πιθανόν 
να βιώνουν και προβλήματα επίτευξης, καθώς προσπαθούν να αποδείξουν καθημερινά 
σε συναδέλφους και στην κοινωνία ότι είναι εξίσου ικανές με τους άνδρες συναδέλφους 
τους και θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως τέτοιες από την υπηρεσία και την ευρύτερη 
κοινωνία (Δαράκη, 2007). 

Οι νεότεροι ηλικιακά εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν μεγαλύτερη επαγγελματική εξουθέ-
νωση και επαγγελματικό άγχος σχετικά με τη σταδιοδρομία, τις ευθύνες, τη λήψη απο-
φάσεων και τη συμπεριφορά των μαθητών/τριών. Προφανώς, οι εκπαιδευτικοί αυτοί/ές 
βιώνουν σύγκρουση ανάμεσα στις προσδοκίες που έχουν από το εκπαιδευτικό επάγ-
γελμα πριν ενταχθούν σε αυτό και στην πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν στην κα-
θημερινή πρακτική. Η α-συμφωνία, λοιπόν, των προσδοκιών και των απαιτήσεων του 
περιβάλλοντος πιθανόν να οδήγησε σε γνωστική σύγκρουση και στην εμφάνιση άγ-
χους, καθώς δημιουργούνται ματαιώσεις. Επίσης, οι αγάμοι/ες εκπαιδευτικοί αντιμε-
τωπίζουν περισσότερο άγχος αναφορικά με τη σταδιοδρομία, την ασάφεια του εργα-
σιακού τους ρόλου και τη διασύνδεση οικογενειακής και κοινωνικής ζωής σε σχέση με 
την εργασία (Κάντας, 2001). Οι μεγαλύτεροι ηλικιακά εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν 
μεγαλύτερο αίσθημα επίτευξης –γιατί ως απόφοιτοι Παιδαγωγικών Ακαδημιών διετούς 
φοίτησης νιώθουν ότι πέτυχαν επαγγελματικά- ενώ δε σημειώνεται καμία διαφορά ως 
προς την αποπροσωποποίηση σε σχέση με το φύλο, την ηλικία και την οικογενειακή 
κατάσταση (Κάντας, 2001: 225). 

Η ηλικία των μαθητών/τριών της σχολικής μονάδας φαίνεται να επηρεάζει τα επίπεδα 
άγχους των εκπαιδευτικών, καθώς οι εκπαιδευτικοί δήλωναν ότι όταν εργάζονταν με 
μαθητές/τριες που προέρχονται από μεγαλύτερες ηλικιακές βαθμίδες, το άγχος τους 
αυξανόταν, γεγονός που υποδηλώνει ότι στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση πιθανόν οι 
συνέπειες να είναι μεγαλύτερες (Molloy et al, 2001). 

Πολιτικές προτάσεις 

Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αποτελέσουν εθνική προτεραιότητα και συνεπώς η εκ-
παιδευτική πολιτική θα πρέπει να στοχεύει στη φροντίδα και ευημερία όχι μόνο των 
μαθητών/τριών αλλά και του εκπαιδευτικού προσωπικού που στελεχώνει τις σχολικές 
μονάδες (Δαράκη, 2007). Έτσι, οι εκπαιδευτικοί που βιώνουν επαγγελματικό άγχος και 
επαγγελματική εξουθένωση θα πρέπει να έχουν κοινωνική στήριξη, γιατί οι 
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εκπαιδευτικοί που αισθάνονται ότι στηρίζονται έχουν θετικότερη στάση προς τους/τις 
μαθητές/τριες (Burke & Greenglass, 1993).  

Συνεπώς, σημαντική θα ήταν η υποστηρικτική συμβουλευτική αντιμετώπιση σε κέντρα 
συμβουλευτικής που θα μπορούσαν να ιδρυθούν και να εδρεύουν στις κατά τόπους 
Διευθύνσεις Εκπαίδευσης των νομών, θα είναι στελεχωμένα από εξειδικευμένο προ-
σωπικό στην αντιμετώπιση ανάλογων εργασιακών προβλημάτων, με αναγκαία οργα-
νωμένα προγράμματα παρέμβασης, ώστε οι εκπαιδευτικοί να μη μείνουν εγκαταλειμ-
μένοι/ες στις προσωπικές τους δυνατότητες, με συνέπεια τη συχνή τεκνοθέτηση στρα-
τηγικών δυσπροσαρμοστικού χαρακτήρα. Άλλωστε, τέτοιες συμπεριφορές είναι αρνη-
τικές και προς την όλη μαθησιακή διαδικασία, καθώς οι εκπαιδευτικοί που αντιμετω-
πίζουν ανάλογα προβλήματα πέρα από τον αρνητισμό της αποπροσωποποίησης που 
επιδεικνύουν, δεν παύουν να αποτελούν και πρότυπα συμπεριφοράς για τους/τις μαθη-
τές/τριες και στην περίπτωση αυτή το παιδαγωγικό πρότυπο που εμφανίζουν είναι σα-
φώς αρνητικό.  

Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να υποστηρίζονται και από διαρκή προγράμ-
ματα επιμόρφωσης, έτσι ώστε να τους παρέχεται η δυνατότητα εμπλοκής τους με σύγ-
χρονες διδακτικές και παιδαγωγικές μεθόδους, με στόχο την ενδυνάμωση της προσω-
πικής και επαγγελματικής αυτο-εκτίμησης και αυτο-πεποίθησής τους, γεγονός που θα 
αποτρέψει την ερμηνεία των καταστάσεων διδασκαλίας και συνδιαλλαγής με μαθη-
τές/τριες, συναδέλφους/ισσες και γονείς ως αγχογόνες και συνεπώς απειλητικές. 
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Εφαρμογή καινοτομιών σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς. 

Ζαβιτσανάκης Παναγιώτης 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, M.Sc.Διοίκηση εκπαίδευσης 

agnosto3@gmail.com 

Περίληψη 

Σίγουρα δεν αποτελεί πρωτοτυπία η αναφορά τόσο στα τεχνολογικά χαρακτηριστικά 
της σύγχρονης εποχής όσο και στην αναγκαιότητα της λειτουργικής ένταξης των τε-
χνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας στην εκπαιδευτική διαδικασία. Με δεδομένη 
λοιπόν τη γενική παραδοχή, αποτελεί ζητούμενο η εφαρμογή των ΤΠΕ καθώς και η 
εφαρμογή καινοτομιών στην καθημερινότητα των εκπαιδευτικών συστημάτων. Ιδιαί-
τερα όταν οι απαιτήσεις της επικαιρότητας (εγκλεισμός, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, 
τηλεκπαίδευση) καταδεικνύουν την σπουδαιότητά τους, η εκπαιδευτική κοινότητα κα-
λείται όχι μόνον να ανταπεξέλθει οριακά αλλά και να , αφού καλύψει τον χαμένο χρόνο, 
προετοιμάσει το τεχνολογικό άλμα των επόμενων δεκαετιών. 

Λέξεις - Κλειδιά: Καινοτομία, τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας. 

Εισαγωγή 

Βασικές έννοιες: καινοτομία-εκπαιδευτική καινοτομία 

Με τον όρο καινοτομία εννοούμε την πρωτοποριακή και νέα ιδέα προκειμένου να υλο-
ποιήσουμε κάποιο πράγμα η μια νέα διαδικασία της υλοποίησης αυτής, όπως επίσης 
και την εφαρμογή μιας νέας εφεύρεσης ή ανακάλυψης ή μεθόδους για να πραγματο-
ποιήσουμε κάποιο σκοπό ή αποτέλεσμα. 

Η εκπαιδευτική καινοτομία εστιάζεται στην προώθηση νέων αντιλήψεων για την εκ-
παίδευση σε τρείς διαστάσεις: 

 α) στην αλλαγή αρχών και πεποιθήσεων 

 β) στην εφαρμογή νέων διδακτικών προσεγγίσεων και  

 γ) στη χρήση νέων διδακτικών μέσων (Fullan,1991) 

Στην παρούσα εργασία αναφερόμεθα στην ένταξη και την εφαρμογή της εκπαιδευτικής 
καινοτομίας και παρουσιάζουμε καινοτομίες με την χρήση ΤΠΕ στην εκπαίδευση 

Ένταξη και Εφαρμογή εκπαιδευτικής καινοτομίας 

Η διαδικασία ένταξης της εκπαιδευτικής καινοτομίας 

Οι καινοτόμες μέθοδοι που θα προταθούν σε θεωρητικό πλαίσιο πιθανόν να μην έχουν 
μεγάλο βαθμό δυσκολίας σε άλλες χώρες της Ευρώπης όμως πρέπει να δούμε το πώς 
και αν μπορούν να ενταχθούν και στα δεδομένα της χώρας μας. Σίγουρα μετά τις απο-
τυχίες παλαιότερων δεκαετιών να επιφέρουν ουσιαστικές αλλαγές και να βελτιώσουν 
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τον σχολικό οργανισμό, έγινε αναγκαία η μελέτη της διαδικασίας ένταξης της εκπαι-
δευτικής καινοτομίας. Σύμφωνα με το μοντέλο καινοτομίας Έρευνα-Ανάπτυξη-Διά-
χυση (RD&D) η διαδικασία ένταξης εκπαιδευτικής καινοτομίας έχει συγκεκριμένα 
μέρη που είναι βασισμένα στην εμπειρική έρευνα αλλά και στη λογική ανάλυση. Πρω-
ταρχικό στάδιο είναι η ανάπτυξη της γνώσης μέσω της έρευνας, το οποίο αποτελεί και 
το πρωταρχικό στάδιο της καινοτομίας. Στο δεύτερο στάδιο , διαμορφώνουμε και σχε-
διάζουμε την καινοτομία. Στο επόμενο στάδιο, το οποίο ονομάζεται στάδιο της διάχυ-
σης , προωθούμε την καινοτομία στους εκπαιδευτικούς. Τελευταίο στάδιο είναι το στά-
διο της υιοθέτησης, οπού εκεί ενσωματώνεται η καινοτομία εντός του σχολικού συστή-
ματος. Σημαντική προϋπόθεση για αυτή την προσέγγιση είναι να υπάρχει συνολικός 
προγραμματισμός, να ιεραρχηθούν οι εργασίες και να υπάρξει μια λογική ακολουθία 
δραστηριοτήτων (House 1979). Αφού απέτυχαν πολλές προσπάθειες για ένταξη καινο-
τομιών στην εκπαίδευση, τότε αναγκάστηκε να τονιστεί η ανεπάρκεια του μοντέλου 
Έρευνα-Ανάπτυξη-Διάχυση. Χαρακτηριστικά ο Hurst (1983) αναφέρει, "...η προγραμ-
ματισμένη αλλαγή είναι ένας μύθος ".Το μοντέλο Έρευνα-Ανάπτυξη-Διάχυση δέχτηκε 
μεγάλη κριτική καθώς θεωρήθηκε μονόδρομο και γραμμικό, επειδή οι εκπαιδευτικοί 
έπρεπε να δεχτούν και να εφαρμόσουν την καινοτομία που είχε σχεδιαστεί για αυτούς. 
Οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζονταν σαν παθητικοί δέκτες. Το μοντέλο δημιουργούσε 
ένα ιεραρχικά δομημένο σύστημα σχεδιασμού, προώθησης και εφαρμογής της καινο-
τομίας.  

Επίσης, λάμβανε ως δεδομένη τη συναίνεση μεταξύ των σχεδιαστών της καινοτομίας 
και των εκπαιδευτικών που έπρεπε να την κάνουν πράξη. Έπαιρνε ως δεδομένο ότι οι 
εκπαιδευτικοί δεχόντουσαν να εφαρμόσουν κάθε καινοτομία που προτεινόταν δίχως να 
φέρουν καμία αντίρρηση, αρκεί και μόνο να την κατανοούν. Ακόμα έβλεπε τις σχολι-
κές μονάδες σαν δομημένους οργανισμούς που είχαν ως σκοπό την επίτευξη συγκεκρι-
μένων στόχων. «Όσο πιο λογική είναι η οργάνωση ενός οργανισμού, τόσο μεγαλύτερη η 
αποτελεσματικότητά του» (Elliot 2000 p.204). Υπό την έννοια αυτή, πιθανές συγκρού-
σεις και αλλαγές στην εφαρμογή των προγραμμάτων θα ερμηνεύονταν ως λανθασμένη 
επικοινωνία προς τους εκπαιδευτικούς ή ως αποτυχημένη προσπάθεια να πεισθούν οι 
εκπαιδευτικοί ως προς την αποτελεσματικότητα του προγράμματος (Elliot 2000). 

Μελέτες και έρευνες των τελευταίων ετών στον τομέα της εκπαιδευτικής καινοτομίας 
επισημαίνουν πως η εκπαιδευτική καινοτομία αποτελεί μια «διαδικασία» και όχι απλά 
ένα «γεγονός». Τονίζουν πως ο εξελικτικός σχεδιασμός μπορεί να λειτουργήσει καλύ-
τερα από τον κεντρικό λεπτομερή σχεδιασμό και πως ο συνδυασμός τοπικών αλλά και 
κεντρικών παρεμβάσεων είναι πολύ πιο αποτελεσματικός από ότι ο καθένας αποκλει-
στικά. Τέλος, αναγνωρίζεται πως οι εκπαιδευτικοί πιο πολύ από καθένα, αποτελούν τα 
κλειδιά της εκπαιδευτικής καινοτομίας, εστιάζοντας έτσι στον τρόπο με τον οποίο οι 
εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται μια καινοτομία. Συνεπώς, η δημιουργία «κοινών» στό-
χων και αξιών από τους εκπαιδευτικούς και τους σχεδιαστές, ιδιαιτέρως όταν αυτές 
προτείνουν την εφαρμογή νέων καθημερινών πρακτικών, αλλά και νέων παιδαγωγικών 
αντιλήψεων τονίζονται ως αποτελεσματικής σημασίας. (Sarason 1996; Hargreaves 
1997) 
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Η Διαδικασία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών καινοτομιών 

Η διαδικασία εφαρμογής καινοτομιών εφαρμόζει την ίδια τακτική σε όλους τους εκ-
παιδευτικούς οργανισμούς και περιλαμβάνει τρεις φάσεις:  

• Τη φάση της υιοθέτησης, 
• τη ουσιαστική-τελική φάση της εφαρμογής 
• τη φάση της θεσμοθέτησης της καινοτομίας (Fullan 1988: 197-199). 

Η υιοθέτηση γίνεται στη λήψη αποφάσεων για την εισαγωγή των καινοτομιών, καθώς 
επίσης και στη δέσμευση των εμπλεκομένων μερών για την υλοποίηση τους. Σε αυτό 
το σημείο εξετάζεται η υλικοτεχνική υποδομή των σχολίων, διερευνάται η δυνατότητα 
πρόσβασης στην εκάστοτε καινοτομία, επίσης λαμβάνεται υπόψη η πίεση που ασκείται 
στα σχολεία από εξωτερικούς φορείς και αναλύεται η ποιότητα των διαπροσωπικών 
σχέσεων που υπάρχουν εντός των σχολικών μονάδων. Κρίνεται ως απαραίτητη η όσο 
το δυνατόν καλύτερη γνώση τόσο των ίδιων των καινοτομιών όσο και του κλίματος 
που επικρατεί εντός και εκτός από τις σχολικές μονάδες (Hopkins, Ainscow&West 
1994: 73).Η φάση της υιοθέτησης μπορεί να ερμηνευθεί από αρκετές προσεγγίσεις, 
αναλόγως με τον φορέα που προσπαθεί να εισάγει τις καινοτομίες αλλά και από τις 
ανάγκες της εκάστοτε σχολικής μονάδας. Στην πρώτη προσέγγιση, την τεχνολογική, η 
καινοτομία επιβάλλεται από το ίδιο το Υπουργείο, το οποίο και ασκεί τον έλεγχο στις 
σχολικές μονάδες (House 1979: 137-8). Δίνεται έμφαση στις αλλαγές των στοιχείων 
του εκπαιδευτικού συστήματος και στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Αυτή η προ-
σέγγιση εξυπηρετεί ένα συγκεντρωτικό και γραφειοκρατικό σύστημα που παραβλέπει 
την εκπαιδευτική πραγματικότητα και δεν ευνοεί τη συλλογική λήψη αποφάσεων .Η 
επόμενη προσέγγιση, ονομάζεται πολιτική. Σε αυτό το είδος προσέγγισης δίνεται έμ-
φαση στη σύγκρουση που πιθανόν να δημιουργηθεί στον εκπαιδευτικό χώρο, καθώς οι 
άνθρωποι εξαναγκάζονται να καταφύγουν σε στρατηγικές προκειμένου να αντεπεξέλ-
θουν στις καινοτομίες. Επίσης και σε αυτήν την προσέγγιση οι σχεδιαστές έχουν μια 
πολύ καλή εικόνα της σχολικής πραγματικότητας χωρίς όμως να μπορούν να αντιληφ-
θούν το μέγεθος της σύγκρουσης που δημιουργείται από την επιδίωξη των στόχων υ-
λοποίησης των καινοτομιών. Τέλος υπάρχει και η πολιτισμική προσέγγιση. Η πολιτι-
σμική προσέγγιση εστιάζει το ενδιαφέρον της στην αλληλεπίδραση μεταξύ των ομά-
δων αναφοράς οι οποίες έχουν διαφορετικές αξίες (κατά το στάδιο της υιοθέτησης της 
καινοτομίας) ενώ δίνεται βαρύτητα στην καθημερινότητα της σχολικής μονάδας 
(House 1979: 146-148). 

Κατά την εφαρμογή της καινοτομίας δίνεται έμφαση στο αποσαφηνιστούν οι παράγο-
ντες που την επηρεάζουν αρνητικά ή θετικά. Οι παράγοντες αυτοί είναι τα χαρακτηρι-
στικά της καινοτομίας, η υλοποίηση του αρχικού σχεδιασμού, η διεκπεραίωση, η πα-
ρουσία επιρροών ,ο έλεγχος της προόδου και η επίλυση των προβλημάτων.  

Συγκεντρωτικά, λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε ότι η πορεία για αλλαγή των εκπαι-
δευτικών Οργανισμών, μέχρι την τελική εφαρμογή και θεσμοθέτηση της καινοτομίας 
παρουσιάζεται ως εξής:  
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1. διαπίστωση ανάγκης για αλλαγή, 

2. σύλληψη θεωρίας της καινοτομίας, 

3. σχεδιασμός των χαρακτηριστικών της καινοτομίας, 

4. καθορισμός ρόλων των συμμετεχόντων, 

5. επιλογή εκπαιδευτικού οργανισμού , 

6. καθορισμός και ανάπτυξη του ρόλου του διευθυντή, 

7. πρώιμη εφαρμογή(πιλοτική), 

8. ψυχολογική και τεχνολογική υποστήριξη εκπαιδευτικών, αξιολόγηση, 

9. σχέδιο για συνέχιση και εξάπλωση της καινοτομίας και 

10. τελική εφαρμογή με συνεχή αξιολόγηση (Fullan 1991: 79-80). 

Καινοτομίες με την χρήση ΤΠΕ στην εκπαίδευση 

 Ηλεκτρονικές Κοινότητες Μάθησης (Distance Learning) 

Στην σύγχρονη εποχή οι εφαρμογές του διαδικτύου και οι ασύρματες επικοινωνίες έ-
χουν αλλάξει σε μεγάλο βαθμό την ανθρώπινη αλληλεπίδραση και έχουν δημιουργήσει 
νέα πεδία συνεργασίας μεταξύ των ανθρώπων. Συνεχώς πιο φιλικές στους μαθητές 
αλλά και στους εκπαιδευτικούς διαδικτυακές εφαρμογές μπορούν και ενισχύουν την 
Υποστηριζόμενη από Υπολογιστές Συνεργατική Μάθηση, οπού μέσω αυτής ουσια-
στικά εκμηδενίζονται οι αποστάσεις στην ανθρώπινη συνεργασία και επικοινωνία. Δί-
νεται η δυνατότητα να δημιουργηθούν μαθησιακές κοινότητες, οι οποίες μπορούν να 
υποστηριχτούν από τις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας τις λεγόμενες και 
Ηλεκτρονικές Κοινότητες Μάθησης, καθώς και πολλά καινοτόμα εκπαιδευτικά περι-
βάλλοντα τα οποία βασίζονται στην αλληλεπίδραση, στη συνεργασία και τη μάθηση 
(Αβούρης & Κόμης 2003).Αρκετοί πιστεύουν πως αυτή η νέα διδακτική προσέγγιση 
,θα είναι μια από τις καινοτομίες που μπορούν να επιφέρουν την αλλαγή στους εκπαι-
δευτικούς Οργανισμούς. Η εξ αποστάσεως μάθηση σίγουρα αποτελεί μια καινοτόμο 
διαδικασία ,μια νέα διδακτική προσέγγιση η οποία μπορεί να δώσει μια προστιθέμενη 
αξία στην εκπαίδευση αν φυσικά καταφέρει να χαρακτηρισθεί ορθή παιδαγωγικά . 
Αυτό που μπορεί να προσδώσει την παιδαγωγικότητα σε αυτή τη μέθοδο, είναι το γνω-
σιακό περιεχόμενο της διδασκαλίας, η διδακτική και μαθησιακή διαδικασία, το διδα-
κτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λαμβάνει χώρα και τα μέσα που χρησιμοποιεί (Λιονα-
ράκης & Φραγκάκη, 2010). Από τη στιγμή που καλύπτονται τα προαναφερθέντα δεδο-
μένα η εκπαίδευση εξ αποστάσεως καλύπτει όχι μόνο τα μέσα, αλλά και τις αρχές μιας 
εποικοδομητικής διδασκαλίας, τότε καταφέρνει και διαφοροποιείται, και μπορεί να α-
ποκαλεστεί και ως Πολυμορφική Εκπαίδευση η οποία λαμβάνει με αυτές τις προϋπο-
θέσεις μια ιδιαίτερη αξία που υποδηλώνει ποιοτικότερη εκπαίδευση που λειτουργεί με 
αρχές μάθησης και διδασκαλίας σε ένα εξ αποστάσεως περιβάλλον (Lionarakis, 1998). 
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Ιστοεξερεύνηση (WebQuest) 

Μια νέα διδακτική στρατηγική η οποία βασίζεται στη χρήση του Διαδικτύου και έχει 
αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια, είναι η ιστοεξερεύνηση. Οι ιστοεξερευνήσεις ουσια-
στικά είναι σενάρια διδακτικών ενοτήτων, στα οποία βασικό ρόλο έχει η άντληση και 
επεξεργασία πληροφοριών από το Διαδίκτυο και τα οποία είναι οργανωμένα σε μορφή 
ιστοσελίδων (WebQuest 2008). 

Το Διαδίκτυο σε μια ιστοεξερεύνηση μπορεί και αποτελεί το νέο μέσο οργάνωσης του 
μαθησιακού υλικού και ταυτόχρονα το ίδιο το μαθησιακό περιβάλλον, όπου εκεί γίνε-
ται το μεγαλύτερο μέρος της εξερεύνησης των πληροφοριών (Dodge 1995). Σταδιακά, 
οι ιστοεξερευνήσεις μπορούν και μετασχηματίζονται σε σενάρια κατευθυνόμενης διε-
ρεύνησης, στα οποία χρησιμοποιούνται πηγές από τον παγκόσμιο ιστό αλλά και ποικι-
λία εργαλείων των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας, καθώς και δίνεται 
επίσης και η δυνατότητα στους μαθητές να επικοινωνήσουν την προσωπική τους εμπει-
ρία με μαθητές άλλων σχολικών μονάδων καθώς επίσης δίνεται και η δυνατότητα συμ-
μετοχής σε ομαδικές δραστηριότητες. 

Έμπειρα Διδακτικά Συστήματα (Intelligent Tutoring Systems) 

Τα Έμπειρα Διδακτικά Συστήματα είναι Έμπειρα Συστήματα που έχουν ως στόχο διά-
φορες εκπαιδευτικές λειτουργίες. Τα βασικά συνθετικά ενός Έμπειρου Διδακτικού Συ-
στήματος είναι τέσσερα: ο ειδικός, ο παιδαγωγός, η διασύνδεση (interface) και το μο-
ντέλο του μαθητή. Η κύρια διαφορά μεταξύ των προγραμμάτων Διδασκαλίας με τη 
Βοήθεια Υπολογιστή και των Έμπειρων Διδακτικών Συστημάτων έγκειται στο χειρι-
σμό των γνώσεων: ενώ ένα πρόγραμμα Διδασκαλίας με τη Βοήθεια Υπολογιστή χρη-
σιμοποιεί ένα σύστημα ερωτήσεων με προκατασκευασμένες απαντήσεις, τα έμπειρα 
διδακτικά συστήματα διαθέτουν μια αληθινή αναπαράσταση των γνώσεων καθώς και 
είναι επίσης ικανά να πραγματοποιήσουν συλλογισμούς [Nicaud & Vivet, 1988], Στο 
χώρο της εκπαίδευσης τα Έμπειρα Διδακτικά Συστήματα μπορούν και διαθέτουν μο-
ντέλα για μια πραγματικά εξατομικευμένη και αλληλεπιδραστική διδασκαλία. Παρόλα 
αυτά, η προσαρμογή του συλλογισμού ενός ειδικού στους συλλογισμούς των μαθητών 
δεν είναι προφανής. Ο τρόπος αναπαράστασης της γνώσης δεν φτάνει προκειμένου να 
διασφαλισθεί η παιδαγωγική επιτυχία. Το μοντέλο των μαθητών δεν διαφαίνεται σχε-
δόν πουθενά. Στην καλύτερη περίπτωση είναι μερικό και καθαρά προσεγγιστικό, στη 
χειρότερη εντελώς μια καρικατούρα, το μοντέλο των μαθητών στην τεχνητή νοημο-
σύνη, όπως και στην ανθρώπινη παιδαγωγική, οφείλει να αναγνωρίζεται για αυτό που 
είναι πραγματικά: ένα μεθοδολογικό κατασκεύασμα απαραίτητο προκειμένου να απο-
κτηθεί ο ελάχιστος βαθμός αλληλεπίδρασης ανάμεσα στους μαθητές και τον υπολογι-
στή. Ο υπολογιστής, ο οποίος αναλαμβάνει το ρόλο του καθηγητή στην εκδοχή που 
είναι επηρεασμένη από την τεχνητή νοημοσύνη, δείχνει να προσκρούει στις δυσκολίες 
που αφορούν στις θεωρίες πάνω στην ανθρώπινη νόηση και μάθηση. 

Στα αλληλεπιδραστικά Περιβάλλοντα Μάθησης με Υπολογιστή στο πλαίσιο της εκ-
παιδευτικής εφαρμογής της τεχνητής νοημοσύνης, συντελείται μια ξεκάθαρη αλλαγή 
προσανατολισμού: τα νέα μαθησιακά προγράμματα αποκλίνουν από το 
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συμπεριφοριστικό μοντέλο και συγκλίνουν προς το γνωστικό μοντέλο μάθησης, θεω-
ρώντας τους υπολογιστές όχι πλέον μόνο ως εργαλεία αλλά και ως μέσα που αντιλαμ-
βάνονται τον μαθητή ως ένα σκεφτόμενο άτομο που κατανοεί και συμμετέχει στη μα-
θησιακή διαδικασία [O'Shear & Self, 1983].  

Εξέλιξη των Έμπειρων Διδακτικών Συστημάτων αποτελούν οι εφαρμογές που αποδί-
δονται με τον όρο Νοήμων Διδασκαλία Υποβοηθούμενη από Υπολογιστή. Τέτοιες ε-
φαρμογές συγκεντρώνουν όλες τις μελέτες βασικών και εφαρμοσμένων ερευνών των 
οποίων ο στόχος είναι η σύλληψη μοντέλων γνωσιακών χώρων τα οποία να είναι ταυ-
τόχρονα γνωστικά και υπολογιστικά. 

Μέσα στα βασικά προβλήματα της τεχνητής νοημοσύνης που αφορούν τα Αλληλεπι-
δραστικά Περιβάλλοντα Μάθησης με Υπολογιστή συμπεριλαμβάνεται η μοντελοποί-
ηση των χώρων γνώσης που έχουν ως στόχο την παιδαγωγική επίλυση προβλημάτων, 
την επικοινωνία ανθρώπου -μηχανής, η μοντελοποίηση των καθηγητών και των μαθη-
τών και την αρχιτεκτονική κατανεμημένων συστημάτων. Έρευνες πάνω στην τεχνητή 
νοημοσύνη έχουν προσφέρει στα Αλληλεπιδραστικά Περιβάλλοντα πολύτιμα εργαλεία 
και τεχνικές που ξεπερνούν τον καθαρά γνωστικό χώρο. Αναφορικά μερικά από αυτά 
τα εργαλεία είναι η Αναπαράσταση Γνώσεων και η δυνατότητα η μοντελοποίησης των 
συλλογισμών. [Baron & all, 1993]. 

 Εικονική πραγματικότητα και τεχνικές εμβύθισης (Virtual realit yandimmersive tech-
niques) 

Οι εικονικοί κόσμοι είναι συστήματα που προσπαθούν να μας δημιουργήσουν την πιο 
αξιόπιστη αυταπάτη μιας λειτουργικής κατάδυσης μέσα στον κόσμο της προσομοίω-
σης ή ακόμα και μέσα στην αναπαράσταση μιας απρόσιτης κατάστασης [Quiau. 1992]. 
Μέσω της εικόνικης πραγματικότητας μπορούμε να παρέχουμε στους μαθητές διανοη-
τικά μέσα προκειμένου να κατανοήσουν τη νέα σχέση ανάμεσα στην εικόνα και το 
μοντέλο. Η Εικονική Πραγματικότητα σύμφωνα με τις μέχρι τώρα εξελίξεις της τεχνο-
λογίας αποτελεί το αρτιότερο μέσο επικοινωνίας ανθρώπου - μηχανής. Με την βοήθεια 
της Εικονικής Πραγματικότητας ο υπολογιστής μπορεί να μετατραπεί από ενα απλό 
σύστημα επεξεργασίας δεδομένων σε μια γεννήτρια πραγματικότητας, παρέχοντας νέ-
ους τρόπους γνώσης. Η έννοια της αλληλεπιδραστικότητας αποκτά νέες διαστάσεις ε-
ντος πλαισίου των εικονικών κόσμων με σημαντικές επιπτώσεις στην μαθησιακή δια-
δικασία. Οι χρήστες μιας εικονικής πραγματικότητας εισέρχονται στον πολυδιάστατο 
νοητικό χώρο της (όπου συνυπάρχουν ο τρισδιάστατος χώρος, ο χρόνος και οι αισθή-
σεις) και έχουν έτσι την αίσθηση της αλληλεπίδρασης όχι ποια με μια μηχανή αλλά με 
μια απεικόνιση. Σε αυτά τα πλαίσια η εικονική πραγματικότητα μιμούμενη τη φυσιο-
λογική ανθρώπινη συμπεριφορά (αντί για τον προγραμματισμό και την χρήση του πλη-
κτρολογίου και του ποντικιού οι μαθητές χρησιμοποιούν τις χειρονομίες, την κίνηση, 
την ομιλία), μπορεί και παρέχει νέες εκπαιδευτικές δυνατότητες [Μικρόπουλος & κ.α, 
1994] 

Μάθηση βασισμένη στην Προσομοίωση (Simulation Based Learning) 
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H Προσομοίωση είναι μια τεχνική μίμησης της συμπεριφοράς ενός συστήματος από 
ένα άλλο σύστημα, έχει σημαντικη θέση εντος πλαισίων των εκπαιδευτικών εφαρμο-
γών των ΤΠΕ. ΗΠροσομοιώση χρησιμοποιείται για να μελετήσουμε και να κατανοή-
σουμε τις αρχές λειτουργίας πολλών φυσικών, βιολογικών και κοινωνικών διαδικα-
σιών. Η Προσομοίωση μπορεί και αποτελείστην εποχή μας μια πολύ διαδεδομένη και 
ταυτόχρονα από τις αποτελεσματική εφαρμογή των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικα-
σία (Jonassen, 2004). Την τελευταία δεκαετία η Προσομοίωση έχει καταφέρει να δη-
μιουργήσει ολο και πιο ρεαλιστικά ψηφιακά περιβάλλοντα μάθησης που μπορούν και 
αναπαράγουν τον κόσμο και το χώρο εργασίας. Μέσω της έρευνας και της ανάπτυξης 
στην εικονική πραγματικότητα και την προσομοίωση κινήτρων οδηγηθήκαμε στη δη-
μιουργία μερικών πολύ δημοφιλών παιχνιδιών προσομοίωσης της σειράς Sim όπως: 
Sim earth, SimCity και The Sims. Με το χειρισμό αυτού τύπου προσομοιώσεων μαθαί-
νει ο μαθητής-χρήστης να διαχειρίζεται σύνθετα μαθησιακά περιβάλλοντα και να ανα-
λαμβάνει τις συνέπειες των πράξεών του όταν βρίσκεται μέσα στα περιβάλλοντα αυτά 
(Jonassen, 2004). 

Βιβλιογραφία 

Baron M., Gras R. et Nicaud J.-F., Environnements hteractifs d' Apprentissage avec 
Ordinateur, Troisiemes journees EIAO de Cachan, EYROLLES, 1993. 

Dodge, B. J. (1995). Web Quests: A technique for Internet based learning. Distance 
Educator, Vol.1, No.2, 10-13 

Elliott, S.N., Kratochwill, T.R., Littlefield Cook, J. & Travers, J. (2000). Educational 
psychology: Effective teaching, effective learning (3rd ed.). Boston, MA: 
McGraw-Hill College. 

Fullan, M., (1991). The New Meaning of Educational Change: London, Cassell. 

Hargreaves, A. (1997). Cultures of teaching and educational change. In M. Fullan 
(Ed.),  

Hargreaves, A. (1997). Cultures of teaching and educational change. In M. Fullan 
(Ed.), The challenge of school change. Illinois: Skylight Training and Publishing.  

Hopkins, D., M. Ainscow, and M. West. (1994). School improvement in an era of 
change. London: Cassell. 

House, R. J. (1979) Experiential Learning: a sad passing fad? Working paper No. 3. 
Toronto: University of Toronto. 

Hurst P. (1983) Implementing educational change - a critical review of the literature 
(ED C Occasional Paper N o 5, Institute of Education, University of London) 

Jonassen D. (2004), Model Building for Conceptual Change: Using Computers as Cog-
nitive Tools, στο Μ. Γρηγοριάδου, Α. Ράπτης, Σ. Βοσνιάδου, Χ. Κυνηγός (επιµ.), 

45/493

________________________________________________________________________________________________________ 
 i-Teacher     -      I.S.S.N. : 1792 - 4146       -      Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Περιοδικό       -      23ο  Τεύχος     -      Ιούλιος    2020



Lionarakis, A. (1998). Polymorphic Education: A pedagogical framework for open and 
distance learning. Στο A. Szucs& A. Wagner. (eds.), Transformation, Innovation 
and Tradition Roles and Perspectives of Open and Distance Learning, Italy: Uni-
versity of Bologna, Universities in a Digital Era. 

New York: Teachers College Press 

Nicaud J.-F., Vivet M., "Les tuteursintelligents: realisations et tendances de re-
cherches", in Technique et Science Informatiques, No 1, vol. 7, 1988. 

O'Shea T, Self J., Learning and Teaching with Computers: Artificial Intelligence in 
Education, Prentice Hall, 1983. 

Queau P., "La puissance du virtuel", Culture Technique No 24, 1992, pp. 245-252 

Sarason, S. (1996). Revisiting “the culture of the school and the problem of change. 
New York: Teachers College Press 

The challenge of school change. Illinois: Skylight Training and Publishing 

Web Quest (2008). The WebQuest page, Educational Technology, Department at San 
Diego State University, http://webquest.sdsu.edu/index-2007a.html (τελευταία 
πρόσβαση 9-2-09). 

Αβούρης, Ν., Κόμης, Β. (2003). Σύγχρονη συνεργασία από απόσταση: ζητήματα 
επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης, Λιοναράκης, Α. (Επιμ.). Στο 2οΠανελλήνιο 
Συνέδριο για την ‘Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση’, Ελληνικό Ανοικτό 
Πανεπιστήμιο, Πάτρα, Μάρτιος 2003. 

Λιοναράκης, Α., Φραγκάκη, Μ., (2010). Πολυμορφικό Μοντέλο μιας Κριτικής 
Ηλεκτρονικής Κοινότητας Μάθησης: Μορφές και Δομικά στοιχεία μιας Ποιοτικής 
Νοηματοδοτημένης Μάθησης από Απόσταση. Θέματα Επιστημών και 
Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση. Τόμος 2, Τεύχος 1, 29-52, Εκδόσεις 
Κλειδάριθμος. 

Μικρόπουλος Α., Δίπλας Κ., Πιντέλας Π. , Χαλκίδης Α., Γιακοβής Δ. (1994). Εικονική 
Πραγματικότητα και Εκπαίδευση. Πρακτικά 2ου Συνεδρίου Εκπαιδευτικης 
Πληροφορικής. Αθήνα. 

46/493

________________________________________________________________________________________________________ 
 i-Teacher     -      I.S.S.N. : 1792 - 4146       -      Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Περιοδικό       -      23ο  Τεύχος     -      Ιούλιος    2020

http://webquest.sdsu.edu/index-2007a.html


Η ενίσχυση της γονικής εμπλοκής στην προσχολική εκπαίδευση 
μέσω της διαμεσολαβημένης επικοινωνίας του ιστολογίου 

Βλάχου Μαρία  
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Π.Ε.60, M.Sc. Επιστημών Αγωγής 

marvlachou@hotmail.com 

Περίληψη 

Παρά τα αδιαμφισβήτητα οφέλη της γονικής εμπλοκής στην εκπαιδευτική διαδικασία 
στο νηπιαγωγείο, έρευνες παρουσιάζουν τη δυσκολία αποτελεσματικής συμμετοχής 
των οικογενειών προσδίδοντας σ` αυτήν ελλειμματικό ή ακόμη, και προβληματικό χα-
ρακτήρα. Κρίνεται αναγκαίο να αποσαφηνιστεί ο χαρακτήρας και το περιεχόμενο της 
γονικής εμπλοκής προκειμένου να υπάρξει ένας σαφής προσδιορισμός του ενδιαφέρο-
ντος και της συμμετοχής των γονέων που δίνεται στη σχέση νηπιαγωγείου - οικογέ-
νειας. Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι η προσέγγιση της γονικής συμμετοχής μέσω 
της αξιοποίησης εναλλακτικών μορφών επικοινωνίας που προσφέρονται από τις νέες 
τεχνολογίες. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται οι δυνατότητες αξιοποίησης του ιστολο-
γίου (blog) του νηπιαγωγείου από το οικογενειακό περιβάλλον των μαθητών/τριών 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η σύνδεση, η συμμετοχή και η ενίσχυση της επικοινω-
νίας. Η προσέγγιση αυτή προσδίδει αμεσότητα, συχνότητα και ανοικτότητα στην επι-
κοινωνιακή σχέση, η οποία ως διαμεσολαβημένη, ενισχύει τη διαμοίραση πληροφο-
ριών, την οργάνωση ενεργής ψηφιακής κοινότητας, τη γνώση του σχολικού περιεχο-
μένου και έργου και τη δυνατότητα αποδοτικότερης κατ` οίκον υποστήριξης της μάθη-
σης των μαθητών/τριών αποδίδοντας θετικότερη απόδοση. 

Λέξεις-Κλειδιά: Ιστολόγιο, γονική εμπλοκή, διαμεσολαβημένη επικοινωνία, σύνδεση, 
προσχολική εκπαίδευση. 

Εισαγωγή 

Η βιβλιογραφική διερεύνηση αναφορικά με το ζήτημα της γονικής εμπλοκής στην πα-
ρακολούθηση της σχολικής εκπαίδευσης καταδεικνύει τη σημαντικότητά της συμπερι-
λαμβάνοντάς την μεταξύ των δεικτών ποιότητας για την εκπαίδευση (European Com-
mission, 2000· Moser et al., 2014). Η συμβολή των οικογενειών στην εκπαίδευση και 
ο τρόπος με τον οποίο η σχολική μονάδα μπορεί να ενισχύσει μια ποιοτικότερη και 
αποτελεσματικότερη συμμετοχή (Bakker & Denessen, 2007· Epstein & Sheldon, 2002· 
Sime & Sheridan, 2014) τίθενται διαρκώς προς εξέταση. Η τάση για το άνοιγμα της 
σχολικής κοινότητας προς την τοπική κοινωνία και τους γονείς (OECD, 2006) διατυ-
πώνει ταυτόχρονα την αναγκαιότητα της «εταιρικότητας» (partnership) (Driessen et al., 
2005). 

Παρά το πλήθος των σύγχρονων ερευνητικών εργασιών για τη γονική εμπλοκή 
(Castelli & Pepe, 2008) εξακολουθούν να υπάρχουν ελλειπή αποτελέσματα κατά την 
εφαρμογή σχετικών παρεμβάσεων τόσο ως προς τη συμμετοχή των γονέων στις 
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εκπαιδευτικές διαδικασίες και τη συνεργασία με τις σχολικές μονάδες (Dwyer & Hecht, 
2001) όσο και ως προς τη σχέση με τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα στα παιδιά (Gorard 
& See, 2013). Μια βασική αιτία για την έλλειψη κοινής συνισταμένης στην εννοιολό-
γηση της γονικής εμπλοκής έγκειται στον προσδιορισμό της φύσης και της δομής της 
έννοιας (Bakker & Denessen, 2007· Chambers, 2017· Πεντέρη & Πετρογιάννης, 2013), 
καθώς και στη σύνδεσή της με το εκάστοτε κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο συνθηκών. 
Η έννοια περιλαμβάνει ποικίλες διεργασίες, απόψεις, στάσεις, συμπεριφορές, πρακτι-
κές, σχέσεις σε διαρκή αλληλεπίδραση με το ευρύτερο οικοσυστημικό πλαίσιο 
(Bronfenbrenner, 2005), όπως διαμορφώνεται από τις σύγχρονες οικονομικές, πολιτι-
σμικές και κοινωνικές συγκυρίες, ή ακόμη, και υπό το πλέγμα του κοσμοπολιτισμού. 
Υπό το πρίσμα αυτό και την επιβάρυνση των πολλαπλών πιέσεων, η παράμετρος του 
χρόνου καθίσταται ρυθμιστική στο βαθμό σύνδεσης της οικογένειας με το νηπιαγωγείο 
σε σημείο που πολλές φορές καθιστά τη σύνδεση αδύναμη ως προς την ισχυροποίηση 
των δεσμών ανάμεσα στο οικογενειακό και εκπαιδευτικό πλαίσιο. Ως εκ τούτου, εντο-
πίζονται συνδέσεις ανεπαρκείς που στη βάση τους δεν θα έπρεπε να αποδίδονται απο-
κλειστικά σε αδιαφορία αλλά κυριότατα σε πρακτική αδυναμία. 

Εντοπίζεται πλέον η αυξανόμενη τάση να δημιουργηθούν νέοι τρόποι μετάδοσης και 
λήψης της πληροφορίας και των μηνυμάτων μεταξύ σχολείου και οικογένειας με βάση 
τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας (Şad et al., 2016). Οι τεχνολογίες προσφέ-
ρουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν νέα μοντέλα διαμεσολαβημένης επικοινωνίας 
(Tompson, 1999· Watts, 2002) με την προοπτική της δέσμευσης των γονέων, ακόμη 
και για τις ομάδες εκείνες των γονέων που χαρακτηρίζονται ως «δύσκολες στην προ-
σέγγισή τους» (Goodall & Montgomery, 2014). Η αξιοποίηση νέων μοντέλων επικοι-
νωνίας δεν προτείνεται ως το κύριο ή το μοναδικό μέσο επικοινωνίας αλλά ως ένα 
προστιθέμενο μέσο στον υπάρχοντα τρόπο επικοινωνίας (Mazza, 2013). 

Στο παρόν άρθρο προτείνεται η αξιοποίηση του διαδικτύου, ιδιαίτερα μέσω των εργα-
λείων Web 2.0, και πιο συγκεκριμένα του ιστολογίου (blog) του Πανελλήνιου Σχολι-
κού Δικτύου (ΠΣΔ) ως σημαντικότατου και ασφαλούς επικοινωνιακού εργαλείου, ισό-
τιμης συμμετοχής, όλων των γονέων/κηδεμόνων σ` ένα περιβάλλον συνάντησης και 
ανταλλαγής. Η ορθολογική, λειτουργική και ελκυστική δόμηση του ιστολογίου προ-
σφέρει δυνατότητες παρακίνησης για συμμετοχή και διάδρασης τόσο με τους μαθητές 
όσο και με τους γονείς/κηδεμόνες τους (Lewin & Luckin, 2009· Limin Gu, 2017· Oz-
cinar & Ekizoglu, 2013· Şad et al., 2016) συνδέοντας όλους με την εκπαιδευτική δια-
δικασία και τη μαθησιακή εμπειρία, συστείνοντας, παράλληλα, μια εναλλακτική κοι-
νότητα μάθησης. Έτσι, η δημιουργία και ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσεων υπο-
στηρίζεται και διευκολύνεται πιο αποτελεσματικά σ` ένα πλαίσιο διαμεσολάβησης, ό-
που ο διαχωρισμός χώρου και χρόνου με την απουσία φυσικής συμπαρουσίας δεν απο-
τελούν εμπόδια. 

Εννοιολόγηση της γονικής εμπλοκής 

Η γονική εμπλοκή (parental involvement), γνωστή κι ως γονική δέσμευση, 
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προσδιορίζεται ως συμμετοχή και συνεργασία των οικογενειών με τη σχολική μονάδα 
με σκοπό τη βελτίωση της ανάπτυξης των παιδιών (Strait & Rivera, 2013), τόσο ως 
προς τη σχολική επίδοση (Georgiou & Tourva, 2006) όσο και ως προς τη ψυχολογική 
και κοινωνική ανάπτυξη (Turney & Kao, 2009). Η έννοια σχετίζεται «με μοίρασμα 
γνώσης, ευθυνών και το πιο δύσκολο μοίρασμα εξουσίας» (Nichols-Solomon, 
2001:35). Συνεπάγεται ισότητα ανάμεσα στα συμβαλλόμενα μέρη (εκπαιδευτικούς και 
γονείς) και προϋποθέτει αμοιβαίο σεβασμό, ανταλλαγή πληροφοριών, αισθημάτων, 
καθώς και την από κοινού συμμετοχή στη διοίκηση του σχολείου και στη λήψη απο-
φάσεων σε όλο το φάσμα της εκπαίδευσης. Η συνεργασία αυτή δεν είναι μονοδιά-
στατη, αντιθέτως είναι πολυδιάστατη και ευρεία και προσδίδει στη συμμετοχή ποικί-
λους συσχετισμούς ανώτερης συμμετοχής με ισότητα και κατανομή εργασίας 
(Rentzou, 2011) με αντίκτυπο στην επίδοση των μαθητών/τριών και την ακαδημαϊκή 
πορεία τους.  

Τα σημεία που προσδιορίζουν τη γονική συμμετοχή (Hoover-Dempsey et al., 2005) 
σταχυολογούνται, συνήθως, στα ακόλουθα, παρά την ύπαρξη ποικίλων μοντέλων 
(Epstein, 2001· Grolnick & Clowiaczek, 1994): 

• Bασικές υποχρεώσεις του γονέα/κηδεμόνα για υγεία, ασφάλεια και διατροφή του παι-
διού. 

• Υποχρεώσεις του νηπιαγωγείου σε σχέση με την ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων 
για την ανάπτυξη και πρόοδο των παιδιών. 

• Επικοινωνία (διαπροσωπική ή και διαμεσολαβημένη). 
• Κατ` οίκον γονική υποστήριξη και επίβλεψη (κυριότατα σε επίπεδο καθοδήγησης και 

ενθάρρυνσης συμπεριφορών και κανονιστικών πλαισίων) και γενικότερη υποβοή-
θηση της μάθησης. 

• Συμμετοχή σε προγραμματισμένες συναντήσεις γονέων. 
• Εθελοντική γονική εμπλοκή μεσω της συμμετοχής σε εκδηλώσεις και δράσεις του νη-

πιαγωγείου. 
• Συμμετοχή σε ενδοσχολικές ενημερωτικές συναντήσεις με ειδικούς επιστήμονες. 
• Συμμετοχή των γονέων/κηδεμόνων στη λήψη αποφάσεων και στη χάραξη πολιτικής 

για το νηπιαγωγείο. 
• Συνεργασία των γονέων/κηδεμόνων με υπηρεσίες και οργανώσεις της κοινότητας για 

θέματα που άπτονται του νηπιαγωγείου. 

Κάθε μοντέλο γονικής συμμετοχής αντικατοπτρίζει αντιλήψεις συγκεκριμένων κοινω-
νιών αλλά και πολιτισμικών ή κοινωνικών ομάδων, οι οποίες δεν μπορούν αυτούσιες 
να μεταφερθούν σε άλλες ομάδες. Έτσι σε κάθε προσπάθεια ανίχνευσης του βαθμού 
γονικής συμμετοχής μιας ομάδας στην εκπαίδευση των παιδιών τους, θα πρέπει πρώτα 
να ξεκαθαριστεί το τι ορίζεται ως γονική εμπλοκή από τη συγκεκριμένη ομάδα 
(Grolnick et al., 1997). Παράλληλα και ο βαθμός συμμετοχής και δραστηριοποίησης 
των γονέων σε κάθε είδος γονικής εμπλοκής παρουσιάζει μια πολυπλοκότητα, καθώς 
επηρεάζεται από παράγοντες όπως οι πεποιθήσεις των γονιών για το ρόλο τους στην 
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εκπαίδευση των παιδιών τους, η εθνικότητα, το κοινωνικοπλιτιστικό τους επίπεδο, οι 
προσδοκίες τους, η διαφορετική τους κουλτούρα από εκείνη των εκπαιδευτικών, η προ-
σωπικότητα, η επικοινωνιακή τους δεξιότητα (Walther-Thomas et al., 2000).  

Επίκεντρο της γονικής εμπλοκής αποτελεί η επίτευξη επικοινωνίας (Kraft & Rogers, 
2015), η οποία και εδραιώνει το είδος και την ποιότητα των σχέσεων (Ho et al., 2013) 
και ασφαλώς στοχεύει στο όφελος του/της μαθητή/τριας (Harris & Goodall, 2009· 
Hurwitz et al., 2015· Johnson, 2013). Όταν οι γονείς λαμβάνουν θετική και χρήσιμη 
επικοινωνία από τους εκπαιδευτικούς, είναι ευκολότερο να δημιουργηθούν «εκπαιδευ-
τικές συμπράξεις» γύρω από την εκμάθηση του παιδιού, υποστηρίζοντας την πεποί-
θηση των γονέων στην ικανότητά τους να υποστηρίζουν τη μάθηση (Olmstead, 2013). 
Οι ισχυρές συνδέσεις μεταξύ του σπιτιού και του σχολείου είναι σημαντικές για πολλές 
πτυχές της ανάπτυξης των παιδιών (Gonzalez-Patino et al., 2012), ενώ η ανάπτυξη σχέ-
σης αμοιβαίας κατανόησης και εμπιστοσύνης μεταξύ σχολείου και οικογένειας αυξάνει 
τη γονική εμπλοκή.  

Η αξιοποίηση του ιστολογίου 

Τόσο η δημιουργία, όσο και η διαχείριση ενός ιστολογίου δεν προαπαιτούν εξειδικευ-
μένες τεχνολογικές γνώσεις. Είτε μια σχολική μονάδα στην ολότητά της, είτε ένας εκ-
παιδευτικός μεμονωμένα, δύνανται να δημιουργήσουν εύκολα και γρήγορα τον ιστό-
τοπο του σχολείου ή/και της τάξης. Συνήθως, δεν απαιτείται ενδελεχής επιμέλεια του 
κώδικα της ιστοσελίδας, καθώς τις περισσότερες φορές τα αυτόματα συστήματα που 
είναι προεγκατεστημένα παρέχουν στο διαχειριστή του ιστολογίου την δυνατότητα να 
συντάξει μια καταχώρηση ακολουθώντας ελάχιστα σε αριθμό βήματα. 

Στη σύγχρονη τεχνολογικά ανεπτυγμένη εποχή ο αριθμός των εκπαιδευτικών μονάδων 
και των εκπαιδευτικών που επιλέγουν την αξιοποίηση των ιστολογίων ως μέσο αμφί-
δρομης και διαδραστικής επικοινωνίας με τους μαθητές και τις οικογένειές τους είναι 
συνεχώς αυξανόμενος. Η προοδευτική αύξηση δημιουργίας ιστολογίων από εκπαιδευ-
τικούς προσχολικής εκπαίδευσης, η τακτική ενημέρωσή τους και η υψηλή επισκεψιμό-
τητά τους επιβεβαιώνουν εμπράκτως τις δυνατότητες που προσφέρουν στην εκπαιδευ-
τική διαδικασία (Vitoulis, 2017) αποτιμώντας θετικά την πρακτική. Η επιλογή του ι-
στολογίου δεν είναι τυχαία, καθώς πρόκειται για ένα ευέλικτο και εύχρηστο διαμεσο-
λαβητικό εργαλείο με εύκολες και άμεσες δυνατότητες πρόσβασης. Το περιβάλλον εί-
ναι φιλικό προς τον χρήστη, η πληροφορία μεταδίδεται σε λιγότερο χρόνο και φτάνει 
στον προορισμό της γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα. 

Βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχία μιας τέτοιας πρακτικής, είναι: α) ο εκπαιδευτι-
κός σχεδιασμός του ιστολογίου από τον/τη νηπιαγωγό (δομή, περιεχόμενο, ροή, χρο-
νική διάρκεια, τακτικότητα ενημέρωσης), β) η ανάρτηση ενδεδειγμένου και ελκυστι-
κού εκπαιδευτικού υλικού γ) η καθοδήγηση και ο συντονισμός των εμπλεκομένων γο-
νεών/κηδεμόνων με απλές, σύντομες και σαφείς οδηγίες, και ε) η δυνατότητα αλληλε-
πίδρασης, διάδρασης και αναστοχασμού των μαθητών/τριών και των 
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γονέων/κηδεμόνων επί του περιεχομένου. 

Μέσω του ιστολογίου, οι νηπιαγωγοί, έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν τη γονική 
εμπλοκή σε τρία επίπεδα (Fantuzzo et al., 2000:331): α) στο πλαίσιο της οικογένειας, 
β) στο πλαίσιο του νηπιαγωγείου και γ) στο πλαίσιο της επικοινωνίας νηπιαγωγείου-
οικογένειας. Βασική στόχευση αποτελούν η ενεργοποίηση, η συμμετοχή, η συλλογική 
σκέψη και δράση, η ανάληψη ευθύνης, η υπευθυνότητα, η διαμόρφωση ρεαλιστικών 
προσδοκιών και η συνέχεια του έργου του νηπιαγωγείου. Οι νηπιαγωγοί μπορούν να 
δραστηριοποιηθούν, ως εξής: 

• Να αναρτούν ενημερωτικό υλικό και ανακοινώσεις απευθυνόμενοι/ες στους μαθη-
τές/τριες και στους γονείς/κηδεμόνες τους (π.χ. για δραστηριότητες, προγράμματα, 
ημερολόγιο, δράσεις και την πολιτική ή των εσωτερικό κανονισμό του νηπιαγωγείου). 

• Να αναρτούν σύγχρονη και ενημερωμένη παιδαγωγική αρθρογραφία με αποκλειστι-
κούς αποδέκτες τους γονείς για ζητήματα παιδαγωγικής υποστήριξης της οικογένειας.  

• Να επικοινωνούν και να ανταλλάσσουν ηλεκτρονικά μηνύματα. 
• Να προτείνουν συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό για δημιουργική απασχόληση και 

διασκεδαστικά παιχνίδια δίνοντας, πρωτίστως, σαφείς πληροφορίες και οδηγίες 
στους γονείς-κηδεμόνες για τον τρόπο εμπλοκής τους. 

• Να δημιουργήσουν μια ψηφιακή παιδική βιβλιοθήκη με επιλεγμένα βιβλία για την 
προσχολική ηλικία. 

• Να συγκεντρώνουν και να οργανώνουν χρήσιμες πηγές από το διαδίκτυο για συγκε-
κριμένα γνωστικά αντικείμενα, παρέχοντας συνδέσεις με τις κατάλληλες σελίδες. 

• Να αναρτούν επαναληπτικές παιγνιώδεις δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν στην 
τάξη με δυνατότητες προέκτασης. 

• Να προσφέρουν ευκαιρίες μουσειακής αγωγής και εκπαίδευσης με εικονική ξενά-
γηση. 

• Να ενσωματώσουν ψηφιακό πίνακα ανακοινώσεων padlet με κοινή χρήση αναρτή-
σεων και δημοσιεύσεων πολυμεσικού υλικού προωθώντας τη συνεργατική και αθροι-
στική εκμάθηση. 

Ο ρόλος της σύνδεσης  

Όσο η σύνδεση της οικογένειας με τη χρήση της τεχνολογίας αυξάνεται, τόσο δημιουρ-
γούνται νέες ευκαιρίες που υποστηρίζουν την επικοινωνία μεταξύ νηπιαγωγείου και 
οικογένειας, μέσω καινοτόμων τεχνολογικών εφαρμογών και διαδικτύου (Patrikakou, 
2016· Şad et al., 2016) οπότε ενεργοποιείται η γονική εμπλοκή. Κατ` αυτό τον τρόπο 
αυξάνεται η αποτελεσματικότητα των κοινωνικών επαφών (Kavanaugh, 2002) των δυο 
μερών και εισάγεται η κουλτούρα της συμμετοχής (Jenkins, 2007) και της συλλογικής 
σκέψης και δράσης. 

Σύμφωνα, άλλωστε, με την αρχή της διασυνδεδεμένης θεωρίας (theory of connectiv-
ism) (Downes, 2005) ή του «κονεκτιβισμού» (Siemens, 2004) η μάθηση δύναται να 
αναπτυχθεί μέσω εργαλείων που υποστηρίζουν και επιτρέπουν κοινωνικές και 
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συμμετοχικές πρακτικές υπερτονίζοντας τη σημασία των συνδέσεων μεταξύ διαφόρων 
πηγών πληροφορίας ή κόμβων. Η διάχυση της πληροφορίας καθίσταται αμεσότερη σ` 
ένα ασύγχρονο αλλά διασυνδεδεμένο δίκτυο που διαμοιράζεται πόρους και αλληλεπι-
δρά. Επίσης λειτουργώντας μέσα σε ομάδα ή αλλιώς ψηφιακή κοινότητα, τα μέλη-γο-
νείς ξεπερνούν τα ατομικά τους όρια και αναπτύσσουν συλλογική σκέψη και δράση 
μέσω μιας διαδικασίας συνεργατικής μάθησης (Dillenbourg & Fischer, 2007). Τα ανω-
τέρω συνηγορούν στην άποψη ότι κατά τη διασύνδεση ομάδων πληροφοριών μεταξύ 
τους λαμβάνονται περισσότερες χρήσιμες πληροφορίες, συνεπώς η ενημέρωση, που 
μπορεί να καταστεί και γνώση, κρίνεται αρτιότερη.  

Παράλληλα, η ανοικτότητα (openness) είναι ένα κρίσιμο χαρακτηριστικό αρχιτεκτονι-
κής του Ιστού 2.0, καθώς διευκολύνει στους χρήστες να συνδυάζουν/συνθέτουν μικρο-
περιεχόμενο (microcontent) και να το παρέχουν σε ένα καθολικό κοινό προσκαλώντας 
το, ταυτόχρονα, για αναθεωρήσεις και σχολιασμό. Όσο περισσότεροι χρήστες το χρη-
σιμοποιήσουν τελικά, τόσο μεγαλύτερη η διάδοση του μικροπεριεχομένου και η επί-
δραση της δικτύωσης. Μέσω της δυνατότητας σχολιασμού των εγγραφών του ιστολο-
γίου από τους γονείς-επισκέπτες δίνεται πρόσβαση στην εφαρμογή κοινωνικής αλλη-
λεπίδρασης. 

Το μήνυμα του ιστολογίου αποτελεί μια εύκολη, ασύγχρονη, βολική και ευέλικτη 
μορφή επικοινωνίας, ειδικά για τους πολυάσχολους γονείς. Προσαρμόζεται εύκολα στο 
πρόγραμμα και των δυο πλευρών ξεπερνώντας τους χρονικούς περιορισμούς, δίνει 
χρόνο για νοητική και συναισθηματική επεξεργασία των ερωταπαντήσεων. Για τους 
γονείς που δεν μπορούν να λείψουν από τη δουλειά τους ή που για άλλους λόγους δεν 
μπορούν να επισκεφτούν το σχολείο ώστε να επικοινωνήσουν διαπροσωπικά, το μή-
νυμα θεωρείται μια καλή εναλλακτική λύση. 

Επίσης, μέσω του ιστολογίου του νηπιαγωγείου μεταφέρεται το εκπαιδευτικό περιεχό-
μενο και γεφυρώνεται η φυσική απόσταση μεταξύ γονέων-νηπιαγωγείου λόγω πιθανής 
άγνοιας του περιεχομένου. Οι γονείς ξεκαθαρίζουν την αντίληψή τους για το εκπαιδευ-
τικό ζητούμενο των γνωστικών αντικειμένων του Αναλυτικού Προγράμματος Σπου-
δών του Νηπιαγωγείου και μέσα από την καθοδήγηση των νηπιαγωγών προσαρμόζουν 
ανάλογα και ενθαρρύνουν την κατ` οίκον υποστήριξη (Christenson, 2004) στα πλαίσια 
της τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης (Ice & Hoover-Dempsey, 2011). Καθίσταται προ-
σφορότερη η δυνατότητα επίβλεψης της ανάπτυξης του παιδιού από το οικογενειακό 
πλαίσιο χωρίς χωρο-χρονικούς περιορισμούς και εξ αυτής ενεργοποιείται ουσιαστικό-
τερα η εμπλοκή. 

Συμπεράσματα - Προβληματισμοί 

Η ενίσχυση της γονεϊκής εμπλοκής μέσω της τεχνολογίας, και ειδικότερα μέσω του 
ιστολογίου, αποτελεί ένα εγχείρημα που απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό (Limin Gu, 
2017) και στοχευμένη υποστήριξη και καθοδήγηση των γονέων/κηδεμόνων. Για την 
επιτυχία του εγχειρήματος, απαραίτητο είναι, να ληφθούν υπόψη τα εξής: 
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• Προσεκτικός σχεδιασμός, στοχευμένος στην υποστήριξη των γονέων.  
• Προώθηση προσβασιμότητας και χρηστικότητας από τους γονείς. 
• Η κατανόηση των αναγκών των γονέων ώστε να μπορέσουν να εμπλακούν.  
• Η αναγνώριση πως οι δράσεις οι οποίες είναι σχεδιασμένες για το νηπιαγωγείο, δεν 

μπορεί απαραίτητα να είναι οι ίδιες με αυτές που σχεδιάζονται για το σπίτι και αντι-
στρόφως.  

• Η διασφάλιση του ότι η ενασχόληση τόσο των γονέων όσο και των παιδιών με τη 
τεχνολογία στο σπίτι έχει κάποιο σκοπό.  

• Η αποφυγή του τεχνολογικού ντετερμινισμού.  
• Η αποδοχή ότι η χρήση της τεχνολογίας ως μέσου ανάπτυξης συνεργατικών σχέσεων 

μεταξύ σχολείου και οικογένειες πρέπει να ανατροφοδοτείται συνεχώς, για να έχει 
αποτελέσματα.  

• Η συνεργασία οικογένειας και σχολείου, ώστε η εκπαίδευση που παρέχεται να έχει 
συνέχεια και συνάφεια. 

• Σαφείς πληροφορίες, οδηγίες, δραστηριότητες, πηγές ή υποστηρικτικό υλικό που να 
υποστηρίζει και να ενισχύει την αυτοπεποίθηση και την ικανότητα των γονέων για 
την δημιουργία ενός περιβάλλοντος στο σπίτι το οποίο να προωθεί τη μάθηση και την 
εξέλιξη του παιδιού τους. 

Η αξιοποίηση του ιστολογίου, ως μέσου διαμεσολαβημένης επικοινωνίας, για την ενί-
σχυση της γονικής εμπλοκής στο νηπιαγωγείο διαθέτει αποτελεσματικότητα όταν συν-
λειτουργήσει με τη δια ζώσης επαφή και τη διαπροσωπική επικοινωνία. Αποτελεί, ε-
πομένως, ένα επικουρικό επικοινωνιακό εργαλείο που προσδίδει προστιθέμενη αξία 
στις επικοινωνιακές στρατηγικές των εκπαιδευτικών προσχολικής εκπαίδευσης.  

Βιβλιογραφικές αναφορές 

Bakker, J., & Denessen, E. (2007). The concept of parent involvement. Some theoreti-
cal and empirical considerations. International Journal about Parents in Educa-
tion, 1, 188–199. 

Bronfenbrenner, U. (2005). The Bioecological Theory of Human Development. Στο U. 
Bronfenbrenner (Ed.), Making human beings human: Bioecological perspectives 
of human development, 3-15. Thousand Oaks, CA: Sage. 

Castelli, S., & Pepe, A. (2008). School-parents relationships: a bibliometric study on 
40 years of scientific publications. International Journal of Parents in Education, 
2(1), 1–12. 

Chambers, S. (2017). Parental engagement-promise and possibilities. Early Years Ed-
ucator, 19(6), 38–44. 

Christenson, S. (2004). The family-school partnership: An opportunity to promote the 
learning competence of all students. School Psychology Review, 33(1), 83–104. 

53/493

________________________________________________________________________________________________________ 
 i-Teacher     -      I.S.S.N. : 1792 - 4146       -      Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Περιοδικό       -      23ο  Τεύχος     -      Ιούλιος    2020



Dillenbourg, P., & Fischer, F. (2007). Computer-supported collaborative learning: The 
basics. Zeitschrift für Berufs-und Wirtschaftspädagogik, 21, 111–130. 

Downes, St. (2005). An Introduction to Connective Knowledge. Ανακτήθηκε στις 
5/04/2020 από την http://www.downes.ca/post/3303 4.  

Driessen, G., Smit, F., & Sleegers, P., (2005). Parental involvement and educational 
achievement. British Educational Research Journal, 31(4), 509–532. 

Dwyer, D. J., & Hecht, J. B. (2001). Minimal parent involvement. In S. Redding & L. 
G. Thomas (Eds.), The Community of the school (pp. 275–290). Lincoln, IL: Ac-
ademic Development Institute. 

Epstein, J.L. (2001). School, family and community partnership. Boulder, CO: 
Westview. 

Epstein, J.L., & Sheldon, S. (2002). Present and accounted for improving students at-
tendance through family and community involvement. The Journal of Educa-
tional Research, 95(5), 308–318. 

European Commission. (2000). European report on the quality of school education: 
Sixteen quality indicators. Luxembourg: Office for official publications of the 
European Communities. 

Fantuzzo, J., Tighe, E., & Childs, S. (2000). Family involvement questionnaire: A mul-
tivariate assessment of family participation in early childhood education. Journal 
of Educational Research, 80(60), 330–337.  

Georgiou, S. N., & Tourva, A. (2006). Parental attributions and parental involvement. 
Social Psychology Education, 10, 473–482. 

Gonzalez-Patino, J., Poveda, D., & Morgade, M. (2012). Constructing parental involve-
ment in school: Examples from an action research project using web-based tools. 
Papers infancia_c, 1, 1–9. 

Goodall, J., & Montgomery, C. (2014). Parental involvement to parental engagement: 
Α continuum. Educational Review, 66(4), 399–410. 

Gorard, S., & See, B. H. (2013). Do parental involvement interventions increase attain-
ment? A review of the evidence. London: Nuffield Foundation. 

Grolnick, W.S., & Slowiaczek, M.L. (1994). Parents’ involvement in children’s school-
ing: a multidimensional model, Child Development, 65, 237–252. 

54/493

________________________________________________________________________________________________________ 
 i-Teacher     -      I.S.S.N. : 1792 - 4146       -      Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Περιοδικό       -      23ο  Τεύχος     -      Ιούλιος    2020

http://www.downes.ca/post/3303%204


Grolnick, W., Benjet, C., Kurowski, C. & Apostoleris, N. (1997). Predictors of par-
ents involvement in children’s schooling. Journal of Educational Psychology, 
89(3), 538–548. 

Harris, A., & Goodall, J. (2009). Helping families support children's success at school. 
London: Save the Children. 

Ho, L.-H., Hung, C.-L., & Chen, H.-C. (2013). Using theoretical models to examine the 
acceptance behavior of mobile phone messaging to enhance parent-teacher inter-
actions. Computers & Education, 61, 105–114. 

Hoover-Dempsey, K. V., Battiato, A. C., Walker, J. M., Reed, R. P., DeJong, J. M., & 
Jones, K. P. (2001). Parental involvement in homework. Educational Psycholo-
gist, 36, 195–209. 

Hurwitz, L. B., Lauricella, A. R., Hanson, A., Raden, A., & Wartella, E. (2015). Sup-
porting Head Start parents: Impact of a text message intervention on parent-child 
activity engagement. Early Child Development and Care, 1–17. 

Ice, L.C., & Hoover-Dempsey, V. K. (2011). Linking Parental Motivations for Involve-
ment and Student Proximal Achievement Outcomes in Homeschooling and Pub-
lic Schooling Settings. Education and Urban Society, 43(3), 449–369. 

Jenkins, H. (2007). From YouTube to YouNiversity. Chronicle of Higher Education: 
Chronicle Review, 53(24), B9–B10. 

Johnson, P. (2013). The impact of technology on parental involvement: Perceptions of 
teachers and guidance counselors regarding the impact of a parent portal com-
ponent of a student information system on parental involvement at the high school 
level (Doctor of Education in Educational Leadership and Policy Studies). Vir-
ginia Polytechnic Institute and State University. 

Kavanaugh, A.L. (2002). Community networks and civic engagement: A social net-
work approach. The Good Society, 113, 17–24. 

Kraft, M. A., & Rogers, T. (2015). The underutilized potential of teacher-to-parent 
communication: Evidence from a field experiment. Economics of Education Re-
view [Internet], 47, 49–63. 

Lewin C., & Luckin R. (2010). Technology to support parental engagement in elemen-
tary education. Computers & Education 54, 749–758. 

Limin, Gu. (2017). Using school websites for home-school communication and paren-
tal involvement? Nordic Journal of Studies in Educational Policy, 3(2), 133–143. 

55/493

________________________________________________________________________________________________________ 
 i-Teacher     -      I.S.S.N. : 1792 - 4146       -      Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Περιοδικό       -      23ο  Τεύχος     -      Ιούλιος    2020



Mazza, J. A. (2013). The use of social media tools by school principals to communicate 
between home and school (Doctor of Education). University of Pennsylvania. 

Moser, T., Melhuish, E., Petrogiannis, K., Pastori, G., Slot, P., & Leseman, P. (2014). 
Initial framework for evaluating and monitoring ECEC quality and wellbeing. 
Working paper published online for eliciting stakeholder contributions. CARE: 
Curriculum & Quality Analysis and Impact Review of European Early Childhood 
Education and Care, Utrecht University. Ανακτήθηκε στις 10/3/2020 από την 
http://ecec-care.org/resources/publications  

Nichols-Solomon, R. (2001). Barriers to serious parent involvement. The Educational 
Digest, 66(5), 33–37.  

OECD. (2006). Demand-sensitive schooling? Evidence and issues. Paris: OECD Pub-
lishing. 

Olmstead, C. (2013). Using technology to increase parent involvement in schools. 
Techtrends: Linking Research & Practice to Improve Learning, 57, 28–37. 

Ozcinar, Z., & Ekizoglu, N. (2013). Evaluation of a blog based parent involvement 
approach by parents. Computers & Education, 66, 1–10. 

Patrikakou, E. N. (2016). Parent involvement, technology, and media: Now what? The 
School Community Journal, 26(2), 9–24. 

Πεντέρη, Ε., & Πετρογιάννης, Κ. (2013). Σύνδεση σχολείου-οικογένειας και το ζήτημα 
της μεταξύ τους συνεργασίας: Κριτική παρουσίαση βασικών θεωρητικών μοντέ-
λων. Έρευνα στην Εκπαίδευση, 1, 4–28. 

Rentzou, K. (2011). Parent - caregiver relationship dyad in Greek day care centres. In-
ternational Journal of Early Years Education, 19(2), 163–177. 

Şad, S. N., Konca, A. S., Özer, N., & Acar, F., (2016) Parental e-nvolvement: a phe-
nomenological research on electronic parental involvement, International Jour-
nal of Pedagogies and Learning, 11(2), 163–186. 

Siemens, G. (2004). Connectivism: A learning theory for the digital age. International 
Journal of Instructional Technology and Distance Learning, 2(1), 3–10. 

Sime, D., & Sheridan, M. (2014). You want the best for your kids`: Improving educa-
tional outcomes for children living in poverty through parental engagement. Ed-
ucational Research, 56(3), 327–342. 

Strait, J., & Rivera, R. (2013). Using parent and family engagement as a dropout pre-
vention strategy. Solutions to the Dropout Crisis. Clemson, SC: National Dropout 

56/493

________________________________________________________________________________________________________ 
 i-Teacher     -      I.S.S.N. : 1792 - 4146       -      Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Περιοδικό       -      23ο  Τεύχος     -      Ιούλιος    2020

http://ecec-care.org/resources/publications


Prevention Center/Network at Clemson University. 

Tompson, J. (1999). Νεωτερικότητα και Μέσα Επικοινωνίας. Αθήνα: Παπαζήση.  

Turney, K., & Kao, G. (2009). Barries to school involvement: are immigrant parents 
disadvantaged? The Journal of Educational Research, 102 (4), 257–271.  

Vitoulis, M. (2017). The Creative Exploitation of Pedagogy’s Added Value in the Blog-
osphere to the Field of Early Childhood Education. Archives of Current Research 
International, 9(2), 1–11.  

Walther-Thomas, C., Korinek, L., McLaughlin, V., Toler-Williams, B. (2000). Collab-
oration for Inclusive Education. Developing Successful Programs. Boston: Allyn 
and Bacon. 

Watts, A. (2002). The Role of Information and Communication Technologies in Inte-
grated Career Information and Guidance Systems: A Policy Perspective. Interna-
tional Journal for Educational and Vocational Guidance, 2(3), 139–155.  

 

57/493

________________________________________________________________________________________________________ 
 i-Teacher     -      I.S.S.N. : 1792 - 4146       -      Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Περιοδικό       -      23ο  Τεύχος     -      Ιούλιος    2020



Η ένταξη της ψηφιακής αφήγησης στην εκπαιδευτική διαδικασία 

Αμαραντίδου Δέσποινα Εκπαιδευτικός Π.Ε. 06, M.Ed., damarant@sch.gr 

Περίληψη 

Η αφήγηση (storytelling) είναι η τέχνη της διήγησης ιστοριών, με στόχο τη μεταβίβαση 
σημαντικών μηνυμάτων και ιστορικά αποτελεί την πρώτη απόπειρα προφορικής δια-
τύπωσης μιας ιστορίας. Πρώτη μορφή αφήγησης αποτελούν οι μύθοι και οι προγονικές 
ιστορίες που διηγούνταν που είχαν ως σκοπό να καταγράψουν και να μεταβιβάσουν 
σημαντικά γεγονότα και δρώμενα της εποχής στις νεότερες γενιές, να δοξάσουν κά-
ποιον ήρωα και να αναδείξουν πρότυπα της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Ωστόσο, παρά 
τον ψυχαγωγικό της ρόλο, η αφήγηση έχει εφαρμοστεί ευρέως στην εκπαίδευση ως 
πρωταρχικό μέσο διαπαιδαγώγησης στα εκάστοτε εκπαιδευτικά συστήματα και έχει 
απασχολήσει έντονα την εκπαιδευτική έρευνα στην ψηφιακή της μορφή. Η παρούσα 
εργασία εστιάζει στην ένταξη της ψηφιακής αφήγησης στην εκπαιδευτική διαδικασία 
και παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα και τα βήματα της ψηφιακής αφήγησης, οι δε-
ξιότητες του 21ου αιώνα, καθώς επίσης και η εφαρμογή των πολυγραμματισμών με την 
ενσωμάτωση της ψηφιακής αφήγησης στο αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου. Επί-
σης, γίνεται παρουσίαση του ψηφιακού εργαλείου storybird. 

Λέξεις-Κλειδιά: Ψηφιακή αφήγηση, δεξιότητες 21ου αιώνα, γραμματισμοί, storybird. 

Εισαγωγή 

H ψηφιακή αφήγηση, δηλαδή η δημιουργία ενός εικονογραφημένου σεναρίου όπου 
συνδυάζεται ο λόγος με ακίνητη ή κινούμενη εικόνα και μουσική, μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί στην εκπαίδευση για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και του γραμματισμού του 
21ου αιώνα. Πρόκειται ουσιαστικά για τον συνδυασμό της προφορικής αφήγησης με 
πολυμέσα όπως η εικόνα, το βίντεο, η μουσική και ο ήχος. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
έχει παρατηρηθεί η ικανότητα των παιδιών που μεγαλώνουν σε ένα ψηφιακό κόσμο να 
ερμηνεύουν τη σχέση περιεχομένου (content) και επένδυσης (context) και να χτίζουν 
τις δικές τους μικρές, απλές ιστορίες, οργανώνοντας και βάζοντας σε ακολουθία τις 
ιδέες τους και αναλύοντας το συμβολισμό μιας εικόνας. Για τους λόγους αυτούς, η 
ψηφιακή αφήγηση στην εκπαίδευση εντάχθηκε ως μια πρακτική εφαρμογή ανάπτυξης 
των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα καθώς επίσης και των πολυγραμματισμών. 

Η εισαγωγή της ψηφιακής αφήγησης στην εκπαιδευτική διαδικασία 

Η ψηφιακή αφήγηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, 
συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης ενηλίκων και δια βίου μάθησης, σε όλα τα ε-
πιστημονικά πεδία και μπορεί να συνδυαστεί με πολλές άλλες στρατηγικές μάθησης 
όπως το παιχνίδι ρόλων (Τσιλιμένη, 2007). Ο παιδαγωγικός χαρακτήρας των αφηγή-
σεων ενισχύεται περαιτέρω και με την δυνατότητά τους να υποστηρίξουν αποτελεσμα-
τικά τη μετάδοση αντιλήψεων, γνώσεων, αξιών και συμπεριφορών και να βοηθούν τον 
άνθρωπο να λαμβάνει αποφάσεις για τη ζωή του με βάση τα παραδείγματα των ηρώων 
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των ιστοριών αυτών. Πιο συγκεκριμένα, η αφήγηση, συμπεριλαμβανομένης της δη-
μιουργίας, της ακρόασης και της κατανόησης μιας ιστορίας, οδηγεί τον εκπαιδευόμενο 
στην εξάσκηση σύνθετων επικοινωνιακών δεξιοτήτων μέσα από τη δόμηση περιεχο-
μένου, την επεξεργασία των πληροφοριών και την εξαγωγή νοήματος. Τέλος, προκει-
μένου η στρατηγική αυτή να εφαρμοστεί αποτελεσματικά θα πρέπει να αρχίσει με την 
αντίδραση των εκπαιδευομένων σε μια προτρεπτική εμπειρία και να ολοκληρώνεται με 
το διαμοιρασμό των ψηφιακών αφηγήσεων μεταξύ των εκπαιδευομένων και τον σχο-
λιασμό τους. Η συνεισφορά της αφήγησης στην μάθηση συνοψίζεται στις παρακάτω 
τρεις διαστάσεις της ανθρώπινης φύσης και συμπεριφοράς: 

• Κοινωνική διάσταση: Κατά τη διάρκεια της ψηφιακής αφήγησης, οι μαθητές συ-
νυπάρχουν στην ίδια ομάδα και αναπτύσσουν σχέσεις μεταξύ τους. Η σχέση αυτή 
ενισχύεται κατά την ανταλλαγή προσωπικών εμπειριών και αντιλήψεων με τη 
μορφή ιστοριών. 

• Συναισθηματική διάσταση: Μέσα από τη σύνθεση και την αφήγηση κάποιας ιστο-
ρίας, ο αφηγητής εξωτερικεύει και επικοινωνεί τα συναισθήματά του. Ο τρόπος 
εξιστόρησης μιας ιστορίας μπορεί να δημιουργήσει έντονη συναισθηματική ε-
μπλοκή των συμμετεχόντων στην ιστορία, οι οποίοι ενδέχεται να ταυτιστούν με 
κάποιον από τους πρωταγωνιστές. Μέσα από την αφήγηση, ο άνθρωπος μαθαίνει 
σταδιακά να διαχειρίζεται και να επικοινωνεί τα συναισθήματά του. 

• Γνωστική διάσταση: Μέσα από τη διαδικασία της αφήγησης, οι εκπαιδευόμενοι 
βελτιώνουν τις προφορικές και γραπτές επικοινωνιακές τους δεξιότητες καθώς και 
τις δεξιότητες υψηλής σκέψης (high-order skills), όπως η συλλογή και η επεξεργα-
σία πληροφοριών για την εξαγωγή νοήματος και η επίλυση προβλημάτων. Η δια-
δικασία της αφήγησης ενισχύει τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τόσο του α-
φηγητή που συνδυάζει πραγματικά ή φανταστικά σενάρια στα πλαίσια ενός εκπαι-
δευτικού σκοπού, αλλά και όλων των συμμετεχόντων. 

Πλεονεκτήματα χρήσης ψηφιακής αφήγησης στην εκπαιδευτική διαδικασία 

Τα βασικά πλεονεκτήματα της ψηφιακής αφήγησης βασίζονται στη χρήση του διαδι-
κτύου καθώς οι μαθητές δημιουργούν μία ιστορία ηλεκτρονικά. Σύμφωνα με τον Car-
rier (1997), μέσα από τη χρήση του διαδικτύου: 

• Παρέχεται πληθώρα αυθεντικών υλικών στους μαθητές, η οποία προωθεί παραγω-
γικές δραστηριότητες. 

• Αναπτύσσονται οι δεξιότητες ανάγνωσης και το λεξιλόγιο των μαθητών μέσα από 
την ανάγνωση του υλικού. 

• Αναπτύσσονται οι δεξιότητες γραφής. 
• Προωθείται η συνεργασία καθώς οι μαθητές εργάζονται με τους συμμαθητές τους. 
• Παρέχεται αυθεντικό υλικό. 
• Αναπτύσσεται η πολιτισμική επίγνωση με την έκθεση των μαθητών σε διεθνείς 

επιρροές και πολιτισμούς. 
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• Αυτονομούνται οι μαθητές με την αυτοκατευθυνόμενη εργασία, καθώς μαθαίνουν 
να εντοπίζουν αυθεντικό υλικό και κείμενα. 

• Κοινωνικοποιούνται οι μαθητές με την ομαδική δραστηριότητα. 

Με τη χρήση της ψηφιακής αφήγησης τα πλεονεκτήματα εστιάζουν στα ακόλουθα πε-
δία: 

• Οι ψηφιακές αφηγήσεις έχουν θετική επίδραση στις απόψεις και στις αντιλήψεις 
των μαθητών καθώς επίσης και στις συνεργατικές δεξιότητες (Abbit & Ophus, 
2008). 

• Η συνεργατική μάθηση προωθείται με την ανάθεση ρόλων και τον διαμοιρασμό 
των αποτελεσμάτων στις ομάδες (Peliccione & Craggs, 2007). 

• Ο αλφαβητισμός διευκολύνεται μέσα από προσεκτικά επιλεγμένες και οργανωμέ-
νες αναθέσεις εργασιών (Ikpeze & Boyd, 2007). 

• Η διδασκαλία που βασίζεται στην δικτύωση προωθεί τον εποικοδομητισμό και τη 
διασυνδεδεμένη μάθηση (Papert & Harel, 1991), καθώς οι μαθητές συνδέονται με-
ταξύ τους και με τον υπόλοιπο κόσμο και αλληλεπιδρούν μέσω του υπολογιστή σε 
ένα πραγματικό περιβάλλον (Kern & Warschauer, 2000). 

• Οι δραστηριότητες προωθούν τις δεξιότητες σκέψης υψηλού επιπέδου (Murry, 
2006) διότι παρέχονται νέες ιδέες και όχι απλά συλλογή πληροφοριών (March, 
2003). 

•  Οι μαθητές αναπτύσσουν τη διαπροσωπική νοημοσύνη καθώς υπάρχει αλληλεπί-
δραση και συνεργασία (Gardner, 1993). 

• Η μάθηση γίνεται μαθητο-κεντρική και προωθείται η διαδικασία της σταδιακής 
εξέλιξης (Dodge, 1995). 

• Η κριτική σκέψη των μαθητών προωθείται καθώς οι συμμετέχοντες επιλέγουν κρι-
τικά το περιεχόμενο και την οπτικοακουστική επένδυση της ιστορίας τους, επιλύ-
ουν προβλήματα και διλήμματα και λαμβάνουν αποφάσεις. Η ψηφιακή αφήγηση 
επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να προβληματιστούν σχετικά με το διαθέσιμο 
υλικό και το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.  

• Η ψηφιακή αφήγηση 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. 

• Οι μαθητές αναπτύσσουν δεξιότητες επικοινωνίας ενώ εργάζονται ομαδικά και πα-
ράλληλα δημιουργούν ευκαιρίες για επικοινωνία. Οι εκπαιδευόμενοι εξοικειώνο-
νται με την αποτελεσματική επικοινωνία επιλεγμένων στοιχείων και μηνυμάτων, 
μέσα από την προσεκτική χρήση και σύνδεση λέξεων και προτάσεων.  

• Οι εκπαιδευόμενοι εισάγονται στην ιδέα του διαμοιρασμού της γνώσης, μέσα από 
τη δημοσίευση και τον σχολιασμό των αφηγήσεων αυτών στο διαδίκτυο. 

Οι μαθητές με τη δημιουργία ψηφιακών αφηγήσεων (Halat, 2008):  

• Εστιάζουν στην αξιοποίηση των πληροφοριών, με κύριο στόχο την επίλυση ενός 
προβλήματος και όχι την απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο.  
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• Αναπτύσσουν δεξιότητες όπως ανάλυση, αξιολόγηση πληροφοριών, εμβάθυνση 
και εφαρμογή γνώσεων.  

• Συμμετέχουν σε διαθεματικές δραστηριότητες.  
• Οικοδομούν τις γνώσεις τους. 
• Ενεργοποιούνται μέσα από τις δραστηριότητες. 
• Συνεργάζονται και αλληλεπιδρούν. 
• Μοιράζονται τις ιδέες τους. 
• Δημιουργούν. 
• Αξιοποιούν τον διαθέσιμο χρόνο τους. 
• Διερευνούν. 
• Αναπτύσσουν δεξιότητες υψηλού επιπέδου (ανάλυση, αξιολόγηση, σύνθεση). 
• Αξιοποιούν προσωπικές βιωματικές εμπειρίες. 
• Καλλιεργούν δεξιότητες έκφρασης του λόγου και οργάνωσης στρατηγικών. 

Οι πολυγραμματισμοί στην εφαρμογή της ψηφιακής αφήγησης 

Με την ψηφιακή αφήγηση εφαρμόζεται η έννοια του πολυγραμματισμού του 21ου 
αιώνα που περιλαμβάνει τις παρακάτω όψεις των γραμματισμών (Brown et al., 2005): 

Ψηφιακός γραμματισμός: Σύμφωνα με τον Ohler (2008), η ψηφιακή αφήγηση μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για να υποστηρίξει την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, του γραπτού 
και προφορικού λόγου αλλά και του ψηφιακού γραμματισμού των ακροατών. Μέσω 
της ψηφιακής αφήγησης, οι εκπαιδευόμενοι εξοικειώνονται με τη χρήση σύγχρονων 
τεχνολογικών μέσων και εργαλείων, αναπτύσσοντας έτσι δεξιότητες χρήσιμες στη σύγ-
χρονη κοινωνία που χαρακτηρίζεται από ολοένα αυξανόμενη τεχνολογική πρόοδο. Ό-
πως αναφέρθηκε παραπάνω, οι σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις (web 2.0 εργαλεία) 
επιτρέπουν την εύκολη δημοσίευση ψηφιακών αφηγήσεων. Έτσι οι εκπαιδευόμενοι, 
αποκτούν δεξιότητες δημοσίευσης ψηφιακού περιεχομένου και χρήσης πολυμέσων ως 
μέσα επικοινωνίας, βασικές δεξιότητες για τον ψηφιακό γραμματισμό των ανθρώπων 
του 21ου αιώνα. 

Οπτικός γραμματισμός: Η σημασία του οπτικού γραμματισμού, ο οποίος περιλαμβάνει 
τη δυνατότητα αποτελεσματικής οπτικοποίησης σκέψεων και έκφρασης μέσα από τη 
σημειολογία της εικόνας, έχει αναγνωριστεί από τον Regan, ως μια βασική δεξιότητα 
των ανθρώπων του 21ου αιώνα. Η ψηφιακή αφήγηση, όταν χρησιμοποιείται στα πλαί-
σια της δημιουργίας ψηφιακών ιστοριών από τους εκπαιδευόμενους, ενισχύει σημα-
ντικά την δεξιότητά τους στην οπτικοποίηση του λόγου τους, συμβάλλοντας με αυτό 
τον τρόπο στη βελτίωση του οπτικού εγγραμματισμού τους. 

Τεχνολογικός γραμματισμός: Αναφέρεται στην ικανότητα χρήσης Η/Υ και άλλων συ-
σκευών (ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, κινητό τηλέφωνο, i-pod, i-pad) για τη βελτί-
ωση της μάθησης και της απόδοσης. 

Πληροφοριακός γραμματισμός: Οι συμμετέχοντες αναπτύσσουν την ικανότητα της 
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αναζήτησης, της αξιολόγησης και της σύνθεσης των πληροφοριών.  

Κοινωνικός γραμματισμός: Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες και ανταλλάσσουν από-
ψεις με άλλους συμμετέχοντες. 

Βασικές αρχές επιτυχημένης χρήσης της αφήγησης στην εκπαίδευση 

Όλες οι ιστορίες που πρόκειται να γίνουν αντικείμενο προς αφήγηση, θα πρέπει να 
υποστηρίζουν κάθε μία από τις παρακάτω αρχές προκειμένου να γνωρίσουν επιτυχία, 
να ευχαριστήσουν τον ακροατή και να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά τα κυριότερα 
σημεία τους (Brooks, 2018). Το μοντέλο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί από υποψή-
φιους αφηγητές προκειμένου να δομήσουν και δημιουργήσουν σωστά την αφήγηση 
μιας ιστορίας. Οι αρχές που προτείνονται είναι: 

1. Βασική ιδέα: Η ιδέα πάνω στην οποία δομείται η υπόλοιπη ιστορία. Κάθε ιστορία 
πρέπει να διακατέχεται από ένα κοινό μήνυμα το οποίο επιθυμεί να μεταδώσει. Η 
ιδέα αυτή πρέπει να αναγνωριστεί εξ αρχής, ώστε όλα τα κομμάτια της ιστορίας 
που θα προστίθενται, να είναι ευθυγραμμισμένα και να υποστηρίζουν το σκοπό 
αυτό. 

2. Χαρακτήρες και ήρωες: Κάθε ιστορία θα πρέπει να έχει τους πρωταγωνιστές της. 
Οι βασικοί ήρωες και ο ρόλος τους στην ιστορία, θα πρέπει να αναδεικνύονται 
ξεκάθαρα. 

3. Θέμα: Κάθε ιστορία πρέπει να έχει ένα θέμα (σενάριο) το οποίο επιλέγεται κατάλ-
ληλα ώστε να αναδεικνύει τη βασική ιδέα της ιστορίας. 

4. Δομή: Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στην αλληλουχία των γεγονότων της ι-
στορίας (δηλαδή ποιο κομμάτι μπαίνει πρώτο, ποιο δεύτερο) 

5. Οπτικοποίηση: Στην παραδοσιακή αφήγηση, ο αφηγητής πρέπει να δώσει έμφαση 
στον τρόπο με τον οποίο θα παρουσιαστεί η ιστορία, την εκφραστικότητα του σώ-
ματος και του προσώπου του, τις κινήσεις του στο χώρο και την αλληλεπίδραση 
με το ακροατήριο ή άλλα αντικείμενα που πιθανώς συμμετέχουν στην ιστορία 

6. Ήχος: Τέλος, ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας για την προσέλκυση του ενδιαφέ-
ροντος του ακροατηρίου και της αποτελεσματικής χρήσης μιας ιστορίας, είναι η 
χροιά και η εκφραστικότητα που εντοπίζεται στα λόγια/φωνή του αφηγητή. Κάθε 
ιστορία πρέπει να συνοδεύεται με τον κατάλληλο κάθε φορά ήχο/τόνο και χροιά 
φωνής, ώστε να προσελκύει το ενδιαφέρον και να μεγιστοποιεί την αποτελεσμα-
τική μετάδοση μηνυμάτων και συναισθημάτων στο ακροατήριο και να δημιουργεί 
κλίμα επικοινωνίας. 

Ψηφιακή αφήγηση με το ψηφιακό εργαλείο storybird 

Το Storybird είναι ένα δωρεάν εργαλείο ψηφιακής αφήγησης, που επιτρέπει τη δη-
μιουργία ιστοριών με τη χρήση έτοιμου καλλιτεχνικού υλικού, την ανάγνωση δημιουρ-
γημένων ιστοριών, τη διανομή ιστοριών και την εκτύπωσή τους. Επιπροσθέτως, μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για συνεργατική συγγραφή ιστοριών και οι μαθητές μπορούν να 
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δημιουργήσουν ιστορίες μόνοι τους ή σε συνεργασία με άλλους, αξιοποιώντας έτσι τη 
δημιουργικότητα, τη φαντασία τους και τη συνεργατική μάθηση. Οι ιστορίες που δη-
μιουργούνται μπορούν να δημοσιευτούν και να ενσωματωθούν σε άλλες ιστοσελίδες 
και ιστολόγια. Για να μπορέσει κανείς να δημιουργήσει μια ιστορία στο storybird θα 
πρέπει να είναι εγγεγραμμένος χρήστης. Η δημιουργία λογαριασμού χρήστη είναι δω-
ρεάν.  

Το storybird δεν υποστηρίζει τον εμπλουτισμό των ιστοριών με ηχητική χαρακτηρι-
στικά όπως φωνή ή μουσική. Επιπλέον, δεν επιτρέπει την αποθήκευση της ψηφιακής 
ιστορίας τοπικά στον υπολογιστή του χρήστη. Η ιστορία που δημιουργείται μπορεί να 
αποθηκευτεί για προσωπική ανάγνωση, να εκτυπωθεί ή να διανεμηθεί στο διαδίκτυο, 
όπου μπορούν και άλλοι να τη διαβάσουν. Μπορούν να γίνουν διορθώσεις και επεμβά-
σεις στην εργασία ανά πάσα στιγμή. Οι περιορισμοί περιλαμβάνουν περιορισμό στη 
χρήση του καλλιτεχνικού υλικού και οι χρήστες περιορίζονται μόνο στη συλλογή εικό-
νων που έχουν επιλέξει, χωρίς να μπορούν να προσθέσουν δικό τους εικονογραφημένο 
υλικό.  

Βήματα δημιουργίας ψηφιακής αφήγησης 

Tα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για την δημιουργία ψηφιακών αφηγήσεων 
είναι τα παρακάτω: 

Γράψιμο: Περιλαμβάνει τη δημιουργία της ιστορίας και της διαρκούς βελτίωσης της. 
Η συγγραφή θα πρέπει να ακολουθεί τους βασικούς κανόνες που πρέπει να διακατέχου 
κάθε ιστορία, όπως αυτοί προδιαγράφηκαν παραπάνω. Το στάδιο αυτό είναι αρκετά 
κρίσιμο για την επιτυχία της τελικής ψηφιακής αφήγησης. 

Σενάριο: Μετά τη συγγραφή της ιστορίας, οι αφηγητές πρέπει να διαχωρίσουν τα διά-
φορα στιγμιότυπα της ιστορίας, ώστε να επιλέξουν πως, σε ποιο σημείο και με ποιο 
σκοπό θα εμπλουτίσουν την ιστορία τους με χρήση πολυμέσων. 

Εικονογραφημένο σενάριο: Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει τη λήψη αποφάσεων σχετικά 
με τον τρόπο οπτικοποίησης της ιστορίας από τους αφηγητές. Δηλαδή θα πρέπει να 
σκεφτούν πως θα εικονογραφήσουν την ιστορία (τους ήρωες, τα αντικείμενα και τα 
σκηνικά), ώστε να μπορούν εύκολα να αναζητήσουν το αντίστοιχο πολυμεσικό υλικό 
στο επόμενο βήμα. 

Προσθήκη πολυμέσων: Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει τον εντοπισμό και την προσθήκη 
των πολυμέσων στην ιστορία. Το υλικό που χρησιμοποιείται μπορεί να αναζητηθεί στο 
διαδίκτυο ή να αποτελεί προσωπικά αρχεία του χρήστη. 

Δημιουργία ψηφιακής αφήγησης: Στο στάδιο αυτό, ο αφηγητής χρησιμοποιεί κάποιο 
κατάλληλο εργαλείο για να συνθέσει την ψηφιακή του αφήγηση (μια λίστα με διαθέ-
σιμα εργαλεία βρίσκεται παρακάτω στο άρθρο). 
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Κοινοποίηση: Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει την παρουσίαση της ιστορίας και τη δη-
μοσίευσή της στην εκπαιδευτική κοινότητα ή και στο διαδίκτυο. 

Παράδειγμα: https://storybird.com/picture-book/the-scared-white-hare-/kyr8rubyf7 

Επίλογος 

Η χρήση της Τεχνολογίας και η ενσωμάτωσή της σε μία εργασία προωθεί την ενεργο-
ποίηση των μαθητών και τη μεταξύ τους συνεργασία. Ο συνεργατική δημιουργία μίας 
ιστορίας δίνει την αφορμή οι μαθητές να συνειδητοποιήσουν τις αξίες τους, γεγονός 
που μπορεί να σηματοδοτήσει τη μετάβασή τους σε ανώτερο στάδιο ηθικής σκέψης 
(Oser, 1994). Με την εφαρμογή της ψηφιακής αφήγησης στην εκπαιδευτική διαδικασία 
οι μαθητές μπορούν να δραστηριοποιηθούν ατομικά και συλλογικά, να αναπτύξουν 
κριτική σκέψη και προσωπικές δεξιότητες ζωτικής σημασίας, όχι μόνο για το μάθημα 
αλλά και για την κοινωνικοποίησή τους. Είναι σημαντική η επισήμανση ότι η δικτυακή 
αποστολή αποτελεί εναλλακτικό τρόπο διδασκαλίας καθώς οι μαθητές δημιουργούν 
και αξιοποιούν προσωπικές βιωματικές εμπειρίες. 
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Η Ψυχογλωσσική θεωρία πρόσκτησης της γλώσσας (The Nativist Theory) 

Γιουβανάκης Ευάγγελος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 M.Sc., Μ.Ed, vag_88@hotmail.com 
Μάνη Όλγα, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 M.Sc., olgman@hotmail.gr 

Περίληψη 

Η Ψυχογλωσσική θεωρία, γνωστή επίσης ως θεωρία της εγγενούς ικανότητας ή της 
βιολογικής προδιάθεσης (Nativistic Approach), ξεκίνησε να αναπτύσσεται ήδη από τη 
δεκαετία του 1950, και αποτελεί μια από τις θεωρίες με τη μεγαλύτερη επιρροή. Η 
θεωρία αυτή καλείται να εξηγήσει μια εκ των πλέον περίπλοκων ικανοτήτων του αν-
θρώπου. Το ότι τα παιδιά διαθέτουν έμφυτες γλωσσικές δεξιότητες που ελέγχουν και 
καθιστούν εύκολη την εκμάθηση της γλώσσας συνιστά βασική αρχή της εν λόγω θεω-
ρίας. Ως αποτέλεσμα αυτού, ο Chomsky πρότεινε τη θεωρία της Καθολικής Γραμματι-
κής (Universal Grammar), που αφορά στην έμφυτη γλωσσική γνώση που περιλαμβάνει 
την ύπαρξη κοινών κανόνων που διέπουν όλες τις γλώσσες του κόσμου, και αναφέρ-
θηκε σε έναν εγγενή μηχανισμό/δεξιότητα που αποκαλείται Μηχανισμός Πρόσκτησης 
της Γλώσσας (Language Acquisition Device).  

Λέξεις-Κλειδιά: Ψυχογλωσσική θεωρία, Noam Chomsky. 

Εισαγωγή 

Η πρόσκτηση της γλώσσας αποτελεί μια από τις πλέον περίπλοκες ικανότητες του αν-
θρώπινου είδους. Το ζήτημα αυτό μάλιστα έχει προκαλέσει διαφωνίες μεταξύ επιστη-
μόνων από διάφορους επιστημονικούς χώρους. Η επιστημονική κοινότητα μάλιστα, 
ακόμα προσπαθεί να κατανοήσει τους κύριους παράγοντες που επηρεάζουν την πρό-
σκτηση της γλώσσας, έπειτα από δεκαετίες διατύπωσης διαφορετικών θεωριών που 
φιλοδοξούν να ρίξουν φως στον τρόπο που το ανθρώπινο είδος κατακτά τη γλώσσα. Η 
Ψυχογλωσσική θεωρία, γνωστή επίσης ως θεωρία της εγγενούς ικανότητας ή της βιο-
λογικής προδιάθεσης (Nativistic Approach), αποτελεί μια από τις θεωρίες με τη μεγα-
λύτερη επιρροή και ξεκίνησε να αναπτύσσεται κατά τη δεκαετία του 1950.  

Στο άρθρο αυτό, αρχικά θα σχολιαστεί το απόσπασμα του Χρήστου Τσολάκη, που πα-
ραπέμπει στην Ψυχογλωσσική θεωρία, με τεκμηριωμένα επιχειρήματα που στηρίζουν 
τη θεώρηση πως η πρόσκτηση της γλώσσας είναι μια εγγενής ικανότητα που περιορί-
ζεται στο ανθρώπινο είδος. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι θεωρίες της Καθολικής 
Γραμματικής και του Μηχανισμού Πρόσκτησης της Γλώσσας, εισηγητής των οποίων 
είναι ο Chomsky. Έπειτα, εξετάζεται η πρακτική διάσταση του φαινομένου της πρό-
σκτησης της γλώσσας στο σχολικό συγκείμενο. Τέλος, ακολουθούν συμπεράσματα 
που προέκυψαν από την υλοποίηση του εν λόγω άρθρου. 
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Είναι έμφυτη η ικανότητα πρόσκτησης της γλώσσας; 

Σύμφωνα με τον Δρ. Χ. Τσολάκη (2009), «[…] ο άνθρωπος γεννιέται φέροντας μαζί 
του τον σκληρό δίσκο της γλώσσας. Όπως ο ελέφαντας, έγραψε ο Steven Pinker, γεννιέται 
με την προβοσκίδα, η μέλισσα με την ικανότητα να κάνει μέλι, η μηλιά να δίνει μήλα, η 
τριανταφυλλιά τριαντάφυλλα, έτσι και ο άνθρωπος γεννιέται με τη γλωσσική ικανότητα, 
με την ικανότητα δηλαδή να παράγει λόγο». 

Είναι αλήθεια πως οι πίθηκοι, τα πουλιά, τα δελφίνια και οι μέλισσες διαθέτουν κάποια 
στοιχειώδη συστήματα επικοινωνίας, το ανθρώπινο είδος ωστόσο είναι η μόνη μορφή 
ζωής που διαθέτει πραγματικές γλωσσικές ικανότητες. Ο Chomsky υποστηρίζει ότι 
πρόκειται για μια έμφυτη ικανότητα μοναδική στο είδος μας και πως διαφέρει από τα 
συστήματα επικοινωνίας άλλων μορφών ζωής. Στα ζώα πρέπει να διδαχτεί η γλώσσα 
ενώ τα παιδιά την μαθαίνουν μόνα τους. Τα ζώα μπορούν να μάθουν μια ανθρώπινη 
έκφραση όμως δεν μπορούν να αποκτήσουν ευφράδεια εξαιτίας της έλλειψης γλωσσι-
κών ικανοτήτων(Akmajianetal, 2001; Clark, 2009;Nolen-Hoeksemaetal, 2009; 
Nor&Rashid, 2018). 

Η γλώσσα των ανθρώπων μπορεί να μην είναι το πρώτο σύστημα επικοινωνίας που 
υπήρξε ανάμεσα στα έμβια όντα, ούτε η πρώτη φωνητική γλώσσα, ωστόσο είναι εξαι-
ρετικά εύπλαστη. Με το συνδυασμό ενός περιορισμένου αριθμού ήχων και συμβόλων, 
μπορεί να δημιουργηθεί άπειρος αριθμός προτάσεων με διαφορετικό νόημα.. Ο άνθρω-
πος ως ον κοινωνικό, έχει ανάγκη τις πληροφορίες που μέσω της γλώσσας μεταδίδει 
προκειμένου να παρακολουθήσει τις διαρκώς μεταβαλλόμενες κοινωνικές σχέσεις α-
νάμεσα σε μια πληθώρα ατόμων. (Harari, 2015). 

Το απόσπασμα του Δρ. Τσολάκη παραπέμπει στην Ψυχογλωσσική θεωρία που ανα-
πτύχθηκε στις αρχές του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα. Η θεωρία αυτή δίνει έμφαση 
στη μορφή ή τις μορφές δεξιότητας μιας γλώσσας, όπως και στις νοητικές διεργασίες 
που εμπλέκονται με τη δεξιότητα αυτή. Η θεωρία αυτή είναι επίσης γνωστή ως θεωρία 
της εγγενούς ικανότητας ή της βιολογικής προδιάθεσης (Nativistic Approach). Κυριό-
τεροι εκφραστές της εν λόγω θεωρίας είναι ο γλωσσολόγος και φιλόσοφος Noam 
Chomsky, οι ψυχογλωσσολόγοι Lenneberg και McNeil (Στασινός, 2015; Wardhaugh, 
1971).Σύμφωνα με τον Chomsky, οι άνθρωποι είναι βιολογικά προικισμένοι με τη 
γλώσσα και τα παιδιά αποκτούν τη γλώσσα με τον ίδιο τρόπο που αναπτύσσουν άλλες 
βιολογικές λειτουργίες. Ο Chomsky και ο Lenneberg υποστηρίζουν πως τα παιδιά δια-
θέτουν έμφυτες γλωσσικές δεξιότητες που ελέγχουν και καθιστούν εύκολη την εκμά-
θηση της γλώσσας. Ως αποτέλεσμα αυτού, ο Chomsky πρότεινε τη θεωρία της Καθο-
λικής Γραμματικής (Universal Grammar), η οποία είναι η έμφυτη γλωσσική γνώση που 
περιλαμβάνει την ύπαρξη κοινών κανόνων που διέπουν όλες τις γλώσσες του κόσμου, 
και αναφέρθηκε σε έναν εγγενή μηχανισμό/δεξιότητα που αποκαλείται Μηχανισμός 
Πρόσκτησης της Γλώσσας (Language Acquisition Device) (Mehrpour & Forutan, 
2015). 
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Μηχανισμός Πρόσκτησης της Γλώσσας (Language Acquisition Device) 

Όταν ένα παιδί αρχίζει να ακούει τους γονείς του, ασυναίσθητα αναγνωρίζει σε τι εί-
δους γλώσσα εκτίθεται και προσαρμόζει τη γραμματική του σωστά, μια διαδικασία που 
αποκαλείται προσαρμογή παραμέτρων. Το παιδί γνωρίζει ενστικτωδώς ότι υπάρχουν 
κάποιες λέξεις που συμπεριφέρονται σαν ρήματα, άλλες σαν ουσιαστικά και υπάρχει 
περιορισμένος αριθμός επιλογών ως προς τη θέση τους μέσα στην πρόταση. Τα παρα-
πάνω δεν αποτελούν πληροφορία που λαμβάνεται άμεσα από τους ενηλίκους που το 
περιτριγυρίζουν, αλλά πληροφορία που του παρέχεται έμφυτα. Οι εκφραστές της θεω-
ρίας της εγγενούς ικανότητας, ανάμεσά τους και ο Chomsky, πιστεύουν πως τα παιδιά 
είναι προικισμένα με ένα πρότυπο ή προσχέδιο για τη γλώσσα στο οποίο αποδίδεται η 
γρήγορη πρόσκτηση της, παρά την αφηρημένη φύση της, κάτι που αποκαλείται Μηχα-
νισμός Πρόσκτησης της Γλώσσας (Language Acquisition Device). Πιστεύεται, σε ό,τι 
αφορά στην εκμάθηση της γλώσσας, πως τα παιδιά δεν ξεκινούν από το μηδέν καθώς 
προχωρούν γρήγορα με την εκμάθηση πολύπλοκης γραμματικής χωρίς τη βοήθεια των 
ενηλίκων, μόνο με την έκθεσή τους στη γλώσσα. Κάθε παιδί γεννιέται με ένα Μηχανι-
σμό Πρόσκτησης της Γλώσσας (Language Acquisition Device) που σημαίνει πως γεν-
νιέται με μια έμφυτη κατανόηση των κανόνων της γλώσσας, απλώς χρειάζεται να απο-
κτήσει το λεξιλόγιο. Τα παιδιά έχουν ανάγκη από δείγματα μιας φυσικής γλώσσας προ-
κειμένου να ενεργοποιηθεί ο εν λόγω μηχανισμός. Όταν ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός, 
τα παιδιά ανακαλύπτουν τη δομή της γλώσσας με το να ταιριάζουν την έμφυτη γνώση 
της καθολικής γραμματικής με τις δομές της συγκεκριμένης γλώσσας από το περιβάλ-
λον (Barman, 2012; Nor&Rashid, 2018;Peregoyetal., 2013;Στασινός, 2015).  

Σύμφωνα με τον McNeil (1968), όπως αναφέρεται στο Wardhaugh (1971), μια εγγενής 
ιδιότητα του Μηχανισμού Πρόσκτησης της Γλώσσας είναι η ικανότητα διάκρισης των 
ήχων ομιλίας από τους υπόλοιπους ήχους του περιβάλλοντος. Μια δεύτερη ιδιότητα 
είναι η ικανότητα οργάνωσης των γλωσσικών γεγονότων σε κατηγορίες που μπορούν 
να βελτιωθούν στο μέλλον και επιτρέπει την ανάπτυξη των φωνολογικών και συντα-
κτικών συστημάτων. Ένα από τα εγγενή οργανωτικά αξιώματα είναι η έννοια της πρό-
τασης. Μια τρίτη ιδιότητα είναι η γνώση ότι μόνο ένα είδος γλωσσικού συστήματος 
είναι δυνατό. Το παιδί γεννιέται με μια έμφυτη γνώση των καθολικών χαρακτηριστι-
κών της γλώσσας (universals). Η τέταρτη ιδιότητά του είναι η ικανότητα να εμπλέκεται 
σε μια διαρκή αξιολόγηση του αναπτυσσόμενου γλωσσικού συστήματος ώστε να πα-
ράγεται το απλούστερο δυνατό σύστημα από τα γλωσσικά δεδομένα που απαντώνται. 

Τα στοιχεία δείχνουν πως τα παιδιά πραγματικά απορροφούν ένα σημαντικό αριθμό 
από προτάσεις και αφηρημένους κανόνες και παράγουν τη δική τους γραμματική που 
εφαρμόζουν στις νέες εκφράσεις που δεν έχουν ακούσει ποτέ. Με τα χρόνια, από την 
ηλικία των 2-7 ετών, που η γλώσσα έχει προσκτηθεί, τα παιδιά προσαρμόζουν διαρκώς 
τη γραμματική, τη φωνολογία, τη μορφολογία, το συντακτικό έως ότου αυτή είναι ίδια 
με αυτή των ενηλίκων. Αυτή η κρίσιμη περίοδος, μεταξύ 2-7 ετών, υποδεικνύει ότι η 
εκμάθηση της πρώτης γλώσσας, ακριβώς όπως το περπάτημα, πυροδοτείται από το ε-
πίπεδο ανάπτυξης παρά από την ανατροφοδότηση από το περιβάλλον. Αυτό θα συμβεί 
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εφόσον το παιδί ακούει μια οποιαδήποτε γλώσσα όταν βρίσκεται σε αυτή την κρίσιμη 
περίοδο. Αν κάποιο παιδί δεν ακούσει κάποια γλώσσα κατά την περίοδο αυτή, δεν θα 
μάθει να μιλάει. Το παραπάνω είναι γνωστό ως υπόθεση της κρίσιμης περιόδου (critical 
period hypothesis) (Barman, 2012; Guasti, 2002). 

Καθολική Γραμματική (Universal Grammar) 

Ο Chomsky επέκτεινε την έννοια του Μηχανισμού Πρόσκτησης της Γλώσσας σε αυτή 
της Καθολικής Γραμματικής διότι πίστευε πως τα παιδιά δεν μπορούν να κατακτήσουν 
την πρώτη τους γλώσσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα και χωρίς ιδιαίτερη προ-
σπάθεια χωρίς τη βοήθεια μιας εγγενούς γλωσσικής ικανότητας να τα καθοδηγεί. Το 
επονομαζόμενο ως λογικό πρόβλημα της πρόσκτησης της γλώσσας βασίζεται στην πε-
ρίπλοκη και συχνά μη διευθετημένη εισαγωγή της γλώσσας (η ομιλούμενη γλώσσα 
περιλαμβάνει λάθος έναρξη της ομιλίας, ατελείς προτάσεις, ολισθήματα της γλώσσας 
κ.ά.) στα παιδιά που δημιουργούν μια νοερή αναπαράσταση της γλώσσας, πέρα από 
αυτή στην οποία εκτίθενται, που είναι όμως εντυπωσιακά όμοια με αυτή άλλων ομιλη-
τών της ίδιας γλωσσικής ποικιλίας. Αυτό επιτυγχάνεται σε μια ηλικία που αδυνατούν 
να κατανοήσουν αφηρημένες έννοιες, ωστόσο η γλώσσα βρίσκεται ανάμεσα στις πλέον 
αφηρημένες γνώσεις που θα αποκτήσουν στη ζωή τους. Το παραπάνω καθίσταται ευ-
κολότερο αν υπάρχει μια βιολογικά έμφυτη Καθολική Γραμματική που παρέχει ένα 
γενετικό προσχέδιο που προκαθορίζει τη μορφή που θα πάρει η γλώσσα 
(Rosamondetal., 2013; Στασινός, 2015). 

Η Καθολική Γραμματική αποτελεί την ανθρώπινη γενετική προικοδότηση που είναι 
υπεύθυνη για την πορεία πρόσκτησης της γλώσσας. Περιλαμβάνει αξιώματα και παρα-
μέτρους που κωδικοποιούν τις αμετάβλητες και τις μεταβλητές ιδιότητες των γλωσσών 
αντίστοιχα. Οι παράμετροι καθορίζουν το εύρος της παραλλαγής που είναι εφικτή σε 
μια γλώσσα και ποικίλουν μεταξύ των γλωσσών, ενώ τα αξιώματα κωδικοποιούν τις 
καθολικές ιδιότητες που καθιστούν τις γλώσσες παρόμοιες. Τα αξιώματα και οι παρά-
μετροι από κοινού καθορίζουν την έννοια της πιθανής ανθρώπινης γλώσσας. Η πρό-
σκτηση της γλώσσας αποτελεί μια διαδικασία επιλογής όπου το παιδί ορίζει τις τιμές 
των παραμέτρων βάσει του γλωσσικού περιβάλλοντος (Guasti, 2002;Rosamondetal., 
2013;Στασινός, 2015).  

Η Ψυχογλωσσική θεωρία κατάκτησης της γλώσσας στο σχολικό συγκείμενο 

Η Ψυχογλωσσική θεωρία κατάκτησης της γλώσσας βρίσκει εφαρμογή στο σχολικό συ-
γκείμενο, ιδιαίτερα σε ό, τι αφορά στην εκμάθηση δεύτερης γλώσσας από μαθητές. Η 
οπτική της περιλαμβάνει την θεώρηση πως ορισμένα σημαντικά γλωσσικά στοιχεία 
προσκτώνται με συγκεκριμένη σειρά και πως δεν προσκτώνται εύκολα με διαφορετική 
σειρά. Αυτή η αντίληψη προέρχεται από τις έρευνες που αφορούν την πρόσκτηση της 
πρώτης γλώσσας, όπου έχουν ανακαλυφθεί τέτοιες αλληλουχίες (Macaro, 2003).Ο Nel-
son (1982), όπως αναφέρεται στο Cook (1985), περιγράφει μια προσέγγιση που επιτα-
χύνει την πρόσκτηση της πρώτης γλώσσας βασισμένη στη μάθηση του «σπάνιου 
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γεγονότος». Αρχικά εκτιμάται αν το παιδί είναι σε θέση να μάθει τη συγκεκριμένη 
γλωσσική δομή, έπειτα του παρέχονται παραδείγματα για ένα σύντομο χρονικό διά-
στημα παρέχοντάς του εμπειρίες και την κατάλληλη χρονική στιγμή του διδάσκεται η 
δομή. Αντιστοίχως, η θεωρία της κατηγοριοποίησης υποδεικνύει την παροχή των κα-
λύτερων παραδειγμάτων για τις κατηγορίες (π.χ. ένας κοκκινολαίμης συνιστά καλύ-
τερο παράδειγμα πουλιού από μία στρουθοκάμηλο). Η παροχή των καλύτερων προτά-
σεων ως παραδείγματα σε ένα μαθητή που μαθαίνει μια ξένη γλώσσα, για τις οποίες 
είναι έτοιμος, επιταχύνουν τη λειτουργία της Καθολικής Γραμματικής. Κατά τη διδα-
σκαλία της ξένης γλώσσας, ο εκπαιδευτικός πρέπει να δημιουργεί ένα πλούσιο γλωσ-
σικά περιβάλλον ώστε να παρέχονται ερεθίσματα που θα επιτρέψουν στο μαθητή να 
ανακαλύψει κάποια, αν όχι όλα, από τα αξιώματα και τις παραμέτρους που διέπουν τη 
γλώσσα (π.χ. να ανακαλύψει τη δομή των προτάσεων στην αγγλική γλώσσα (υποκεί-
μενο, ρήμα, αντικείμενο) (Cook,1985; Cook, 1989). 

Συνοψίζοντας, η Ψυχογλωσσική θεωρία κατάκτησης της γλώσσας προστάζει να αφή-
νεται ο μαθητής μόνος ώστε να λάβουν χώρα οι φυσικές διαδικασίες μέσα στο μυαλό 
του (προσαρμογή παραμέτρων) που θα έχουν ως συνέπεια να κατανοήσει τη γλώσσα, 
είτε πρόκειται για την πρώτη γλώσσα είτε για τη δεύτερη. Ο εκπαιδευτικός περιορίζεται 
στην παροχή ερεθισμάτων στο μαθητή που ενεργοποιούν αυτές τις διαδικασίες. Τα θε-
τικά στοιχεία που είναι απαραίτητα είναι απλά και κοινά, άρα βρίσκονται στην προ-
σθήκη της γλώσσας (input) (Cook, 1989). 

Συμπεράσματα 

Είναι γεγονός πως ο άνθρωπος αποτελεί το μοναδικό έμβιο ον που έχει τη δυνατότητα 
να αποκτήσει γλώσσα, παρόλο που και άλλες μορφές ζωής διαθέτουν τα δικά τους συ-
στήματα επικοινωνίας. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως η πρόσκτηση της γλώσσας οφείλε-
ται, εν μέρει τουλάχιστον, σε βιολογική προδιάθεση. Το γεγονός πως τα παιδιά κατα-
κτούν τη γλώσσα σε σύντομο χρονικό διάστημα και χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια υπο-
δεικνύει πως στη διαδικασία αυτή εμπλέκονται έμφυτες γλωσσικές δεξιότητες. Η θεω-
ρία της Καθολικής Γραμματικής (Universal Grammar) και ο Μηχανισμός Πρόσκτησης 
της Γλώσσας (Language Acquisition Device) αποτελούν θεωρίες που πρότεινε ο 
Chomsky και υποστηρίζουν την Ψυχογλωσσική θεωρία κατάκτησης της γλώσσας.  

Η Ψυχογλωσσική θεωρία μας δείχνει πως κάθε παιδί μπορεί να κατακτήσει οποιαδή-
ποτε γλώσσα είτε ως πρώτη γλώσσα, είτε ως δεύτερη, από τη στιγμή που είναι εξοπλι-
σμένο με τον Μηχανισμό Πρόσκτησης της Γλώσσας (Language Acquisition 
Device).Αυτό, σε συνδυασμό με την υπόθεση της κρίσιμης περιόδου μας οδηγούν στο 
συμπέρασμα πως η εκμάθηση ξένων γλωσσών σε όσο το δυνατόν νεαρότερη ηλικία, 
οδηγεί στην πλήρη και τέλεια πρόσκτηση από αυτά της γλώσσας στόχου. Τα παραπάνω 
πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν από τα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών ώστε να γί-
νουν οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις στην κατεύθυνση της προώθησης της γλωσσομά-
θειας. Η γλωσσομάθεια δύναται να συμβάλλει στη συνεργασία μεταξύ των χωρών και 
να βοηθήσει τους ανθρώπους να λειτουργήσουν καλύτερα εντός του σύγχρονου 
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παγκοσμιοποιημένου οικονομικού περιβάλλοντος. Επίσης, η συμμετοχή των παιδιών 
μεταναστών και προσφύγων στο εκπαιδευτικό σύστημα, σε όσο το δυνατόν νεαρότερη 
ηλικία, συμβάλλει στην πρόσκτηση από αυτά της γλώσσας της χώρας που τα φιλοξενεί, 
κάτι που επιδρά θετικά στην πλήρη ένταξή τους στη χώρα όπου ζουν. Τέλος, το γεγονός 
πως όλα τα παιδιά περνάνε από τα ίδια στάδια ανάπτυξης της πρώτης γλώσσας ανε-
ξάρτητα φυλής, πολιτισμού ή νοημοσύνης, είτε πρόκειται για τυφλά, κωφά ή τυπικής 
ανάπτυξης παιδιά, πρέπει να ωθήσει τα εκπαιδευτικά συστήματα των κρατών να παρέ-
χουν κατάλληλα ερεθίσματα στα πλαίσια του συμπεριληπτικού σχολείου που θα πυρο-
δοτούν τη γλωσσική ανάπτυξη του συνόλου των παιδιών. 
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Ο ρόλος της οικογένειας και του σχολείου στην κοινωνικοποίηση 
και ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού 

Κοσμάς Μάρκος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.86, Μ.Sc., markosmas@gmail.com 

Περίληψη 

Είναι ευρέως γνωστό ότι τόσο η οικογένεια όσο και το σχολικό περιβάλλον επηρεάζουν 
άμεσα τη κοινωνική και σωματική εξέλιξη του παιδιού. Εκτός από αυτά, είναι πρέπον 
να αναφερθεί ότι και η οικογένεια και το σχολείο ασκούν μεγάλη επιρροή στη ψυχική 
και συναισθηματική ανάπτυξη των νέων, η οποία τους επηρεάζει διαφορετικά ανάλογα 
με τα μέσα που χρησιμοποιεί ο κάθε τομέας ξεχωριστά. Το παιδί ξεκινώντας από την 
πρώιμη ηλικία γαλουχείται με αξίες και εμπειρίες από τους γονείς του. Οι γονείς προ-
ετοιμάζουν το παιδί για την είσοδο του στην κοινωνία και του δείχνουν τον τρόπο ώστε 
να μπορέσει να συμμορφώνεται με τους κανόνες που επικρατούν στον κόσμο. Στη συ-
νέχεια, το ρόλο των γονέων για την κοινωνικοποίηση των παιδιών αναλαμβάνει το 
σχολείο. Μέσω του σχολείου, το παιδί συνεχίζει να εξελίσσεται τόσο κοινωνικά όσο 
και ψυχολογικά και μαθαίνει με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών νέες αξίες και συμπε-
ριφορές. Όμως, σε όλα αυτά υπάρχει και μια αρνητική πλευρά. Η επιρροή τόσο των 
γονέων όσο και των εκπαιδευτικών είναι πολύ μεγάλη. Αυτό μερικές φορές , όμως, έχει 
αντίθετα αποτελέσματα και αντί να εξελιχθούν τα παιδιά, καταλήγουν να «τραυματι-
στούν» ψυχικά και να αποξενωθούν από το περιβάλλον γύρω τους.  

Λέξεις-Kλειδιά: κοινωνικοποίηση, οικογένεια, σχολείο, ψυχοσυναισθηματική ανά-
πτυξη  

Εισαγωγή 

Είναι ευρέως διαδεδομένο ότι το οικογενειακό και το σχολικό περιβάλλον ανέκαθεν 
ασκούσαν τεράστια επιρροή στον τρόπο με τον οποίο θα διαμορφωνόταν ο χαρακτήρας 
των παιδιών. Συγκεκριμένα, όσον αφορά την οικογένεια, οι γονείς είναι υπεύθυνοι για 
τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους γαλουχώντας τους αξίες και κανόνες προκειμέ-
νου να καθιστούν ικανοί ώστε να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες της κοινωνίας. Βέβαια 
για τη σωστή διαπαιδαγώγηση των νέων δεν υπάρχει κάποιο βοήθημα το οποίο να μπο-
ρέσει να διευκολύνει το ρόλο των γονέων. Η οικογένεια πρέπει διαμέσου των εμπει-
ριών που έχουν βιώσει τα ενήλικα μέλη της, να προετοιμάσει τα παιδιά για τις συνθήκες 
που επικρατούν στον κόσμο έξω από τους κόλπους της οικογένειας (Μωραΐτη, 2012 ).  

Συγκεκριμένα, σε αυτό το άρθρο παρουσιάζεται ο ορισμός της κοινωνικοποίησης και 
πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της για την εξέλιξη του κάθε ανθρώπου. Εξάλλου, η 
κοινωνικοποίηση είναι ο τρόπος με τον οποίο συγκροτείται, εξελίσσεται και εντάσσε-
ται η προσωπικότητα του ανθρώπου στην κοινωνία. Είναι, δηλαδή, μια διαδικασία η 
οποία διαμορφώνει και αναπτύσσει τον ανθρώπινο χαρακτήρα εξαρτώμενη φυσικά από 
τους κανόνες που έχει θεσπίσει το κράτος. 

Στο επόμενο κεφάλαιο, θα αναλυθεί η επιρροή της οικογένειας στην συναισθηματική 
εξέλιξη του παιδιού και θα γίνει μια μικρή αναφορά στους τρόπους με τους οποίους το 
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οικογενειακό περιβάλλον διαπαιδαγωγεί τα παιδιά με σκοπό να τα προετοιμάσει για 
την είσοδο του στην κοινωνία, πολλές φορές χρησιμοποιώντας λανθασμένους τρόπους 
που επιφέρουν τα αντίθετα αποτελέσματα.  

Κλείνοντας, στο τελευταίο κεφάλαιο θα γίνει μια συνοπτική αναφορά στο ρόλο του 
σχολείου όσον αφορά την προετοιμασία των παιδιών για την ένταξη τους στην κοινω-
νία και, ακόμη, θα αναφερθεί με ποιο τρόπο η μέθοδος που, πολλές φορές, ακολουθούν 
επηρεάζει την ψυχική υγεία των παιδιών.  

Η έννοια της κοινωνικοποίησης 

Ξεκινώντας την αφήγηση του άρθρου, θα ήταν σκόπιμο να γίνει μια αναλυτικότερη 
αναφορά στην κοινωνικοποίηση, συγκεκριμένα στον ορισμό και τη σημασία της. Αρ-
χικά, μπορεί να ειπωθεί πως η κοινωνικοποίηση είναι ο τρόπος με τον οποίο συγκρο-
τείται, εξελίσσεται και εντάσσεται η προσωπικότητα του ανθρώπου στην κοινωνία. Εί-
ναι, δηλαδή, μια διαδικασία η οποία διαμορφώνει και αναπτύσσει τον ανθρώπινο χα-
ρακτήρα εξαρτώμενη φυσικά από τους κανόνες που έχει θεσπίσει το κράτος. Μερικοί 
μελετητές υποστηρίζουν ότι η κοινωνικοποίηση αποτελεί έναν τρόπο με τον οποίο ο 
άνθρωπος, από την αρχή, αλληλεπιδρά με τις συνθήκες ζωής που υφίστανται στο περι-
βάλλον γύρω του. Από τη γέννηση του παύει να είναι παθητικός και εντάσσεται στην 
κοινωνία σαν ενεργό μέλος, την οποία μπορεί να επηρεάζει αλλά και να επηρεάζεται 
από αυτή. Για να είναι βέβαια επιτυχής η κοινωνικοποίηση των παιδιών, είναι απαραί-
τητη η συμβολή μερικών θεσμών εκ των οποίων οι πιο σημαντικοί είναι η οικογένεια 
και το σχολικό περιβάλλον (Μωραΐτη, 2012).  

Ειδικότερα, όσον αφορά τον θεσμό της οικογένειας, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η 
οικογένεια αναλαμβάνει υπό την φροντίδα της το παιδί από την πρώτη στιγμή που έρ-
χεται στον κόσμο με σκοπό να του γαλουχήσει αξίες, κανόνες και σωστά πρότυπα α-
νατροφής. Το οικογενειακό περιβάλλον μαθαίνει στο παιδί τι είδους συμπεριφορές ε-
πιτρέπονται από την κοινωνία καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αλληλεπι-
δρά με τα άτομα που βρίσκονται γύρω του. Μέσω της οικογένειας, δηλαδή, το παιδί 
μαθαίνει τον τρόπο διαμόρφωσης και εξέλιξης της συμπεριφοράς του. Θα μπορούσε, 
δηλαδή, κάποιος να ισχυριστεί ότι οι γονείς με τον τρόπο τους επηρεάζουν την ψυχική 
αλλά και τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών.  

Τέλος, όσον αφορά τη συμβολή του σχολείου, αξίζει να αναφερθεί ότι η εκπαίδευση 
αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι στη σωστή κοινωνικοποίηση του παιδιού. Συγκεκρι-
μένα, μόλις τα παιδιά αφήσουν πίσω τους το οικογενειακό περιβάλλον, το ρόλο της 
σωστής ένταξης τους στην κοινωνία αναλαμβάνει το σχολικό περιβάλλον. Πιο συγκε-
κριμένα, μόλις τα παιδιά εισέλθουν στους κόλπους της εκπαίδευσης, προσπαθούν να 
εφαρμόσουν τις συμπεριφορές που αφομοίωσαν από την οικογένεια τους και να προ-
σαρμοστούν στους νέους κανόνες ψυχικής και συναισθηματικής εξέλιξης τους (Μω-
ραΐτη, 2012).  
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Η συμβολή της οικογένειας 

Το οικογενειακό περιβάλλον είναι ένας θεσμός ο οποίος συγκεντρώνει στους κόλπους 
του την εξέλιξη και την κατάλληλη ανατροφή των παιδιών με σκοπό να ενταχθούν και 
να ανταπεξέλθουν στους κανόνες που ορίζει η κοινωνία. Με την πάροδο του χρόνου, 
πολλοί μελετητές ανέλυσαν τον ορισμό της κοινωνικοποίησης εξηγώντας ότι ο θεσμός 
της οικογένειας διαμορφώνει από τα πρώιμα στάδια τον χαρακτήρα του παιδιού και το 
βοηθάει να ανταπεξέλθει στην μετέπειτα δυσκολίες. Στο σημείο αυτό, θα ήταν σκόπιμο 
να γίνει μια διεξοδικότερη ανάλυση στις λειτουργίες που επιτελεί η οικογένεια οι ο-
ποίες επηρεάζουν την εξέλιξη των παιδιών (Τσιάντης, 1988).  

Οι λειτουργίες που επιτελεί η οικογένεια 

Είναι ευδιάκριτο ότι το οικογενειακό περιβάλλον είναι ένας πολύπλοκος θεσμός που 
επιτελεί ποικίλες λειτουργίες. Για να γίνει περισσότερο κατανοητός ο ρόλος της οικο-
γένειας είναι πρέπον να αναφερθούν οι λειτουργίες αυτές. Αρχικά, η οικογένεια είναι 
υπεύθυνη για την αναπαραγωγική λειτουργία. Η αναπαραγωγή, δηλαδή, είναι άκρως 
απαραίτητη διότι μέσω αυτής επιτυγχάνεται η βιολογική εξέλιξη της οικογένειας.  

Επιπρόσθετα, οι γονείς είναι υπεύθυνοι έως ένα σημείο για την σωστή εκπαίδευση του 
παιδιού. Οι εκπαιδευτικές λειτουργίες, μπορεί να ειπωθεί ότι είναι ένα από τα πιο ση-
μαντικά κομμάτια για την εξέλιξη της κοινωνίας όσον αφορά το πολιτισμικό επίπεδο. 
Πριν τα παιδιά ξεκινήσουν το σχολείο, η οικογένεια αναλαμβάνει να γαλουχήσει στα 
παιδιά αξίες και γνώσεις, τις οποίες θα χρησιμοποιήσουν στη ζωή τους αργότερα (Δρό-
σου, 1985).  

Επιπλέον, πρέπει να αναφερθεί ότι η οικογένεια αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι και 
για την ψυχοσυναισθηματική εξέλιξη του παιδιού. Ειδικότερα, στις σύγχρονες κοινω-
νίες η αποξένωση του ανθρώπου αυξάνεται ολοένα και περισσότερο. Στο σημείο όμως 
αυτό έρχεται δυναμικά η συμβολή της οικογένειας. Οι γονείς με τον τρόπο τους επη-
ρεάζουν σημαντικά την ψυχοσύνθεση του κάθε παιδιού. Είναι υπεύθυνοι να διαθέσουν 
στα παιδιά τους ωριμότητα, υπακοή και να τους προετοιμάσουν για τις δυσκολίες που 
υπάρχουν στον κόσμο. Πολλές φορές, βέβαια, η συμπεριφορά του οικογενειακού πε-
ριβάλλοντος, καθώς και του σχολικού περιβάλλοντος που θα ειπωθεί αργότερα, επη-
ρεάζει με αρνητικό τρόπο την προσωπικότητα του κάθε παιδιού, έχοντας ως αποτέλε-
σμα το παιδί να κωλύεται στην εφαρμογή κάποιων αξιών (Φρόϋντ, 1917).  

Τέλος, η οικογένεια επιτελεί και κάποιες άλλες πολύ σημαντικές λειτουργίες. Συγκε-
κριμένα, είναι υπεύθυνη για την σωστή προετοιμασία των παιδιών με σκοπό να εντα-
χθούν στην κοινωνία και, ακόμη, είναι απαραίτητη για τη σωστή κοινωνική τοποθέ-
τηση των παιδιών διότι μέσω του κόλπου της οικογένειας μπορεί να τους παρέχει την 
κατάλληλη συναισθηματική και σωματική προστασία.  

Κατηγορίες διαπαιδαγώγησης 

Όπως είναι γνωστό, οι γονείς διαμορφώνουν το χαρακτήρα των παιδιών διαμέσου των 
εμπειριών, αξιών αλλά και προσδοκιών που έχουν για τα παιδιά τους. Η οικογένεια 
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είναι ο καταλυτικός παράγοντας που θα επηρεάσει τη συμπεριφορά των νέων. Η οικο-
γένεια, λοιπόν, διαπαιδαγωγεί τα ανήλικα μέλη της με διαφορετικούς τρόπους. Ένας 
από αυτός τους τρόπους είναι η συναισθηματική διαπαιδαγώγηση. Ειδικότερα, οι γο-
νείς που ακολουθούν αυτό το μοντέλο διαπαιδαγώγησης διακατέχονται από αίσθημα 
σεβασμού προς τα συναισθήματα των παιδιών τους. Σε πολλές περιπτώσεις, όταν τα 
παιδιά τους αντιμετωπίζουν κάποια προσωπικά προβλήματα, κατανοούν, συζητούν και 
βοηθούν στη λύση του προβλήματος τους. Λόγω της εμπειρίας τους, γνωρίζουν με ποιο 
τρόπο να συμβουλέψουν τα παιδιά τους και πώς να τα καθοδηγήσουν σωστά ώστε να 
πάρουν σωστές αποφάσεις. Μέσα από αυτή τη συμπεριφορά των γονιών, τα παιδιά 
κατανοούν πώς να χειριστούν το συναισθηματικό τους κόσμο, εμπιστεύονται την κρίση 
των γονιών τους και συνειδητοποιούν ποιος είναι ο τρόπος για να αναπτύξουν τις κα-
τάλληλες μαθησιακές ικανότητες και να αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον γύρω τους 
(Αποστολόπουλος, 1998).  

Βέβαια, δεν πρέπει να παραλειφθεί ότι υπάρχει και μια σκοτεινή πλευρά στον τρόπο 
διαπαιδαγώγησης πολλών γονέων. Πιο συγκεκριμένα, πολλοί είναι οι γονείς που επι-
λεγούν να αποστασιοποιηθούν από την διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους. Όταν το 
παιδί τους αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα, πολλοί γονείς επιλέγουν να μην ασχολη-
θούν μαζί του. Αντιθέτως, προσπαθούν να επιλύσουν το πρόβλημα όσο πιο γρήγορα 
γίνεται γιατί είτε νιώθουν άβολα με αυτό είτε νιώθουν ότι αν ασχοληθούν θα χάσουν 
τον συναισθηματικό έλεγχο που ασκούν στα παιδιά τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα 
παιδιά να καθίστανται αδύναμα να αλληλεπιδράσουν με τους ανθρώπους γύρω τους 
και να δυσκολεύονται να κοινωνικοποιηθούν στα πλαίσια που ορίζει η κοινωνία (Μω-
ραΐτη, 2012).  

Τα λάθη της οικογένειας στην ανατροφή των παιδιών 

 Η οικογένεια προσπαθεί, ακόμη από πολύ μικρή ηλικία, να διαπαιδαγωγήσει σωστά 
τα παιδιά με σκοπό να μπορέσουν να εξελιχθούν τόσο ψυχικά όσο και σωματικά. Οι 
γονείς δίνουν συμβουλές στα παιδιά τους λαμβάνοντας υπόψη τις εμπειρίες που έχουν 
βιώσει. Όμως, πολλές φορές αντί να βοηθήσουν τα παιδιά τους, καταλήγουν να κάνουν 
κάποιες λάθος κινήσεις που ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τα παιδιά. Ειδικότερα, 
πολλοί γονείς προσπαθώντας να καθοδηγήσουν τα παιδιά τους, καταλήγουν πολλές 
φορές να καταπιέζουν τις επιθυμίες τους και να τους στερούν την ελευθερία να κάνουν 
μόνα τους τις επιλογές τους. Το αποτέλεσμα αυτής της τακτικής είναι ότι τα παιδιά τις 
περισσότερες φορές αποξενώνονται από το εξωτερικό περιβάλλον, γίνονται εσω-
στρεφή, αδυνατούν να ανταπεξέλθουν κοινωνικά και αυτό επηρεάζει ακόμη και την 
απόδοση τους στο σχολικό περιβάλλον (Αναγνώστου, 2004).  

Επιπρόσθετα, υπάρχουν και οι γονείς που αδιαφορούν να καθοδηγήσουν τα παιδιά 
τους. Δεν θέλουν να τους δώσουν συμβουλές διότι πιστεύουν ότι τα προβλήματα μπο-
ρούν να λυθούν από μόνα τους με την πάροδο του χρόνου. Αυτή όμως η πράξη τους 
έχει αρνητικό αντίκτυπο για τα παιδιά καθώς με αυτό τον τρόπο δημιουργούνται ψυχι-
κές και νοητικές διαταραχές που οδηγούν στην απομόνωση και στην συναισθηματική 
αποξένωση (Ηλιόπουλος, 1987).  
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Η συμβολή του σχολείου 

Όπως αναφέρθηκε και στα προηγούμενα κεφάλαια, οι γονείς προετοιμάζουν τα παιδιά 
μέσα από αξίες και προσωπικές εμπειρίες ώστε να κοινωνικοποιηθούν σωστά και να 
ανταπεξέλθουν στις συνθήκες που επικρατούν. Μετέπειτα, τον ρόλο αυτό αναλαμβάνει 
το σχολείο. Ειδικότερα, το παιδί μόλις φύγει από τους κόλπους της οικογένειας και 
ξεκινήσει το σχολείο, είναι φορέας των εμπειριών που του έχει γαλουχήσει το οικογε-
νειακό του περιβάλλον. Στη συνέχεια, στο σχολείο συνεχίζει να εξελίσσει την προσω-
πικότητα του. Στο σημείο αυτό, αξίζει να σημειωθεί ότι το παιδί δέχεται έναν καταιγι-
σμό από επιρροές τόσο από το οικογενειακό περιβάλλον όσο και από το σχολείο (Μω-
ραΐτη, 2012).  

Επιπλέον, το παιδί όσο βρίσκεται στο σχολείο ξεκινάει να αποκτάει όλο και ,μεγαλύ-
τερη επιθυμία για γνώση και κατανόηση των πραγμάτων. Με τον τρόπο αυτό αναπτύσ-
σεται συναισθηματικά σε μεγαλύτερο βαθμό και αρχίζει να κατανοεί την αρχή της ει-
σόδου του στον κόσμο των ενηλίκων. Το σχολείο, δηλαδή ,είναι ο χώρος όπου τα παι-
διά κοινωνικοποιούνται και αντιλαμβάνονται ότι αποτελούν μέλη μιας κοινότητας. Α-
κόμη, μέσω του σχολικού περιβάλλοντος, τα παιδιά μαθαίνουν πώς να λειτουργούν με 
ομάδες ανθρώπων και πώς να λύνουν προβλήματα που μπορεί να προκύψουν. Με αυτό 
τον τρόπο, τα παιδιά παύουν να είναι αποξενωμένα και εξελίσσονται συναισθηματικά 
(Ηλιόπουλος, 1987 ).  

Επιπρόσθετα, για τη σωστή ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού, είναι υπεύθυ-
νοι σε εξαιρετικά σημαντικό βαθμό οι κανόνες που θέτονται από το σχολικό πλαίσιο. 
Πιο συγκεκριμένα, οι σωστοί και κατανοητοί κανόνες είναι αυτοί που θέτουν τα σωστά 
όρια στη συμπεριφορά τω ν παιδιών. Οι αξίες, οι σκέψεις και οι προσδοκίες των παι-
διών συνδέονται άμεσα με το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται. Επομένως, 
είναι στη διάθεση των εκπαιδευτικών η σωστή κοινωνικοποίηση και εξέλιξη των παι-
διών (Τσιάντης, 1988).  

Τέλος, δεν πρέπει να λησμονηθεί ότι το κάθε παιδί εξελίσσεται διαφορετικά. Μερικά 
παιδιά έχουν το δικό τους ρυθμό συναισθηματικής, σωματικής και κοινωνικής ανάπτυ-
ξης. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι υπομονετικοί, να σέβονται τη διαφορετικό-
τητα του κάθε παιδιού και να μην τα πιέζουν με υπερβολικές απαιτήσεις.  

Συμπεράσματα 

Μέσα από την ανάλυση που προηγήθηκε στα προηγούμενα κεφάλαια μπορεί να διαπι-
στωθεί ότι η οικογένεια κατέχει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην σωστή προετοιμασία 
των παιδιών για τον εξωτερικό κόσμο. Οι γονείς είναι υπεύθυνοι για την εξέλιξη των 
παιδιών τόσο σε ψυχοσυναισθηματικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Για να πετύχουν 
τον σκοπό τους χρησιμοποιούν ποικίλα μέσα που, τις περισσότερες φορές, βοηθούν 
στη σωστή καθοδήγηση των παιδιών. Όμως, δεν πρέπει να παραλειφθεί ότι δεν είναι 
λίγες οι φορές που οι λανθασμένοι χειρισμοί της οικογένειας επηρέασαν την ανάπτυξη 
του παιδιού. 
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Τέλος, εκτός από την οικογένεια, πρέπει να σημειωθεί ότι είναι απαραίτητος και ο ρό-
λος του σχολικού περιβάλλοντος στην προσαρμογή του παιδιού στην κοινωνία. Με τη 
βοήθεια των εκπαιδευτικών, τα παιδιά εναρμονίζονται με τους υπόλοιπους γύρω τους, 
και ανακαλύπτουν νέους κανόνες και συμπεριφορές. Βέβαια, πρέπει να τονιστεί ότι μια 
λάθος συμβουλή ενός εκπαιδευτικού μπορεί να σημαδέψει την ανάπτυξη της προσω-
πικότητας του παιδιού.  
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Συμβουλευτική εξ αποστάσεως, την εποχή της πανδημίας 

Καρούντζου Γεωργία 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια Πα.Πελ. 

georgiakaarountzou@yahoo.gr 

Περίληψη 

Οι σύγχρονες εξελίξεις στην οικονομία, στις κοινωνικές δομές και στην τεχνολογία 
καθώς και η πανδημία (Covid-19 ) που βίωσε η Παγκόσμια κοινότητα, συνετέλεσαν 
στην ανάπτυξη συστημάτων Eξ αποστάσεως Eκπαίδευσης αλλά και Συμβουλευτικής 
στο πλαίσιο πολιτικών διεύρυνσης της εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης. Τα τελευ-
ταία χρόνια όλο και περισσότεροι φορείς εμπλέκονται στην Εκπαίδευση και Συμβου-
λευτική ενηλίκων και απευθύνονται σε πολύ μεγάλο φάσμα ενδιαφερόμενων, συμπε-
ριλαμβανομένου και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Στην παρούσα εργασία θα 
γίνει μια προσπάθεια ανάδειξης της αναγκαιότητας εφαρμογής Εξ αποστάσεως Συμ-
βουλευτικής με τη βοήθεια της Τεχνολογίας 

Λέξεις-Κλειδιά: Εξ αποστάσεως Συμβουλευτική, Τ.Π.Ε 

Εισαγωγή 

Οι σύγχρονες εξελίξεις στην οικονομία, στις κοινωνικές δομές και στην τεχνολογία 
καθώς και η πανδημία (Covid-19) συνετέλεσαν στην ανάπτυξη συστημάτων εξ απο-
στάσεως εκπαίδευσης και συμβουλευτικής.  

Τα εργαλεία της σύγχρονης τεχνολογίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους Συμ-
βούλους τόσο ως πηγή (περιεχομένου), για παράδειγμα δημιουργία μιας ιστοσελίδας, 
όσο και ως μέσο (της διαδικασίας), για παράδειγμα με τη χρήση του τηλεφώνου στη 
συμβουλευτική υποστήριξη μέσω τηλεφώνου ή με τη χρήση της βίντεο κλήσης ή της 
τηλεδιάσκεψης στην Εξ αποστάσεως Συμβουλευτική. 

Η Εξ αποστάσεως Συμβουλευτική δεν είναι απαραίτητα αποτελεσματικότερη από τη 
δια ζώσης, ούτε την αντικαθιστά, αλλά αποτελεί μία εναλλακτική ή συμπληρωματική 
μορφή παροχής υποστήριξης ιδιαίτερα σε συνθήκες πρωτόγνωρες σαν αυτές που βιώ-
νουμε στις μέρες μας.  

Η χρήση των ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας) 

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και γενικότερα οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επι-
κοινωνίας (Τ.Π.Ε.) έχουν εισχωρήσει σε όλους τους τομείς της επιστήμης αλλά και της 
παραγωγικής δραστηριότητας συμβάλλοντας έτσι, είτε με έμμεσο είτε με άμεσο τρόπο, 
στην ίδια τη ραγδαία εξέλιξή τους. Είναι εμφανείς οι κοινωνικές επιπτώσεις από τη νέα 
αυτή παραγωγική δύναμη. Άμεση η επίδρασή τους στην ποιότητα της ζωής μας, αλλά 
και στη διαμόρφωση του χαρακτήρα μας, και τις κοινωνικές μας σχέσεις και επαφές. 
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Διαβιώνουμε σε μια εποχή μεταβολών, κατά την οποία η ικανότητα των ανθρώπων να 
διαχειρίζονται την γνώση κατά τον αποτελεσματικότερο τρόπο κάνοντας κατάλληλη 
χρήση των εργαλείων των νέων τεχνολογιών, θεωρούνται αδιαμφισβήτητα πολύ σημα-
ντικά.  

Οι Τ.Π.Ε. εν συνόλω, μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο χώρο της Συμβουλευτικής 
τόσο στη διοικητική υποστήριξη και διαχείριση πληροφοριών όσο και στην επικοινω-
νία με τους συμβουλευόμενους (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, forum συζητήσεων, τηλε-
διάσκεψη). Τα εργαλεία της σύγχρονης τεχνολογίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν από 
τους Συμβούλους τόσο ως πηγή ( για άντληση περιεχομένου και υλικού), για παρά-
δειγμα δημιουργία μιας ιστοσελίδας, όσο και ως μέσο ( επίτευξη της διαδικασίας), για 
παράδειγμα με τη χρήση του υπολογιστή στη συμβουλευτική υποστήριξη μέσω τηλε-
διασκέψεων στην Εξ αποστάσεως Συμβουλευτική. Η Συμβουλευτική έχει πλέον κατα-
κτήσει ένα αξιόλογο θεωρητικό υπόβαθρο και, σε συνδυασμό με τη συνεχή δυναμική 
διάδοση των εφαρμογών της, είναι σε θέση να στηρίζει τις λειτουργίες της στη δη-
μιουργική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. 

 Η είσοδος της εξελιγμένης τεχνολογίας των μέσων και εφαρμογών όπως το Διαδίκτυο 
έφερε νέα δεδομένα, ερωτηματικά και δυνατότητες στην επικοινωνία του σύγχρονου 
ανθρώπου. Η διάθεση και πρόσβαση σε αυτόν τον τεράστιο όγκο των πληροφοριών 
που βρίσκονται πλέον μόλις λίγα κλάσματα δευτερόλεπτων μακριά από κάθε άνθρωπο 
εξοικειωμένο με την τεχνολογία, αναμφίβολα επηρέασε καταλυτικά και την παροχή 
υπηρεσιών Συμβουλευτικής, ιδιαίτερα στον ευαίσθητο τομέα της Εκπαίδευσης. 

Εξ αποστάσεως Συμβουλευτική 

Ο 21ος αιώνας εισήγαγε τεχνολογικές εξελίξεις που επέφεραν αλλαγές τον τρόπο επι-
κοινωνίας των ανθρώπων. Η χρήση του διαδικτύου και του Παγκόσμιου Ιστού αποτε-
λούν πια καθημερινή συνήθεια για δισεκατομμύρια ανθρώπους. ¨όπως ήταν αναμενό-
μενο, τα ραγδαία βήματα της τεχνολογίας δεν άφησαν ανεπηρέαστο το κλάδο της Συμ-
βουλευτικής. Μια νέα εποχή στην παροχή Συμβουλευτικής αρχίζει να διαφαίνεται ως 
τάση, για την οποία όχι μόνο γίνεται λόγος, αλλά εφαρμόζονται συμβουλευτικές πα-
ρεμβάσεις από απόσταση (Mastura, 2001). Προκειμένου να αναπτυχθούν υπηρεσίες 
Συμβουλευτικής όπου δεν είναι εφικτή η δια ζώσης επικοινωνία, χρησιμοποιείται η 
τεχνολογία των τηλεπικοινωνιών και του διαδικτύου (email, συστήματα τηλεδιασκέ-
ψεων, chat κλπ.). Η Εξ αποστάσεως Συμβουλευτική δεν είναι απαραίτητα αποτελεσμα-
τικότερη από την προσωπική, ούτε την υποκαθιστά, αλλά αποτελεί μία εναλλακτική ή 
συμπληρωματική μορφή παροχής υποστήριξης ιδιαίτερα σε συνθήκες δύσκολες και για 
πληθυσμιακές ομάδες που η δια ζώσης Συμβουλευτική είναι ανέφικτη. 

 Ωστόσο, διατυπώνονται ενστάσεις και διάφοροι προβληματισμοί για την αποτελεσμα-
τικότητα της, όπως η απουσία λεκτικών στοιχείων και προσωπικής επαφής που δυσχε-
ραίνει το Σύμβουλο στη δημιουργία της συμβουλευτικής σχέσης. Η «κατά πρόσωπο», 
παραδοσιακή δια ζώσης Συμβουλευτική καταλαμβάνει τον μεγαλύτερο όγκο 
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βιβλιογραφικών αναφορών και απασχολεί το μεγαλύτερο αριθμό ερευνών που σχετί-
ζονται με την παροχή προγραμμάτων παρέμβασης και ψυχολογικής στήριξης. Σύμ-
φωνα με τον Campos (2009) αποτελεί ανάγκη, η διερεύνηση της ποιότητας των διερ-
γασιών αλληλεπίδρασης που λαμβάνουν χώρα στις εξ αποστάσεως μορφές παροχής 
συμβουλευτικής (Campos, 2009). Ευρήματα καταδεικνύουν ότι οι εξ αποστάσεως συμ-
βουλευτικές υπηρεσίες δεν είναι δυνατόν να αντικαταστήσουν μια πλήρη συμβουλευ-
τική παρέμβαση (παραδοσιακή μορφή) αλλά επιδιώκουν να τη συμπληρώσουν 
(Apostolopoulou, Lekka & Efstathiou, 2008). Η Εξ αποστάσεως Συμβουλευτική δε θα 
πρέπει να αντιμετωπίζεται ως πρακτική εναλλακτική της Συμβουλευτικής, αλλά ως μια 
πρακτική της Συμβουλευτικής με εφαρμογή σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και με σα-
φείς περιορισμούς, που φέρει τη δική της δυναμική, αυτήν της απουσίας της φυσικής 
παρουσίας (Campos, 2009). Διττός ο σκοπός της Εξ αποστάσεως Συμβουλευτικής. Α-
φενός η από απόσταση παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και αφετέρου η πρόοδος 
της ίδιας της επιστήμης. Όπως αναφέρουν οι ς Kraus (2004) και Mallen (2005) στόχοι 
της Εξ αποστάσεως Συμβουλευτικής είναι : 

• προσέγγιση μη προνομιούχων πληθυσμιακών ομάδων 
• προσέγγιση ομάδων του πληθυσμών που δεν επιθυμούν την δια ζώσης Συμβουλευτική  
• βελτίωση παροχής υπηρεσιών σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες 
• περιορισμός μετακινήσεων όλων των εμπλεκομένων στη Συμβουλευτική (σύμβουλο-

συμβουλευόμενο)  
• μείωση του φαινομένου αποκλεισμού και του απομόνωσης ιδιαίτερα σε πληθυσμούς 

που διαβιώνουν σε επαρχιακά μέρη, μακριά από αστικά κέντρα. 

Η πρώτη οργανωμένη εξ αποστάσεως υπηρεσία σε θέματα ψυχικής υγείας ήταν η ε-
φαρμογή «Ask Uncle Ezra», η οποία ήταν δωρεάν και προσφερόταν στους φοιτητές 
του πανεπιστημίου Cornell της Νέας Υόρκης. Στις μέρες μας η παροχή συμβουλευτι-
κών υπηρεσιών εξ αποστάσεως έχει διαδοθεί, με τον αριθμό των online Συμβούλων 
και τις αντίστοιχες ιστοσελίδες να βαίνουν αυξανόμενες (Παπάνης & Μπαλάσα, 2011). 
Έρευνα που διεξήχθη στην Αυστραλία το 2008, και αφορούσε στην αποτελεσματικό-
τητα των υπηρεσιών παροχής συμβουλευτικής μέσω τηλεφώνου, αναφέρει πως ήδη 
από το 2003 λειτουργούν 131 μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί που προσφέρουν αποστά-
σεως Συμβουλευτική, ενώ ο αριθμός των Αυστραλών που έχει κάνει χρήση αυτών των 
εφαρμογών αγγίζει τους 850.000 (Manukau, 2008). Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού της Unicef κάνει λόγο για την αναγακαιότητα εφαρμογής της Εξ Αποστάσεως 
Συμβουλευτικής και δίνει κατευθύνσεις στα κράτη για δημιουργία υποστηρικτικών δο-
μών όπως εμπιστευτικές γραμμές βοήθειας μέσω των οποίων παρέχεται πληροφόρηση, 
συμβουλές, δυνατότητα αναφοράς επειγουσών καταστάσεων. Αναγνωρίζεται, λοιπόν, 
στην πρόταση αυτή της Unicef η αναγκαιότητα ύπαρξης μέσα από τις εμπιστευτικές 
τηλεφωνικές γραμμές βοήθειας, ενός προσωπικού εμπιστευτικού χώρου έκφρασης για 
τα παιδιά (Manukau, 2008). 
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Ζητήματα δεοντολογίας στην Εξ αποστάσεως Συμβουλευτική 

Ευνόητο ότι η δυνατότητα χρήσης των Τ.Π.Ε. συνεπάγεται από την πλευρά του Συμ-
βούλου την ύπαρξη εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων, που συνδέονται με τη 
χρήση τους,. Οι γνώσεις αυτές και καθώς και οι δεξιότητες αφορούν στη χρήση των 
Τ.Π.Ε. σε ένα περισσότερο πρακτικό επίπεδο ή αλλιώς σε ένα επίπεδο χειρισμού τους 
και αξιοποίησης των δυνατοτήτων που προσφέρουν. Σε κάθε περίπτωση αξιοποίησης 
των Τ.Π.Ε., ο Σύμβουλος οφείλει να είναι καταρτισμένος και εξοικειωμένος με το πρό-
γραμμα ή την τεχνολογία που επιλέγει να χρησιμοποιήσει, ώστε να είναι σε θέση να 
υποστηρίζει το συμβουλευόμενο με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Πιο συγκεκριμένα, 
πρέπει να ξέρει ποιοι τύποι λογισμικού, ποιες ιστοσελίδες και ποια εργαλεία πληροφό-
ρησης ή άλλου τύπου είναι διαθέσιμα και κατάλληλα για το έργο του, το περιεχόμενο 
και τις δυνατότητες τους και πώς μπορούν αυτά να σχετίζονται με τις ανάγκες των 
συμβουλευόμενων του. Να γνωρίζει, δηλαδή, πως ένα συγκεκριμένο ψυχομετρικό ερ-
γαλείο, μια βάση δεδομένων ή μια πλατφόρμα μπορεί να ωφελήσει το συμβουλευόμενο 
. 

Αυτό απαιτεί ενδελεχή κριτική έρευνα και αξιολόγηση σε σχέση με τα ερευνητικά δε-
δομένα, διεργασίες που θα καταλήξουν σε μια προσεκτικά επιλεγμένη ποικιλία εργα-
λείων, μεθοδολογίας και υλικού. Η νέα δυναμική πραγματικότητα σηματοδοτεί την ε-
πιτακτική ανάγκη για προσαρμογή της κατάρτισης των Συμβούλων στα νέα δεδομένα, 
καθώς και αυξημένες ευθύνες σε προσωπικό επίπεδο για κάθε επαγγελματία του χώρου 
για δια βίου μάθηση, προσπάθεια για ανάπτυξη σχετικών δεξιοτήτων και συνέπεια 
στην τήρηση κανόνων δεοντολογίας. Σύμφωνα με τον McLeod (2003) οι Σύμβουλοι 
λειτουργούν με βάση τέσσερα επίπεδα ηθικών συλλογισμών, τα οποία είναι η προσω-
πική διαίσθηση, επιταγές δεοντολογίας, ηθικές αρχές και γενικές θεωρίες για την ηθική 
δράση. Ο κώδικας δεοντολογίας και η ηθική είναι ζητήματα που πάντα απασχολούν 
διάφορους ερευνητές διαφόρων επιστημονικών κλάδων. Οι επίσημοι, θεσμοθετημένοι 
φορείς για τη Συμβουλευτική έχουν αφιερώσει μεγάλο κομμάτι της έρευνας τους προς 
αυτήν την κατεύθυνση, με αποτέλεσμα η λίστα με τα ηθικά ζητήματα που προκύπτουν 
να ενημερώνεται διαρκώς. Τα όρια του επιτρεπτού και του μη επιτρεπτού διχάζουν την 
επιστήμη της Συμβουλευτικής. Οι Σύμβουλοι αντιμετωπίζουν διλλήματα που αφορούν 
την δημιουργία ερωτηματικών για το κατά πόσο οι ίδιοι πρέπει να τηρήσουν ή όχι ου-
δέτερη στάση προς τα άτομα/συμβουλευόμενούς τους (Παπάνης & Μπαλάσα, 2011).Ε-
ρευνητικά δεδομένα υποστηρίζουν την άποωψη, ότι ο Σύμβουλος θα πρέπει να έχει 
ουδέτερη στάση απέναντι στις αξίες και αντιλήψεις του συμβουλευόμενου του και να 
μην προσπαθεί να μεταβιβάσει το δικό του αξιακό σύστημα, θα πρέπει να έχει μια δε-
κτική ουδέτερη στάση. Ωστόσο πρόκειται για μια άποψη που δεν υιοθετούν όλοι οι 
θεωρητικοί, με τον Βeutler (1979) να υποστηρίζει, ότι οι Σύμβουλοι προσπαθούν να 
αναπτύξουν εναλλακτικές, συγκλίνουσες με τις δικές τους αντιλήψεις στο άτομο (Πα-
πάνη & Μπαλάσα, 2011) 

Δεοντολογική χρήση διαδικτυακών μεθόδων έχουν αναπτυχθεί από αρκετούς επαγγελ-
ματικούς οργανισμούς –ο Εθνικός Σύνδεσμος Επαγγελματικής Ανάπτυξης (NCDA), ο 
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Αμερικανικός Σύνδεσμος Συμβουλευτικής (ACA) και το Εθνικό Συμβούλιο Πιστοποι-
ημένων Συμβούλων (NBCC. Μία από αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές, παρόλο τη 
δύσκολα εφαρμογής , προβλέπει ότι ο Σύμβουλος θα πρέπει να έχει τη βεβαιότητα ότι 
ο συμβουλευόμενος μπορεί να ωφεληθεί από μια τέτοια μέθοδο πριν την προτείνει. Η 
εφαρμογή αυτής της οδηγίας απαιτεί διττά: 

• Ταύτιση ανάμεσα στο ζήτημα του συμβουλευόμενου και στο περιεχόμενο της συμβου-
λευτικής,  

• Ετοιμότητας του συμβουλευόμενου να έχει πρόσβαση, να λάβει και να χρησιμοποιή-
σει αποτελεσματικά τις πληροφορίες, και  

• Ικανότητας του συμβουλευόμενου να μαθαίνει με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή 
και να νιώθει άνετα με αυτό.  

Σύμφωνα με τα δεοντολογικά πρότυπα που έχει προτείνονται από το Εθνικό Συμβούλιο 
Πιστοποιημένων Συμβούλων (NBCC), η Συμβουλευτική εξ αποστάσεως ορίζεται ως 
«η πρακτική επαγγελματικής συμβουλευτικής και παροχής πληροφόρησης που λαμβά-
νει χώρα όταν ο συμβουλευόμενος/οι συμβουλευόμενοι και ο σύμβουλος βρίσκονται 
σε διαφορετικές ή απομακρυσμένες τοποθεσίες και χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά μέσα 
για να επικοινωνήσουν μέσω του ίντερνετ» (NBCC, 2007:109). Η σύγχρονη τεχνολο-
γία προσφέρει τρεις τρόπους πραγματοποίησης της συγκεκριμένης επικοινωνίας: ασύγ-
χρονο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), σύγχρονο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τη-
λεδιάσκεψη. Στην επικοινωνία με ασύγχρονο e-mail, ο Σύμβουλος και ο συμβουλευό-
μενος ανταλλάσσουν μηνύματα e-mail τα οποία διαβάζουν και στα οποία απαντούν σε 
διαφορετικές χρονικές στιγμές. Στην επικοινωνία με σύγχρονο e-mail, messenger, chat 
rooms ο Σύμβουλος και ο συμβουλευόμενος βρίσκονται ο καθένας στον υπολογιστή 
του. Στην τηλεδιάσκεψη, ο εξοπλισμός του Συμβούλου και του συμβουλευόμενου δια-
θέτει υπολογιστές και λογισμικό που τους επιτρέπει καθ’ όλη τη διάρκεια της συνε-
δρίας να βλέπουν και να ακούν ο ένας τον άλλο. Προφανώς, η αλληλεπίδραση μεταξύ 
συμβουλευόμενο και Συμβούλου με ταυτόχρονη εικόνα και ήχο μέσω οθόνης και μι-
κροφώνων είναι πιο αποτελεσματική. 

Οι αρμοδιότητες του Συμβούλου στην Εξ αποστάσεως Συμβουλευτική δεοντολογικά 
πρότυπα καθορίζονται με αυστηρές κατευθυντήριες και αφορούν σε δεοντολογικά πρό-
τυπα που καθορίζουν λεπτομερώς την όλη Συμβουλευτική. Πρωταρχικής σημασίας, η 
ανάπτυξη μια κατάλληλης εισαγωγικής ενημέρωσης η οποία θα βοηθήσει τους πιθα-
νούς συμβουλευόμενους να αποφασίσουν αν η εξ αποστάσεως συμβουλευτική είναι 
κατάλληλη για τις ανάγκες τους. 

Σε συνεργασία με τους συμβουλευόμενους διαμορφώνει ένα χρονοδιάγραμμα, στη 
διάρκεια του οποίου θα τους διατίθενται οι υπηρεσίες online συμβουλευτικής, αναφέ-
ροντας τους εύλογους προβλεπόμενους χρόνους ανταπόκρισης, και, επιπλέον, τους πα-
ρέχεται ένα εναλλακτικό μέσο επικοινωνίας με τον σύμβουλο σε άλλες χρονικές στιγ-
μές, όπως στην περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 
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Προσδιορίζει γραπτώς αρκετά στοιχεία (πιστοποιητικά, στόχους συμβουλευτικής, 
συμφωνημένο κόστος υπηρεσιών, τρόπο αντιμετώπισης αντιεπαγγελματικής συμπερι-
φοράς κτλ.) στον συμβουλευόμενο σε ένα έγγραφο το οποίο θα μπορεί να ληφθεί από 
το Internet (NCDA, 1997). 

Αναπτύσσει ατομικά online σχέδια συμβουλευτικής, τα οποία εναρμονίζονται τόσο με 
την προσωπική κατάσταση του συμβουλευόμενου όσο και με τους περιορισμούς της 
online συμβουλευτικής (ACA, 1999). 

Ο διαδικτυακός Σύμβουλος διαβεβαιώνει τους συμβουλευόμενους σχετικά με τις με-
θόδους καταγραφής που χρησιμοποιούνται με σκοπό τη διασφάλιση των επικοινωνιών 
μεταξύ συμβουλευόμενου/συμβούλου καθώς και προσωπικών δεδομένων. 

Ενημερώνει τους συμβουλευόμενους για τη δυνατότητα, τον τρόπο και τη διάρκεια 
διατήρησης των δεδομένων των συνεδριών (NBCC, 2007). 

Για αποφυγή εξαπάτησης και χρήσης ψευδών στοιχείων επαληθεύεται η ταυτότητα του 
συμβουλευόμενου μέσω διαδικτύου, όπως η χρήση κωδικών λέξεων ή αριθμών 
(NBCC, 2007). 

Μέσα στο πλαίσιο της διαθέσιμης τεχνολογίας και ευαισθητοποιημένοι σε θέματα ισό-
τητας και ισότιμης πρόσβασης, οι Σύμβουλοι μέσω διαδικτύου έχουν την υποχρέωση 
να φροντίζουν ώστε ο ιστότοπός τους να αποτελεί ένα απρόσκοπτο περιβάλλον για 
συμβουλευόμενους με ειδικές ανάγκες (NBCC, 2007).  

Παρέχει επαρκή αριθμό συνδέσεων με ιστότοπους όλων των εγκεκριμένων φορέων πι-
στοποίησης και των επιτροπών χορήγησης επαγγελματικών αδειών για τη διευκόλυνση 
της προστασίας των συμβουλευόμενων (NBCC, 2007). 

Βεβαιώνεται ότι ο συμβουλευόμενος ο οποίος ζητάει βοήθεια μπορεί να ωφεληθεί από 
αυτή τη μορφή παρέμβασης (NCDA, 1997). 

Παρακολουθεί κατά περιόδους την πρόοδο και εξέλιξη του συμβουλευόμενου μέσω 
οποιουδήποτε πρόσφορου μέσου εικονοτηλεφώνου (NCDA, 1997). 

Στο πλαίσιο της διαδικασίας της συμβουλευτικής, ο Σύμβουλος συνεργάζεται με τον 
συμβουλευόμενο για να εντοπίσουν έναν κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία ο ο-
ποίος μπορεί να προσφέρει υποστήριξη σε τοπικό επίπεδο, όπως παρέμβαση σε κρίσεις 
πανικού, αν χρειαστεί. Επίσης, ο Σύμβουλος που εργάζεται εξ αποστάσεως και ιδιαί-
τερα με ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και ο συμβουλευόμενος πρέπει να έχουν στη διά-
θεσή τους έναν τηλεφωνικό αριθμό, ο οποίος θα καλείται σε περιπτώσεις κρίσης ή έ-
κτακτης ανάγκης (NBCC, 2007). 

Παραπέμπει συμβουλευόμενοι σε έναν ή περισσότερους ειδικευμένους συμβούλους 
στη γεωγραφική περιοχή τους για την παροχή υπηρεσιών πρόσωπο με πρόσωπο, σε 
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περίπτωση που δεν πραγματοποιείται πρόοδος με την ηλεκτρονική διαδικασία (NCDA, 
1997). 

Οι πλήρεις εκφάνσεις των δεοντολογικών προτύπων αναπτύχτηκαν από τον Αμερικα-
νικό Σύνδεσμο Συμβουλευτική (ACA), τον Εθνικό Σύνδεσμο Επαγγελματικής Ανά-
πτυξης (NCDA) (www.ncda.org), και το Εθνικό Συμβούλιο Πιστοποιημένων Συμβού-
λων (National Board for CertifiedCounselors, NBCC). Το NBBC προσφέρει κατάρτιση 
σε διπλωματούχους συμβούλους οι οποίοι επιθυμούν να ειδικευτούν στη διαδικτυακή 
συμβουλευτική, η οποία ονομάζεται Συμβουλευτική Εξ Αποστάσεως. Στον ιστότοπο 
του NBCC δημοσιεύεται μια λίστα με τα άτομα που έχουν ολοκληρώσει τη συγκεκρι-
μένη κατάρτιση και πιστοποιήθηκε ότι διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα να παρέ-
χουν τέτοιου είδους συμβουλευτικές υπηρεσίες.. Επίσης, υπάρχουν ιστότοποι που προ-
σφέρουν έναντι προμήθειας τις υπηρεσίες τέτοιων συμβούλων και θα μπορούσε να γί-
νει η παροχή των συμβουλευτικών υπηρεσιών μέσω σύνδεσης ή συμφωνίας με αυτούς 
τους ιστότοπους.  

Η διάκριση των μορφών Tεχνολογικώς Υποβοηθούμενης Εξ Αποστάσεως Συμβουλευ-
τικής σύμφωνα με τον NBCC είναι: 

Τηλεσυμβουλευτική (Telecounseling), Τηλεφωνική Ατομική Συμβουλευτική 
(Telephone-based Individual Counseling), Τηλεφωνική Συμβουλευτική Ζευγαριού 
(Telephone-based Couple Counseling), Τηλεφωνική Συμβουλευτική Ομάδας 
(TelephonebasedGroupCounseling), Συμβουλευτική μέσω του Διαδικτύου (Internet 
Counseling), Ατομική Συμβουλευτική με τη χρήση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (E-
mail-based Individual Internet Counseling), Ατομική Συμβουλευτική με τη χρήση Προ-
γραμμάτων Συνομιλίας (Chat-based Individual Internet Counseling) ,Συμβουλευτική 
Ζευγαριού με τη χρήση Προγραμμάτων Συνομιλίας (Chat-based Couple Internet 
Counseling), Συμβουλευτική Ομάδας με τη χρήση Προγραμμάτων Συνομιλίας (Chat-
based Group Internet Counseling), Ατομική Συμβουλευτική με τη χρήση Προγραμμά-
των Τηλεσυνάντησης ή Τηλεσυνδιάσκεψης (Video-based Individual Internet 
Counseling), Συμβουλευτική Ζευγαριού με τη χρήση Προγραμμάτων Τηλεσυνάντησης 
ή Τηλεσυνδιάσκεψης (Video-based Couple Internet Counseling), Συμβουλευτική Ομά-
δας με τη χρήση Προγραμμάτων Τηλεσυνάντησης ή Τηλεσυνδιάσκεψης (Video-based 
Group Counseling) (Δημητρόπουλος, 2006). 

Η έλλειψη φυσικής παρουσίας και εγγύτητας, αδιαμφισβήτητα εγείρει ερωτήματα ως 
προς την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών της Εξ αποστάσεως Συμβουλευτική. Α-
ντικειμενικοί λόγοι (απομακρυσμένες τοποθεσίες, ελλείψεις υπηρεσιών Συμβουλευτι-
κής κ.ά.), καταδεικνύουν περίτρανα πως δε θα πρέπει να αντιμετωπίζεται αρνητικά η 
προοπτική παροχής υπηρεσιών Συμβουλευτικής εξ αποστάσεως , τουλάχιστον σε ορι-
σμένους πληθυσμούς, συχνά γνωστές ως ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (NBCC, 2003. 
Du, Xu& Fan, 2015) όπως: 

• πολιτισμικές ομάδες - συχνά μειονότητες - (minority cultural groups), οι οποίες δεν 
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έχουν πρόσβαση σε φορείς και υπηρεσίες 
• άτομα με ιδιαίτερες ικανότητες (π.χ με σωματική αναπηρία), τα οποία λαμβάνουν 

υπηρεσίες σε μικρότερο βαθμό από τον υπόλοιπο πληθυσμό 
• άτομα που κατοικούν σε απομακρυσμένες περιοχές,  
• άτομα είτε λειτουργικά, τα οποία χρήζουν υποστήριξης σε αναπτυξιακά θέματα, είτε 

μη λειτουργικά, τα οποία χρήζουν στενής προσοχής και παρακολούθησης καθώς και 
θεραπείας 

• άτομα που δύνανται να κάνουν χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ώρες πέραν του 
καθιερωμένου εργασιακού ωραρίου  

• πληθυσμιακές ομάδες οι οποίες βρίσκονται σε συνεχή μετακίνηση 
• άτομα με ιδιαίτερο σεξουαλικό προσανατολισμό (ομοφυλόφιλοι, κτλ), τα οποία αντι-

μετωπίζουν κοινωνικό στιγματισμό ή/και αποκλεισμό 
• άτομα, τα οποία εκτίουν ποινή φυλάκισης (prison inmates) (Κουτσονίκα, 2009).  

Οι ψυχολογικές παρεμβάσεις που προωθούνται μέσω σύγχρονων τεχνολογικών διαδι-
κασιών στις ευάλωτες αυτές κοινωνικές ομάδες,, αποτελούν ένα νέο τρόπο παροχής 
βοήθειας, στήριξης ή και επίλυσης προβλημάτων. Η λειτουργία των παρεμβάσεων αυ-
τών βασίζεται στις δυνατότητες της Εξ αποστάσεως Συμβουλευτικής, να υπερβαίνει το 
πρόβλημα του γεωγραφικού και χρονικού περιορισμού, ιδιαίτερα για τα άτομα που εν 
τοις πράγμασι, δεν θα είχαν τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές. 
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Περίληψη 

Η καθημερινή ζωή είναι άρρηκτα και συμπαγώς συναρθρωμένη με αλγοριθμικές δια-
δικασίες. Πολλά αλγοριθμικά, βηματικά χνάρια αποτελούν οδηγούς σε πολλές ρουτί-
νες και μη, τις οποίες ο άνθρωπος καλείται επιτυχώς να προσπελάζει και να υλοποιεί, 
ώστε να ανταποκρίνεται στις αδυσώπητες καθημερινές απαιτήσεις. Οι αλγόριθμοι, ε-
πιπλέον, αποτελούν και το πρώτο, αρχικό κεφάλαιο των Μαθηματικών, καθώς τα 
πρώτα αρχαϊκά, Προελληνικά Μαθηματικά ήταν, σαφώς, αλγοριθμικά. Σήμερα, στην 
εποχή της τεχνολογίας, της καταιγιστικής πληροφορίας και της Τεχνητής Νοημοσύνης, 
περισσότερο από ποτέ, οι αλγόριθμοι έχουν κατακυριεύσει την ανθρώπινη ζωή και κα-
θημερινότητα. Μάλιστα, και η ίδια η ζωή αλλά και η πλάση ολόκληρη έχουν εκμυστη-
ρευθεί τα μυστικά και τους κωδικούς τους σε ευφυείς αλγόριθμους. Η παρούσα εργα-
σία επιχειρηματολογεί υπέρ της μεγαλοπρέπειας και της δυναμικής των αλγόριθμων, 
ως κρίσιμων και αποτελεσματικών εργαλείων, ικανών να διευκολύνουν και να βελτιώ-
νουν, παρά τις κάποιες ενστάσεις, την ανθρώπινη καθημερινότητα, αλλά και να απο-
κρυπτογραφούν και να φωτίζουν τους νόμους, τις αρχές και τους κανόνες της ζωής και 
του σύμπαντος.  

Λέξεις-Κλειδιά: Αλγόριθμος, Μαθηματικά, καθημερινή ζωή, βέλτιστος τερματισμός  

Εισαγωγή 

Μια ακολουθιακή σειρά καλά ορισμένων, πεπερασμένων βημάτων (εντολών ή ενερ-
γειών), που μπορεί να επαναλαμβάνονται, η οποία προσδιορίζει, αν τηρηθεί σωστά, 
αποτελεσματικούς τρόπους επιτυχούς ολοκλήρωσης μιας (μηχανιστικής, κατά βάση) 
διεργασίας, ονομάζεται αλγόριθμος. Με άλλα λόγια, αλγόριθμος είναι μια σειρά πεπε-
ρασμένων κανόνων (ή οδηγιών), οι οποίοι παρέχουν μιαν ακολουθία λειτουργιών για 
την επίλυση ενός συγκεκριμένου τύπου προβλήματος (Knuth, 1997). Γενικά, ένας αλ-
γόριθμος είναι μια μεθοδική σειρά βημάτων, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην 
εκτέλεση υπολογισμών, την επίλυση προβλημάτων και τη λήψη αποφάσεων. Ένας αλ-
γόριθμος δεν είναι ένας συγκεκριμένος υπολογισμός, αλλά η μέθοδος που ακολουθεί-
ται κατά τον υπολογισμό (Harari, 2017). Ωστόσο, στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, ο 
ορισμός του αλγόριθμου είναι ψαλιδισμένος, καθότι ως αλγόριθμοι θεωρούνται, κατά 
βάση, μόνο οι τυποποιημένες διαδικασίες, κατά την εκτέλεση των τεσσάρων πράξεων 
της Αριθμητικής. 

Η έννοια του αλγόριθμου, πέραν της επιστημονικής κατατομής της, είναι άρρηκτα συν-
δεδεμένη και με την ανθρώπινη ύπαρξη, καθώς όλες, σχεδόν, οι καθημερινές επανα-
λαμβανόμενες δραστηριότητες έχουν αλγοριθμικό περιεχόμενο και βηματική δόμηση. 
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Από τη στιγμή της γέννησής του, ο άνθρωπος συναντά, μετέρχεται και εκτελεί συχνά 
και πυκνά αλγόριθμους, σε πλείστες πτυχές, εκφάνσεις και (τετριμμένες) δραστηριό-
τητες της καθημερινής του ζωής. Ήδη, από το 1800 π.Χ., οι αρχαίοι Βαβυλώνιοι στις 
γνωστές πινακίδες τους κατέγραφαν πολλές καθημερινές διαδικασίες (π.χ. ανατοκι-
σμούς, εμβαδά, όγκους κ.λπ.), χρησιμοποιώντας σειριακά, αλγοριθμικά βήματα 
(Almossawi, 2017). Οι αλγόριθμοι υπάρχουν για, τουλάχιστον, πέντε χιλιάδες χρόνια, 
αλλά οι άνθρωποι δε γνώριζαν ότι, ήδη, «αλγοριθμοποιούσαν», όλη αυτή τη μακρά 
περίοδο (Zeilberger, 2007). 

Τα αρχαϊκά, Προελληνικά Μαθηματικά της Αιγύπτου, της Βαβυλώνας αλλά και όλης 
της Ανατολής γενικότερα ήταν, σαφώς, αλγοριθμικά, δίχως καμιά συμπερασματική 
δομή (Katz, 2013; Dowek, 2012; Davis, Hersh & Marchisotto, 2012; Φερεντίνος, 
2005). Για χιλιάδες χρόνια πριν από τον Ευκλείδη, τα Μαθηματικά ήταν εμπειρικά, 
πειραματικά και «επαγωγικοκεντρικά». Ο Richard Phillips Feymnan, ο μεγάλος Αμε-
ρικανός θεωρητικός (1918-1988), που τιμήθηκε, το 1965, με το βραβείο Nobel, απο-
καλούσε τα Μαθηματικά εκείνης της μακρινής εποχής «Μαθηματικά βαβυλωνιακής 
μορφής». Ο Feynman, μάλιστα, συμπαθούσε εκείνα τα αρχαία Μαθηματικά, επειδή 
ήταν όχι μόνο εμπειρικά αλλά και αλγοριθμικά (Zeilberger, 2007).  

Πράγματι, οι άνθρωποι, διαχρονικά, έρχονται σε επαφή με αλγόριθμους παντού και 
οπουδήποτε (Harel & Feldman, 2004). Πολλές ενέργειές τους μπορούν να αποκτήσουν 
τη μορφή αλγόριθμων (διαδικασιών), όπως η πρωινή έγερση, το καθημερινό ημερολό-
γιο, οι μονότονες, τυπικές και καθιερωμένες επαγγελματικές ενασχολήσεις, η παρα-
σκευή των γευμάτων, μέσω συνταγών και η προσωπική φροντίδα. Όλα τα προηγού-
μενα είναι συστηματικές σειρές ενεργειών, που αποβλέπουν στην επίτευξη συγκεκρι-
μένου αποτελέσματος, με άλλα λόγια, δηλαδή, είναι «αλγοριθμικές διαδικασίες». Συ-
νηγορώντας σε όλα τα παραπάνω, ο Σκοτσέζος συγγραφέας Iain M. Banks (1954-
2013), στο μυθιστόρημά του επιστημονικής φαντασίας «The Algebraist» (2004), έ-
γραφε χαρακτηριστικά ότι και «η κομψότητα είναι αλγόριθμος». 

Για παράδειγμα, η εύρεση δυο ίδιων βώλων σε έναν μεγάλο σωρό, η αλλαγή ενός σκα-
σμένου λάστιχου, η κατασκευή ενός ντουλαπιού, το πλέξιμο ενός πουλόβερ, η επίλυση 
πολλών παιχνιδιών και παζλ (π.χ. κύβος του Ρούμπικ), η οδήγηση ενός αυτοκινήτου, η 
αναζήτηση στην Google, τα διαδικτυακά ψώνια, η καταβολή του φόρου αλλά και το 
άνοιγμα της τηλεόρασης απαιτούν συγκεκριμένα, αλγοριθμικά βήματα, κάθε φορά, ώ-
στε να πραγματοποιηθούν αποτελεσματικά. Επίσης, σε περισσότερο επιστημονικό 
πλαίσιο (Backhouse, 2011), αλγόριθμοι χρησιμοποιούντα στη διάνοιξη σηράγγων μέσα 
στα βουνά, για να διασφαλιστεί ότι τα δυο άκρα θα συναντηθούν στη μέση, ενώ και οι 
τοπογράφοι χρησιμοποιούν αλγόριθμους για να καθορίσουν το ύψος των βουνών, χω-
ρίς να χρειαστεί να τα ανέβουν.  

Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στις σημερινές εξωπραγματικές εφαρμογές των 
αλγόριθμων στην καθημερινή ζωή, την οποία υπηρετούν, αποκωδικοποιούν και καθυ-
ποτάσσουν. Αναφέρονται σχετικά παραδείγματα, μέσω των οποίων, πιθανόν να επιβε-
βαιώνεται η ισχύς, η αξία και η σπουδαιότητα των αλγόριθμων, ως «ψιθυριστών» των 

89/493

________________________________________________________________________________________________________ 
 i-Teacher     -      I.S.S.N. : 1792 - 4146       -      Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Περιοδικό       -      23ο  Τεύχος     -      Ιούλιος    2020



μυστικών και των λύσεων προβλημάτων όχι μόνο της καθημερινής ζωής αλλά και του 
σύμπαντος ολόκληρου. Ωστόσο, παρουσιάζονται και κάποιες αλγοριθμικές αδυναμίες 
κατά την επίλυση κάποιων προβλημάτων αλλά και κάποιες ενστάσεις που αφορούν σε 
μια πιθανή, μελλοντική αλγοριθμική παντοκρατορία, η οποία, ενδεχομένως, θα υπο-
κλέψει πολλές θέσεις εργασίας από τον άνθρωπο. 

Τα επεξηγηματικά πλοκάμια των αλγόριθμων στην καθημερινή ζωή 

Σε κάθε περίπτωση, οι αλγόριθμοι είναι Μαθηματικά, συχνά πιο ενδιαφέροντα και, σί-
γουρα, πιο χρήσιμα (Zeilberger, 2006). Βέβαια, και οι καθημερινοί αλγόριθμοι μπορεί 
να είναι περίπλοκοι μεν (όπως, πιθανόν, κάποια μαθηματικά θέματα), αλλά πολλές φο-
ρές είναι ζωτικής σημασίας και μέρος της ζωής. Με μαεστρία, ο άνθρωπος μπορεί να 
επιλέξει πτυχές και απαιτήσεις της ζωής του, οι οποίες μπορούν να μοντελοποιηθούν 
και να εξυπηρετηθούν από σχετικούς αλγόριθμους, ώστε να εξοικονομούνται πολλα-
πλά οφέλη και πόροι (Almossawi, 2017). Υπό αυτό το πλαίσιο, για την εύρεση των 
ζευγών καλτσών από έναν σωρό υπάρχουν τουλάχιστον δύο αλγόριθμοι. Σύμφωνα με 
την πρώτη μέθοδο, επιλέγεται, αρχικά, μια οποιαδήποτε κάλτσα και στη συνέχεια ανα-
ζητείται το ταίρι της στον σωρό. Αυτή η διαδικασία συνεχίζεται μέχρι το ταίριασμα 
όλων των καλτσών. Η δεύτερη μέθοδος απαιτεί, αρχικά, την επιλογή μιας οποιασδή-
ποτε κάλτσας. Ακολούθως, επιλέγεται μια άλλη κάλτσα. Αν ταιριάζει με την προηγού-
μενη, τοποθετείται πάνω της, ενώ στην περίπτωση που δεν ταιριάζει, η δεύτερη κάλτσα 
τοποθετείται δίπλα στην πρώτη, σε μια σειρά. Κατόπιν, επιλέγεται μια τρίτη κάλτσα 
και η διαδικασία συνεχίζεται. Έτσι, κάθε φορά που τραβιέται μια κάλτσα από τον 
σωρό, εντοπίζεται αν υπάρχει το ταίρι της στις απλωμένες στη σειρά μονές-αζευγάρω-
τες κάλτσες. Διαφορετικά, τοποθετείται μόνη της δίπλα στις άλλες στη σειρά, αναζη-
τώντας σε επόμενες κινήσεις το ταίρι της. Ακόμη, ένας άλλος αλγόριθμος θα επίτασσε 
οι κάλτσες να κατηγοριοποιηθούν, αρχικά, ανά χρώμα ή και κατά μέγεθος. 

Γενικά, πολλοί αλγόριθμοι μπορούν να εφαρμοστούν στην καθημερινή ζωή, ώστε να 
επιλύονται κοινά προβλήματα λήψης απόφασης, τα οποία κατατρύχουν την ανθρώπινη 
καθημερινότητα. Οι Christian και Griffiths (2016) θεωρούν ότι οι αλγόριθμοι μπορούν 
πραγματικά να βοηθήσουν στη βελτίωση του τρόπου ζωής. Ένα σχετικό πρόβλημα, το 
οποίο ανήκει στα λεγόμενα προβλήματα «βέλτιστου τερματισμού» («optimal 
stopping») και έχει άμεση εφαρμογή στην καθημερινότητα είναι το αμέσως παρατιθέ-
μενο «πρόβλημα της γραμματέως» (Bruss, 2003; 2000). 

Ένας προϊστάμενος μιας υπηρεσίας παίρνει συνεντεύξεις, με τυχαία σειρά, από πολλές 
υποψήφιες γραμματείς (το πλήθος τους είναι γνωστό αλλά όχι οι δεξιότητές τους), με 
σκοπό να επιλέξει τη μοναδική καλύτερη. Μετά το πέρας κάθε συνέντευξης, ο προϊ-
στάμενος πρέπει να απαντήσει αμέσως στο δίλημμα, αν η υποψήφια πληροί τις προϋ-
ποθέσεις πρόσληψης ή όχι. Στην ουσία, δηλαδή, οι συνεντεύξεις είναι ανεξάρτητες δο-
κιμές Bernoulli (πειράματα με δύο αμοιβαίως αποκλειόμενα αποτελέσματα). Κατοπινή 
ανάκληση της απόρριψης μιας υποψήφιας γραμματέως δεν επιτρέπεται. Ωστόσο, γεν-
νάται εύλογα το ερώτημα: «Ποια είναι η καλύτερη στρατηγική τερματισμού της διαδι-
κασίας, μετά από κάποιο χρόνο ή πλήθος συνεντεύξεων (κανόνας τερματισμού), ώστε 
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να μεγιστοποιηθεί η πιθανότητα να επιλεγεί η καλύτερη από όλες τις υποψήφιες γραμ-
ματείς;».  

Φυσικά, θα ήταν προτιμότερο να μην εξετάζονται όλες οι υποψήφιες, αλλά να επιλέ-
γεται ένα βέλτιστο δείγμα, μέσα από το οποίο θα αναζητείται η καλύτερη υποψήφια. 
Τέτοιου είδους προβλήματα βέλτιστου τερματισμού, τα οποία αποσκοπούν στη μεγι-
στοποίηση της πιθανότητας για γρηγορότερο τερματισμό μιας σειράς n ανεξάρτητων 
δοκιμών Bernoulli, με ταυτόχρονη εύρεση του καλύτερου «υποψήφιου», είχαν αρχίσει 
να μελετώνται από τη δεκαετία του 1950 (Ferguson, 2016). Η αναζήτηση του κανόνα 
τερματισμού, μέσω του οποίου θα αυξανόταν, στο έπακρο, η πιθανότητα τερματισμού 
της διαδικασίας επιλογής, κατά την τελευταία επιτυχία (της εύρεσης αποδεκτής υπο-
ψήφιας) έχει προσελκύσει την προσοχή, αλλά και ηλεκτρίσει τη φαντασία πολλών μα-
θηματικών. 

Ο Βελγογερμανός μαθηματικός Franz Thomas Bruss, καθηγητής στο Ελεύθερο Πανε-
πιστήμιο των Βρυξελλών, ανακάλυψε, το 2000, το odds-theorem, που μαζί με τον α-
ντίστοιχο αλγόριθμο (odds-algorithm) είναι εργαλεία που επιλύουν πολλά προβλήματα 
βέλτιστου τερματισμού (Dendievel, 2013). Το odds-theorem είναι το εξής (Ferguson, 
2016; Bruss, 2000): «Έστω μια ακολουθία n ανεξάρτητων γεγονότων, που παρατηρού-
νται διαδοχικά, με X1, X2, Χ3, …, Χn να είναι οι αντίστοιχες, ανεξάρτητες τυχαίες με-
ταβλητές Bernoulli. Έστω ότι Χi = 0, όταν η παρατήρηση της i υποψήφιας δεν πληροί 
τις προδιαγραφές πρόσληψης και Χi = 1, όταν η i υποψήφια είναι αποδεκτή. Επίσης, 
έστω ότι pi = P(Xi = 1), που δηλώνει την πιθανότητα, η i υποψήφια να είναι ικανή προς 
πρόσληψη, όπως και qi = 1- pi και ri = pi/qi, με ri να προσδιορίζει την πιθανότητα η i 
υποψήφια να είναι προσλήψιμη (αν pi =1, τότε θεωρείται ότι ri ισούται με +∞). Τότε, ο 
κανόνας Ν του βέλτιστου τερματισμού του Bruss είναι ο παρακάτω: 

Ν = min{k ≥ 1 : Xk = 1 και 
1

n

i
i k

r
= +
∑ ≤ 1} 

Η παραπάνω παράσταση σημαίνει ότι ο τερματισμός θα γίνει στην πρώτη «επιτυχία» 
(Xk = 1), για την οποία το άθροισμα των πιθανοτήτων επιτυχίας για κάποιο επόμενο Xi 
είναι μικρότερο ή ίσο με 1. Αν το άθροισμα των πιθανοτήτων είναι ίσο με 1, είναι 
αδιάφορο, αν θα υπάρξει συνέχεια ή τερματισμός. 

Όσον αφορά στο πρόβλημα της γραμματέως, αναζητείται η pi = 1 (i = 1, ..., n). Σε αυτή 
την ευκταία περίπτωση έχει αποδειχθεί ότι ισχύει k/n → (1/e) ≈ 0,37. Αυτό σημαίνει 
ότι ο βέλτιστος κανόνας επιλέγει την πρώτη επιτυχία μετά από k «πειράματα». Με άλλα 
λόγια, η βέλτιστη πιθανότητα για την αναζήτηση της καλύτερης γραμματέως απαιτεί 
την εξέταση μόνο του 37% του συνόλου των υποψηφίων. Στη συνέχεια, απορρίπτονται 
αυτές οι πρώτες n∙e-1 υποψήφιες και προσλαμβάνεται ακριβώς η πρώτη από τις υπό-
λοιπες n∙(1- e-1), η οποία θα βρεθεί καλύτερη από όλες τις n∙e-1 υποψήφιες (του βέλ-
τιστου δείγματος). Στην περίπτωση που υπήρχαν 1.000 γραμματείς, η αναζήτηση της 
καλύτερης θα ξεκινούσε μετά τη συνέντευξη της 368ης υποψήφιας (1000/e ≈ 367,88), 
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με την πιθανότητα εντοπισμού της καλύτερης να ανέρχεται στο 38,9%. Αν και το πο-
σοστό αποτυχίας ξεπερνάει το 63%, εντούτοις, η λύση που προσφέρει το odds-theorem 
είναι πολύτιμη, σε αυτού του είδους τα προβλήματα βέλτιστου τερματισμού, ειδικά, 
όταν το n είναι μεγάλο, αφού εξοικονομούνται πολλοί σχετικοί πόροι. Μάλιστα, την 
τελευταία δεκαπενταετία έχουν εμφανιστεί πολλές επεκτάσεις, τροποποιήσεις και εκ-
δοχές του odds-theorem (Dendievel, 2013; Ano, Kakinuma & Miyosh, 2010).  

Ο νόμος του 1/e ή σχεδόν ισοδύναμα του 37% έχει πολλές διευκολυντικές εφαρμογές 
στην καθημερινή ζωή, αφού απαιτείται σχεδόν μόνο το 1/3 του χρόνου, ώστε να καθί-
σταται δυνατή η βέλτιστη λύση, σε μια αναζήτηση με πολλές δυνατές επιλογές. Για 
παράδειγμα (Christian & Griffiths, 2016), οι μεγαλύτερες πιθανότητες για να αποκτη-
θεί το καλύτερο διαμέρισμα, προτρέπουν να ξοδευτεί μόνο το 37% του διαθέσιμου 
χρόνου αναζήτησης ενός διαμερίσματος για αγορά. Αν, δηλαδή, υπάρχει διαθέσιμος 
ένας χρόνος 50 ημερών, τότε επί 19 ημέρες (50/e ≈ 18,39) «βαθμολογούνται» όλα τα 
διαμερίσματα που επισκέπτεται ο αγοραστής. Από την 20ή ημέρα και εντεύθεν, το 
πρώτο διαμέρισμα που θα είναι καλύτερο από όλα αυτά που αξιολογήθηκαν, τις πρώτες 
19 ημέρες, θα είναι αυτό που πρέπει να αγοραστεί τελικά, σύμφωνα με το odds-theorem 
του Bruss που διασφαλίζει ότι το διαμέρισμα αυτό είναι η βέλτιστη λύση, με πιθανό-
τητα 37,43%. 

Ένας άλλος αλγόριθμος επιμένει ότι δεν πρέπει να σπαταλιέται χρόνος για να οργανώ-
νονται τα χαρτιά πάνω σε ένα γραφείο, αφού τα πιο σημαντικά πράγματα θα φτάσουν 
στην κορυφή και το χαρτί, που πιθανότατα θα χρησιμοποιήσει κάποιος στη συνέχεια, 
είναι το τελευταίο που άγγιξε. Ακόμη, μια αλγοριθμική συμβουλή συνδέεται με την 
ετικετοποίηση και την αρχειοθέτηση των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εί-
ναι προτιμότερο και χρονικά προσφορότερο, διατείνεται ο σχετικός αλγόριθμος, να μα-
θευτεί η χρήση της λειτουργίας αναζήτησης που παρέχουν σχεδόν όλοι οι πάροχοι η-
λεκτρονικού ταχυδρομείου, παρά να ξοδεύεται χρόνος για την οργάνωση των μηνυμά-
των (Christian & Griffiths, 2016).  

Ωστόσο, υπάρχουν, φυσικά, και περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν (ή δεν έχουν επινοη-
θεί, ακόμη) αλγόριθμοι που δίνουν λύση σε καθημερινά προβλήματα. Για παράδειγμα, 
έχει αποδειχθεί ότι δεν υπάρχει αλγόριθμος, ο οποίος θα αποφαίνεται, αν με οποιοδή-
ποτε σύνολο πλακιδίων μπορεί να επιστρωθεί ή όχι μια συγκεκριμένη επιφάνεια, δίχως 
κενά και επικαλύψεις (Campbell, 2013; Kari, 2008; Robinson, 1971). Αυτού του είδους 
τα προβλήματα, όπως αυτό της επίστρωσης, που αποδεδειγμένα δεν μπορούν να επι-
λυθούν, καλούνται αναποκρίσιμα ή μη αποφασίσιμα.  

Υπάρχουν, όμως, και προβλήματα, που καλούνται δισεπίλυτα, για τα οποία δεν είναι 
γνωστοί, ακόμη, αλγόριθμοι που τα επιλύουν. Τέτοια προβλήματα (Μάττας, Μποτζώ-
ρης & Παπαδόπουλος, 2017; Malkevitch, 2013; Liu, 2006; Στάιν, 2009; Ullman, 1975), 
είναι ο προγραμματισμός εργασιών (π.χ. σε ένα συνεργείο αυτοκινήτων υπάρχουν ερ-
γασίες που πρέπει να περατωθούν, κατά προτεραιότητα, και κάποιοι διαθέσιμοι μηχα-
νικοί που θα τις εκτελέσουν), το πρόβλημα της συσκευασίας δοχείων (στο οποίο ανα-
ζητείται το μικρότερο πλήθος δοχείων όγκου ή χωρητικότητας ή μήκους κ.λπ. W το 
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καθένα, μέσα στα οποία θα πακετάρονται, δίχως επικάλυψη και δίχως υπέρβαση του 
όγκου W, n δοχεία όγκου w1, w2, …, wn, με wi≤W), το πρόβλημα του περιοδεύοντος 
πωλητή (ο οποίος θέλει να επισκεφθεί, διανύοντας τη μικρότερη δυνατή διαδρομή, n-
1 πόλεις, μια και μόνο φορά, ξεκινώντας και τελειώνοντας στην ίδια πόλη, κάνοντας 
δηλαδή ένα γύρο n πόλεων), καθώς και η παραγοντοποίηση ενός σύνθετου αριθμού. Η 
αδυναμία, προς το παρόν, επίλυσης του προβλήματος της παραγοντοποίησης ενός σύν-
θετου αριθμού σε γινόμενο πρώτων παραγόντων είναι πολύ σημαντική, κρίσιμη και 
καθοριστική στην κρυπτογραφία (Rivest, Shamir & Adlema, 1978) και τις ασφαλείς 
συναλλαγές. Ιδιαίτερα, τα RSA κρυπτοσυστήματα (δηλαδή κρυπταλγόριθμοι ασύμμε-
τρου κλειδιού, στους οποίους τα κλειδιά αποστολέα και παραλήπτη, κατά την απο-
κρυπτογράφηση, διαφέρουν), τα οποία, όντως, εκμεταλλεύονται τη δύσκολη παραγο-
ντοποίηση μεγάλων αριθμών, πετυχαίνοντας, με αυτόν τον τρόπο, θαυμαστά επίπεδα 
ασφάλειας και αξιοπιστίας.  

Σε κάθε περίπτωση και χωρίς αμφιβολία, οι αλγόριθμοι σήμερα, ως όπλα πρώτης γραμ-
μής των υπολογιστών, βρίσκονται παντού. Στις ηλεκτρικές συσκευές, στις ηλεκτρονι-
κές αγορές, στα φανάρια των διασταυρώσεων, στα αεροδρόμια, στις υπηρεσίες e-
booking και e-banking αλλά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καιροφυλακτούν έ-
ξυπνοι αλγόριθμοι, δίνοντας, πολύ γρήγορα, λύσεις σε πολλές ανθρώπινες απαιτήσεις, 
ενώ, ταυτόχρονα, αποθηκεύουν τις επιθυμίες και τις προτιμήσεις των χρηστών για μελ-
λοντική αναφορά και αξιοποίηση. Η δυνατότητα των αλγόριθμων να δαμάζουν την 
πληροφορία καλλιεργεί και αναδεικνύει τη μεγαλειότητά τους. Ο νεαρός Έλληνας κα-
θηγητής στο ΜΙΤ Κωνσταντίνος Δασκαλάκης σημειώνει σχετικά1 ότι αλγόριθμος είναι 
ένας έξυπνος τρόπος για να διαλέξεις από τα πολλά δεδομένα που βλέπεις μπροστά 
σου, ποια κομμάτια αυτής της πληροφορίας είναι σημαντικά και κρύβουν κάποιο νό-
ημα, ώστε να τα χρησιμοποιήσεις. Αλλά και ο πολύ γνωστός Άγγλος εξελικτικός βιο-
λόγος και συγγραφέας Ρίτσαρντ Ντόκινς, με παραπλήσια πεποίθηση, σημειώνει 
(Dawkins, 1996): «Όταν εμποδιζόμαστε να ταξιδέψουμε στην πραγματικότητα, η φα-
ντασία δεν είναι κακό υποκατάστατο. Για όλους εκείνους σαν και μένα, που δεν είναι 
μαθηματικοί, ο υπολογιστής μπορεί να είναι ένας πολύ καλός φίλος στη φαντασία. Ό-
πως τα Μαθηματικά, ο υπολογιστής δεν επεκτείνει μόνο τη φαντασία, αλλά τη δαμάζει 
και την ελέγχει, επίσης». 

Στις μέρες μας (που ακόμη η δύναμη των αλγόριθμων αλλά και η κατανόηση της λει-
τουργίας τους είναι σε «βρεφικό» στάδιο), υπάρχουν αλγόριθμοι που αντιλαμβάνονται 
την ομορφιά φυσικών τοπίων, που ζωγραφίζουν αλά Πικάσο, που συνθέτουν αλά Μπε-
τόβεν, αλλά και διακρίνουν, μέσα από φωτογραφίες, σεξουαλικούς προσανατολισμούς. 
Και στην ιατρική, κάποιοι αλγόριθμοι βοηθούν στον εντοπισμό του αυτισμού, καθώς 
και του καρκίνου του δέρματος. Αλγόριθμοι, επίσης, έχουν παρουσιαστεί ως όπλα κατά 
των Hoaxes (παραπλανητικών και ψεύτικων ειδήσεων) αλλά και ως προγράμματα σε 
υπολογιστές για αναμετρήσεις σε παιχνίδια τράπουλας ή επιτραπέζια. Σχεδόν πρό-
σφατα, Έλληνας καθηγητής στο ΜΙΤ, μαζί με τον συνεργάτη του (Farazmand, & 

1 Στο: http://www.candianews.gr/2015/05/26/to-kritikopoulo-pou-elise-to-grifo-tou-tzon-nas. 
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Sapsis, 2017), ανέπτυξαν έναν αλγόριθμο, ο οποίος, μέσω σημαδιών-κλειδιών, προβλέ-
πει ακραία φυσικά φαινόμενα. Οι δύο επιστήμονες επινόησαν έναν βραχυπρόθεσμο 
προγνωστικό παράγοντα, του οποίου υπολογίζουν την απόδοση, μέσω άμεσων αριθ-
μητικών προσομοιώσεων.  

Στο άμεσο μέλλον, μάλιστα, οι αλγόριθμοι θα αρχίσουν να μαντεύουν τις διαθέσεις 
μας, καθώς και τις προθέσεις μας (Johnson, 2019). Τελικά, είναι, μάλλον, σίγουρο ότι 
το μέλλον είναι γραμμένο με αυστηρές βηματικές πινελιές και βρίσκεται αμπαρωμένο 
στα πλοκάμια ευφυών αλγόριθμων. 

Τη σημασία των αλγόριθμων προσπάθησε να εξηγήσει, με καθημερινούς όρους, ο Tom 
Stoppard (1993) στο βραβευμένο θεατρικό έργο του «Arcadia» (θεωρείται ένα από τα 
καλύτερα επιστημονικά θεατρικά έργα), μέσω της παρακάτω απάντησης της Valentine 
Coverly, μιας μεταπτυχιακής φοιτήτριας στη μαθηματική Βιολογία: «…Είναι, όπως 
βλέπετε τις μεταβολές του πληθυσμού στη βιολογία. Τα χρυσόψαρα σε μια λίμνη, ας 
πούμε. Φέτος, υπάρχουν x χρυσόψαρα. Του χρόνου, θα υπάρχουν y χρυσόψαρα. Με-
ρικά γεννιούνται, κάποια άλλα τρώγονται από ερωδιούς ή οτιδήποτε άλλο. Η φύση 
παίρνει το x και το μετατρέπει σε y. Τότε, τα y χρυσόψαρα είναι ο αρχικός πληθυσμός 
για το επόμενο έτος. Ακριβώς, όπως η Thomasina. Η τιμή σας για το y γίνεται η επό-
μενη τιμή σας για το x. Το ερώτημα είναι: τι γίνεται με το x; Ποια είναι η τροποποίηση; 
Ό,τι και αν είναι, μπορεί να αποδοθεί με τα Μαθηματικά. Ονομάζεται, δε, αλγόριθμος».  

Ο Αμερικανός εκδότης Philip M. Parker περιέγραψε πολύ παραστατικά και κάποιες 
προσδοκίες (τουλάχιστον από επίδοξους συγγραφείς), που μελλοντικά θα ευοδωθούν 
μέσω των αλγόριθμων2: «Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, που θέλουν να γίνουν συγγρα-
φείς, οι οποίοι, όμως, σκοντάφτουν σε μια κενή σελίδα. Μπορείτε να φανταστείτε έναν 
αλγόριθμο, ο οποίος θα δίνει στους συγγραφείς ένα προσχέδιο ή ένα κιτ εκκίνησης, 
ώστε να επιτρέψει στους ανθρώπους να είναι περισσότερο παραγωγικοί στο γράψιμό 
τους». Ο Philip M. Parker, προς αυτή την κατεύθυνση, έχει επινοήσει μια μέθοδο για 
αυτοματοποιημένη συγγραφή και την αυτόματη παραγωγή ενός συνόλου παρόμοιων 
βιβλίων από ένα πρότυπο, το οποίο είναι γεμάτο με δεδομένα από αναζητήσεις σε βά-
σεις δεδομένων και στο Διαδίκτυο.  

Κάποιες ενστάσεις 

Ο Γιουβάλ Νόα Χαράρι (Harari, 2017), πάντως, κρούει και τον κώδωνα του κινδύνου, 
δίνοντας, στη βεβαιωμένη κυριαρχία των αλγόριθμων στη φύση, μιαν άλλη διάσταση, 
ανταγωνιστική προς τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος πρέπει να κατισχύσει των αλγόριθμων, 
αν φιλοδοξεί να έχει εξασφαλισμένη εργασία: «Το κρίσιμο ζήτημα», γράφει ο Χαράρι, 
«δεν είναι να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Το κρίσιμο πρόβλημα είναι να δη-
μιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, όπου οι άνθρωποι θα αποδίδουν καλύτερα από τους 
αλγόριθμους». 

2 Στο: https://www.brainyquote.com/authors/philip_m_parker. 
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Παρά αυτή την απαισιόδοξη, για τον εργαζόμενο άνθρωπο, αποστροφή του Χαράρι, 
σήμερα, ο αλγόριθμος, που είναι μια λέξη η οποία βρίσκεται στα χείλη περισσότερων 
ανθρώπων, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργα-
λείο για πιο έξυπνη σκέψη (Almossawi, 2017). Βέβαια, η πλειονότητα των ανθρώπων 
παραμένει αδαής, ως προς τον ρόλο και τη σπουδαιότητα των αλγόριθμων στην εξυ-
πηρέτηση και εξασφάλιση των εφαρμογών που προσφέρουν οι υπολογιστές και οι 
ΤΠΕ, σήμερα (Ausiello & Petreschi, 2013). Ο Knuth (1997) εξήρε τη μεγαλοπρέπεια, 
την κυριαρχία και την επιβλητικότητα των αλγόριθμων [χαρακτηριστικά, που, όμως, 
δύσκολα γίνονται αντιληπτά, αφού οι αλγόριθμοι είναι «αόρατοι», «σκοτεινοί», και 
αδιαφανείς» (Kleinberg et al., 2019)], δηλώνοντας πως «έναν αλγόριθμο πρέπει να τον 
δεις για να τον πιστέψεις».  

Ο Χαράρι (Harari, 2017) παρά τις ενστάσεις του παραδέχεται, τελικά, ότι «ο αλγόριθ-
μος είναι, αναμφισβήτητα, η μοναδική πιο σημαντική έννοια στον κόσμο μας». Όπως 
δήλωσε και ο Ισραηλινός μαθηματικός και επιστήμονας των υπολογιστών, καθηγητής 
στο Πανεπιστήμιο του Princeton, Avi Wigderson, «οι αλγόριθμοι είναι μια κοινή 
γλώσσα για τη φύση, τον άνθρωπο και τον υπολογιστή», είναι τα κλειδιά για να ξεκλει-
δωθούν τα μυστικά της ζωής και του σύμπαντος (Sedgewick & Wayne, 2007), ενώ οι 
σπουδαίοι αλγόριθμοι είναι η ποίηση του υπολογισμού. Ακριβώς όπως ένας στίχος ενός 
ποιήματος, οι σπουδαίοι αλγόριθμοι μπορεί να είναι λακωνικοί, υπαινικτικοί, πυκνοί, 
ακόμα και μυστηριώδεις. Αλλά από τη στιγμή, όμως, που θα ξεκλειδωθούν, ρίχνουν 
νέο, λαμπρό φως σε κάποια πτυχή της πληροφορικής και των υπολογισμών (Sullivan, 
2000). Για του λόγου το ασφαλές, όπως ανακοινώθηκε στον ηλεκτρονικό τύπο τον Α-
πρίλιο του 2019 από τη NASA3, οι αλγόριθμοι απέδειξαν ξανά ότι οι νόμοι του σύμπα-
ντος είναι απλωμένοι και επιμελώς κρυμμένοι στα σειριακά βήματά τους. Πράγματι, οι 
αλγόριθμοι, επιβεβαιώνοντας τον Αϊνστάιν, δημιούργησαν την πρώτη εικόνα μαύρης 
τρύπας στο διάστημα, αφού μετασχημάτισαν τα δεδομένα, από οκτώ διαφορετικά τη-
λεσκόπια, σε μια ιστορική φωτογραφία, στην οποία απεικονίζεται η μαύρη τρύπα. 

Τελικά, αυτή η σύγχρονη μάλλον βεβαιωμένη πραγματικότητα, περί υπόταξης της φύ-
σης σε αλγόριθμους, εξηγεί και δικαιολογεί τη σημερινή επιστημονική πρωτοκαθεδρία 
των αλγόριθμων, αλλά και υπογραμμίζει, τελικά, τη σπουδαιότητα και κρισιμότητα 
των αλγόριθμων ως κύριας μαθηματικής γνώσης.  

Συμπεράσματα, συζήτηση, προτάσεις 

Οι αλγόριθμοι, ως μέρος της διαδικαστικής γνώσης, αποτελούν ουσιαστικό και πολύ 
πλούσιο και κρίσιμο κεφάλαιο του μαθήματος των Μαθηματικών. Ήδη από την Πρώτη 
Δημοτικού, οι αλγόριθμοι μελετούνται στο σχολείο, κατά κόρον, μέσω π.χ. του μετρή-
ματος (της αρίθμησης), του σημασιολογικού κανόνα του δεκαδικού αριθμητικού συ-
στήματος, των βημάτων που ακολουθούνται κατά την επίλυση προβλημάτων αλλά και 
της εκτέλεσης των τεσσάρων πράξεων της Αριθμητικής. Αυτή η σχολική-επιστημονική 
εύνοια και «μεροληψία» προς τους αλγόριθμους είναι ευθέως ανάλογη και με το 

3 www.jpl. nasa.gov/edu/ news/2019/4/19/how-scientists-captured-the-first-image-of-a-black-hole/. 
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αβαντάρισμα και την πλειοδοσία της φύσης προς αυτούς.  

Στην παρούσα εργασία, σχετικά με το παρόν των αλγόριθμων, αναφέρθηκαν πολλές 
επινοήσεις αλγόριθμων, που, αναντίρρητα, αναδεικνύουν την αξία τους όχι μόνο στον 
σχολικό-επιστημονικό χώρο αλλά, κυρίως, την παντοκρατορία τους στον πραγματικό 
κόσμο. 

Οι αλγόριθμοι έχουν εισβάλει καταιγιστικά στην καθημερινή ζωή και, ενίοτε, την α-
πλοποιούν και τη διευκολύνουν, ενώ και το μονοπώλιο του αποδεικτικού δυναμικού 
και φορτίου τους, κατά τη διερεύνηση και επίλυση τρεχόντων επιστημονικών προβλη-
μάτων, είναι αναμφισβήτητο. Μέσω των υπολογιστών και της Τεχνητής Νοημοσύνης, 
οι αλγόριθμοι καταφέρνουν να δαμάζουν τις καταιγιστικές πληροφορίες των ημερών 
μας, καθώς παράγουν καθοριστικές λύσεις, που φαντάζουν υπερφυσικές και απόκο-
σμες. Μάλιστα, αυτή δυνατότητα των αλγόριθμων να δαμάζουν την πληροφορία καλ-
λιεργεί και αναδεικνύει τη «μεγαλειότητά» τους. 

Λόγω και αυτού του λόγου, για την ανάδειξη, δηλαδή, της δυναμικής και της αξίας των 
αλγόριθμων (και για σχολική, κυρίως, χρήση), θα μπορούσε στο πλαίσιο ενός πρότζεκτ 
ή μιας συνθετικής εργασίας να δημιουργηθεί ένας χρονολογικός πίνακας, που θα περι-
λαμβάνει κάποια αξιοσημείωτα (και ανεξίτηλα) «αλγοριθμικά αποτυπώματα», τα ο-
ποία σημάδεψαν αλλά και αναβάθμισαν και πλούτισαν τη μαθηματική και πληροφο-
ρική ιστορία και επιστήμη. Ιστορικοί σταθμοί σε αυτόν τον πίνακα, απαραίτητα, θα 
είναι τα πρώτα Μαθηματικά που ήταν αλγοριθμικά, ο αλγόριθμος του Ευκλείδη, ο αρ-
χαίος πολλαπλασιασμός των Αιγυπτίων, η απλή και διπλή λαθεμένη παραδοχή, τα 
πρώτα αριθμητικά συστήματα αλλά και μια συλλογή από τις σημερινές πολλαπλές συ-
νεισφορές των αλγόριθμων στην αποκρυπτογράφηση της φύσης, της πλάσης και του 
σύμπαντος ολόκληρου.  

Τελικά, ίσως, και μέσω αυτής της πλούσιας ιστορικής αναδρομής, να καμφθεί κάθε 
αμφιβολία ότι η ζωή, ακόμη και η καθημερινή ζωή αλλά και η αλήθεια είναι κρίκοι, 
πιθανόν και δεσμώτριες, στην αλυσίδα των αλγόριθμων. Μάλλον, αποτελεί νομοτε-
λειακό αρχή και παραδοχή, πια, ότι η αποκωδικοποίηση του κόσμου και της ζωής ακο-
λουθεί (θαμπά) χνάρια, τα οποία αποτυπώθηκαν από αλγοριθμικά βήματα. 
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Η εκπαιδευτική αξιοποίηση του διαδικτύου για την προσέγγιση 
των σκηνοθετικών αποδόσεων της Άλκηστης του Ευριπίδη 

Μπιλιάνη Αδαμαντία  
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, M.Sc, PhD., nmpiliani@yahoo.gr 

 
Περίληψη 

Η παρούσα εργασία θέτει ως στόχο της τη δημιουργική αξιοποίηση ψηφιοποιημένου 
αρχειακού υλικού από το Εθνικό Θέατρο, το Κ.Θ.Β.Ε. και από τη Βιβλιοθήκη της Βου-
λής των Ελλήνων. Η επιλογή του θεατρικού έργου δεν ήταν τυχαία: η Άλκηστις είναι 
το παλαιότερο από τα σωζόμενα έργα του Ευριπίδη, μία τραγωδία που παραστάθηκε 
στη θέση του σατυρικού δράματος μετά από την τριλογία (Κρήσσαι, Αλκμέων ο διά 
Ψωφίδος, Τήλεφος) το 438 π.Χ. και απέσπασε το δεύτερο βραβείο. Συνδυάζει σοβαρά 
στοιχεία που προσιδιάζουν σε τραγωδία (θάνατος, αυτοθυσία, φιλοξενία) με στοιχεία 
σατυρικού δράματος (ευωχία και παιγνιώδης συμπεριφορά της εμβληματικής για το 
σατυρικό δράμα φιγούρας του Ηρακλή). Η αξιοποίηση του ψηφιακού υλικού επιδιώκει 
τον προβληματισμό για την αισθητική των παραστάσεων από τις αρχές του 20ου αι. και 
εφεξής και την κριτική που δέχτηκαν. Η διερεύνηση του υλικού στα ψηφιοποιημένα 
αρχεία συγκεκριμένων παραστάσεων και η άσκηση γόνιμης κριτικής με σαφή κριτήρια 
αξιολόγησης προάγει την αισθητική καλλιέργεια όσον αφορά στην αναβίωση του αρ-
χαίου δράματος. 
 
Λέξεις-Κλειδιά: Άλκηστις, Ευριπίδης, παράσταση, σκηνοθεσία, διαδίκτυο. 
 

Εισαγωγή  
 

Το αρχαιότερο από τα σωζόμενα δράματα του Ευριπίδη, η Άλκηστις, παρουσιάστηκε 
«επί σκηνής» το 438π.Χ. και κατείχε στην τετραλογία τη θέση που προοριζόταν για το 
σατυρικό δράμα. Το θέμα του έργου, «η κλίμακα των αγαπημένων προσώπων», αξιο-
ποιήθηκε σε λαϊκά παραμύθια και δημοτικά τραγούδια, αρχαία, νεότερα, ελληνικά και 
ξένα. Ο Ευριπίδης συγχώνευσε στο εν λόγω έργο δύο μοτίβα που επανέρχονται στην 
αρχαία λογοτεχνία: τη θυσία μιας γυναίκας από αγάπη για τον σύζυγό της και τη νικη-
φόρα μάχη ενός δυνατού άνδρα με το θάνατο (Lesky 2003, 35). 
 
Το έργο αυτό είναι ιδιότυπο, καθότι όχι μόνο έχει αίσιο τέλος (όπως άλλωστε και άλλες 
ευριπιδικές τραγωδίες, όπως η Ελένη, η Ιφιγένεια η εν Ταύροις και ο Ίων) αλλά σχοινο-
βατεί ανάμεσα στην τραγωδία και το σατυρικό δράμα. Κοινός τόπος για τις τραγωδίες 
αποτελεί η ευγένεια των προσώπων, η σοβαρότητα των προβλημάτων που ανακύπτουν, 
η σύνθεση και η λειτουργία του χορού, η γλώσσα των λυρικών μερών. Στοιχεία ανοί-
κεια προς την τραγωδία, που προσιδιάζουν σε σατυρικό δράμα, είναι η ροπή του Ηρα-
κλή προς την υπερβολή, καθώς περιφέρεται μεθυσμένος χαριτολογώντας θυμοσοφικά, 
και η παιγνιώδης διάθεσή του για ένα παραπλανητικό παιχνίδι δοκιμασίας της συζυγι-
κής πίστης, το οποίο θα οδηγήσει στην τελική έκβαση του έργου (Χουρμουζιάδης 
1992, 46). Η ιδιομορφία αυτή της Άλκηστης – που μέσα στο πλαίσιο της αναβίωσης του 
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αρχαίου δράματος δεν υπήρξε από τα δημοφιλέστερα ως προς τη σκηνική του παρου-
σίαση έργα – συνέβαλε στην αισθητική ποικιλία προσέγγισης, ερμηνείας και παρουσί-
ασής της επί σκηνής.  

Παρά το γεγονός ότι υπήρχε ομοφωνία σχετικά με την αξία της αναβίωσης του αρχαίου 
θεάτρου στη νεότερη Ελλάδα, δεν υπήρχε ανάλογη σύμπνοια όσον αφορά στον τρόπο 
σκηνικής απόδοσης των έργων. Δύο τάσεις διαμόρφωσαν την αισθητική της αναβίω-
σης του αρχαίου δράματος, η μία αρχαιογνωστική, ακαδημαϊκή, επηρεασμένη από τον 
Max Reindchart, χαρακτήριζε τις παραγωγές του Εθνικού θεάτρου μέχρι τα μέσα του 
20ου αι.. Στον αντίποδα, το Θέατρο Τέχνης, η μετεξέλιξη της Λαϊκής Σκηνής του Κα-
ρόλου Κουν, μπόλιασε το αρχαίο κείμενο με στοιχεία του νεοελληνικού πολιτισμού 
διαμορφώνοντας την αισθητική του επονομαζόμενου «λαϊκού εξπρεσιονισμού». Οι 
πειραματισμοί και οι καινοτόμες σκηνικές προσεγγίσεις κάνουν την εμφάνισή τους 
κατά τη δεκαετία του 1980 παρουσιάζοντας παραστάσεις που άλλοτε λατρεύουν κριτι-
κοί και κοινό και άλλοτε προκαλούν αντιδράσεις. 

Τα κριτήρια αποτίμησης μιας παράστασης αρχαίου δράματος αποκτώνται με τη διδα-
σκαλία της τραγωδίας στη Μέση Εκπαίδευση με στόχο, πέραν της αρχαιογνωσίας και 
της μεταβίβασης ηθικών αξιών, την αισθητική καλλιέργεια. Δεδομένου ότι βάσει του 
αναλυτικού προγράμματος η διδασκαλία του αρχαίου δράματος περιορίζεται αποκλει-
στικά στην τραγωδία, και δεν περιλαμβάνει καμία αναφορά στο σατυρικό δράμα, η 
επιλογή του συγκεκριμένου έργου του Ευριπίδη εξυπηρετεί πολλαπλούς σκοπούς: να 
γνωρίσουν οι μαθητές το πρώτο μεταφρασμένο στα νέα ελληνικά αρχαίο έργο που πα-
ραστάθηκε το 1901, να γνωρίσουν στοιχεία του σατυρικού δράματος μέσα από την 
υβριδική αυτή τραγωδία που εμπεριέχει στοιχεία σατυρικά και υποκατέστησε στους 
δραματικούς αγώνες του 438 π.Χ. το σατυρικό δράμα, να εξοικειωθούν με την περιή-
γηση τόσο στο αρχείο του Εθνικού Θεάτρου όσον αφορά φωτογραφίες, ηχητικό και 
οπτικοακουστικό υλικό και κριτικές παραστάσεων, όσο και στη Βιβλιοθήκη της Βου-
λής των Ελλήνων όσον αφορά στα δημοσιεύματα από τον τύπο του 20ου αι., ώστε να 
είναι σε θέση εν τέλει να εκτιμήσουν μια παράσταση αρχαίου δράματος σήμερα. 

Η πρόταση απευθύνεται σε φιλολόγους και θεατρολόγους που διδάσκουν τραγωδία 
από μετάφραση (Γυμνάσιο) ή πρωτότυπο (Λύκειο) ή διδάσκουν Στοιχεία Θεατρολο-
γίας (μάθημα επιλογής Α΄ Λυκείου). Οι παραστάσεις που επιλέχθηκαν είναι αυτή του 
1901 από τον Κωνσταντίνο Χρηστομάνο, του 1934 από τον Κάρολο Κουν, του 1963 
από τον Τάκη Μουζενίδη, του 1974 από τον Σπύρο Ευαγγελάτο, του 1984 από τον 
Γιάννη Χουβαρδά και του 2000 από την Λυδία Κονιόρδου.  

Οι παραστάσεις 

Το 1901 για πρώτη φορά το έργο του Ευριπίδη σε μετάφραση στη δημοτική γλώσσα 
παραστάθηκε από τον Κωνσταντίνο Χρηστομάνο. Η επιλογή ενός έργου όχι και τόσο 
γνωστού χειροκροτήθηκε από την κριτική του καιρού του (Το Άστυ 22.11.1901 
https://srv-web1.parliament.gr/display_doc.asp?item=46225&seg=36936).  
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Ο Χρηστομάνος επιλέγει τη μετάφραση σε ελεύθερο στίχο, επιλογή ρηξικέλευθη για 
την εποχή της, αν σκεφτούμε πως μέχρι το 1972 (με τη μετάφραση της Ηλέκτρας από 
τον Γεωργουσόπουλο) δεν παίχτηκε ούτε μία μετάφραση που να μην ακολουθούσε 
φορμαλιστικά στιχουργικά καλούπια (11σύλλαβο, 12σύλλαβο, 15σύλλαβο), με εξαί-
ρεση μόνο την κωμωδία, όπου είχαν αποτολμηθεί τέτοιες ελευθερίες. Ο Χρηστομάνος 
έδωσε το στίγμα του με τη μετάφρασή του στη δημοτική σε μία εποχή που τα Ευαγγε-
λικά ήταν ακόμα νωπά (Σιδέρης 1976, Γεωργουσόπουλος 1986).  

Το άλλο στοιχείο της παράστασης που εντυπωσίασε ήταν η όψις. Στα σκηνικά και τα 
κοστούμια, όπως μπορούμε να συμπεράνουμε από τη μοναδική φωτογραφία της παρά-
στασης και τις περιγραφές των κριτικών (Ανδρεάδης, 2005) ήταν ευδιάκριτη η λεπτο-
λόγος διάθεση του Χρηστομάνου όσον αφορά στην πιστή ανασύνθεση των αρχαίων 
παραστάσεων επί τη βάσει των αγγειογραφιών και των έργων τέχνης της αρχαιότητας 
(Μαυρίκου-Αναγνώστου 1964, 115). Αλλά και η κίνηση του χορού προσανατολίζεται 
στην αρχαία αισθητική. Η σκηνή παρουσίαζε το ανάκτορο του Αδμήτου, ανάκτορο που 
χαρακτηρίστηκε μυκηναϊκού ρυθμού, στη δεξιά πλευρά του οποίου υπήρχε πιστό αντί-
γραφο της πύλης των Λεόντων, και εκατέρωθεν μαρμάρινα εδώλια και δένδρα της ελ-
ληνικής γης (πεύκα, ελιές και κυπαρίσσια). 

Το 1934 η παράσταση της Άλκηστης είναι και η πρώτη σκηνοθετική προσπάθεια του 
Κουν στην αρχαία τραγωδία με τη Λαϊκή Σκηνή, μια ημιεπαγγελματική ομάδα με μι-
κρό χρόνο ζωής με ηθοποιούς νέους και άπειρους, ως επί το πλείστον προερχόμενους 
από την εργατική τάξη, με στόχο την προβολή των ελληνικών παραδοσιακών στοιχείων 
του πολιτισμού. Η Άλκηστη ανέβηκε σε εκσυγχρονισμένη διασκευή του Κουν, του Σπα-
νούδη και του Καλλέργη, μεταφρασμένη στη δημοτική. Άλλωστε ο Κουν είχε διατυ-
πώσει την άποψη ότι θέατρο που μιλά γλώσσα «νεκρή» είναι και το ίδιο νεκρό (Κουν 
1997, 54). Ο ίδιος ο σκηνοθέτης ερμήνευσε τον Άδμητο, δίπλα στην Κοκόλα (Άλκη-
στη) και τον Ζερβό (Ηρακλής).  

Η αισθητική είναι αυτή του «λαϊκού εξπρεσιονισμού» (Γλυτζουρής 2001,590). Ο Κουν 
στράφηκε εναντίον της σχολής Reinhardt, που πρέσβευε ότι η μορφή της τραγωδίας 
είναι ανάλογη με αυτή της όπερας, και που εκπροσωπούνταν στην Ελλάδα από τον 
Ροντήρη. Πίστευε ότι αυτή η σχολή ήταν ξεπερασμένη και ρομαντική. Πεποίθησή του 
ήταν ότι δε χρειάζονται μουσειακές, αρχαιολογικές αναπαραστάσεις του αρχαίου θεά-
τρου – που μάλλον απομακρύνουν το θεατή από τον πραγματικό παλμό του έργου - 
αλλά παραστάσεις που θα συνυπολογίζουν το σύγχρονο θέατρο, τις σύγχρονες σκηνι-
κές συνθήκες και την ψυχοσύνθεση του σύγχρονου θεατή (http://www.theatro-
technis.gr/o-karolos-koun-gia-to-arxaio-drama/). Δυστυχώς, το Θέατρο Τέχνης δεν 
διαθέτει ψηφιοποιημένο αρχείο της συγκεκριμένης παράστασης της Λαϊκής Σκηνής 
και οι πληροφορίες προέρχονται από τις αντιφατικές κριτικές που απέσπασε το έργο. 
Παρά ταύτα, διαθέτουν το ειδικό βάρος που απαιτείται, για να αναγνωρίσουν οι μαθη-
τές τη διαφορετική οπτική του σκηνοθέτη, που σηματοδότησε μια ολόκληρη εποχή. 

Η παράσταση του 1963 ευθυγραμμίζεται με την άποψη του Εθνικού για την παρουσί-
αση του αρχαίου δράματος (αρχιτεκτονική σκηνικού Reinhardt και Appia με έντονα 
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γεωμετρικά σχήματα, απαγγελτικός τρόπος εκφοράς λόγου, καθορισμένη αγωγή Χο-
ρού). Ο Μουζενίδης θεωρείται μάλλον συντηρητικός σκηνοθέτης του Εθνικού, που α-
κολουθεί την ακαδημαϊκή σχολή του Ροντήρη. Όμως η αναγκαιότητα μιας νέας, σύγ-
χρονης αισθητικής που θα ξεπερνά το ταμπλώ –βιβάν εκφράζεται απερίφραστα από 
κάποιους κριτικούς: Η Ηρώ Λάμπρου (Το Βήμα 3.7.1963) φαίνεται απογοητευμένη από 
την εμμονή σε καθιερωμένες φόρμουλες για την παρουσίαση αρχαίου δράματος: «Και 
η παρουσίαση του Σαββάτου; Ποιο πνεύμα, ποιας εποχής μας έδωσε; Είδαμε να επανα-
λαμβάνεται, δεν ξέρω σε ποσοστό αντίτυπο, η καθιερωμένη πια παρουσίαση «αρχαίου 
δράματος». Η ίδια σκηνογραφική αντίληψη, ο ίδιος τρόπος απαγγελίας, η ίδια αγωγή του 
χορού, και η μουσική μέσα στα ίδια πάντα πλαίσια». (http://www.nt-
archive.gr/playMaterial.aspx?playID=814#publications) .  

Εντελώς διαφορετικού ύφους θα είναι η επόμενη παράσταση της Άλκηστης το 1974 από 
το Εθνικό Θέατρο και πάλι. Παρουσιάζεται στο πλαίσιο των εικοστών Επιδαυρίων σε 
συνδυασμό με το σατυρικό δράμα Κύκλωπας, σε σκηνοθεσία Σπύρου Ευαγγελάτου. Η 
αυθεντία του Εθνικού χωρίς να έχει χάσει το κύρος της είχε αρχίσει να θαμπώνει από 
τις μέτριες έως πολύ κακές παραστάσεις της Επταετίας και την έλλειψη ποικιλίας στις 
σκηνοθετικές προτάσεις.  

Ο Ευαγγελάτος απέρριψε τη ρομαντική ερμηνεία του έργου και προέκρινε την εκδοχή 
της παρωδίας. Η όλη παράσταση αποτελεί αναζήτηση μιας νέας αισθητικής αντιμετώ-
πισης βγαλμένης από την ιδιαίτερη υφή του έργου. Δεν αποτελεί πρόταση για δημιουρ-
γία Σχολής, όπως αναφέρει ο ίδιος στο πρόγραμμα της παράστασης (http://www.nt-
archive.gr/playMaterial.aspx?playID=227#programs). Πρόκειται για διασκευή λοιπόν. 
Η ενιαία παράσταση της Άλκηστης και του Κύκλωπα με το παλάτι του Αδμήτου στη 
μία πλευρά της σκηνής και τη σπηλιά του Πολύφημου στην άλλη, στηρίχτηκε στο εύ-
ρημα του «θεάτρου εν θεάτρω»: οι δύο παμπάλαιοι μύθοι παριστάνονται σε πατάρι 
κατά τη διάρκεια ενός πανηγυριού από κάποιους αυτοσχέδιους ηθοποιούς. Σε αυτό το 
απλοϊκό ύφος της παράστασης συμφύρονται αρχαία, μεσαιωνικά και νεοελληνικά λα-
ϊκά στοιχεία. Η παράσταση χρησιμοποιεί κι άλλες λύσεις για τη νέα αυτή αισθητική 
ανάγνωση του έργου: οι «Υποθέσεις» των αρχαίων σχολιαστών διαλαλούνταν στην 
αρχή από τους κήρυκες στην αρχαία αλλά με ρουμελιώτικη προφορά, εν είδει εισαγω-
γής στο έργο. Ο Χορός επιμεριζόταν σε δύο ημιχόρια, τους αστούς και τους χωρικούς, 
με κριτήριο το γεγονός ότι στα χορικά άλλοτε μεταδίδεται μια βουκολική ειδυλλιακή 
αφέλεια και άλλοτε μια αστική μεγαλοστομία με συχνότατη χρήση κοινών τόπων. Ε-
πιπλέον, η μουσική γράφτηκε ομαδικά από τους ηθοποιούς, που κατάγονταν από την 
ύπαιθρο ή διέθεταν μουσικές γνώσεις, σε συνεργασία με τον σκηνοθέτη (βλ. κριτικές 
στο αρχείο Εθνικού Θεάτρου). 

Οι κριτικοί δεν εκτίμησαν τη σκηνοθετική καινοτομία του Ευαγγελάτου. Θεώρησαν 
ότι μείωσε το υψηλό ύφος του έργου, εξαχρείωσε τους χαρακτήρες (Γεωργουσόπουλος 
Το Βήμα 1974), υπερτόνισε κωμικά στοιχεία που έφτασαν στο επίπεδο της γελοιότητας, 
αταίριαστης με το ύφος του έργου (Περσεύς Αθηναίος Ημερησία 1974). Του καταλό-
γισαν έλλειψη σκηνοθετικής γραμμής και προσπάθεια ανεύρεσης τεχνασμάτων, για να 
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γεφυρωθεί η αρχαία αισθητική με τη σύγχρονή του, με αποτέλεσμα τη μετατροπή της 
παράστασης σε ένα είδος «ξιπασμένου επιθεωρησιακού καλαμπουριού» (Κρητικός Α-
κρόπολις 1974). 

Ο Ευαγγελάτος θέλησε να δώσει τη δική του απάντηση στο ερώτημα τι είναι τελικά η 
Άλκηστη: τραγωδία, κωμωδία, σατυρικό δράμα; Ως τραγι- κωμωδία την αντιλήφθηκε 
και έτσι προσπάθησε να την αναπαραστήσει. Κάποια ευρήματά του ήταν ευφυέστατα 
αλλά σίγουρα πολύ μακριά από την αισθητική αντίληψη του Εθνικού και πολλών κρι-
τικών για την αναβίωση του αρχαίου δράματος. 

Η επόμενη παράσταση από το Κ.Θ.Β.Ε. το 1984, σε ενιαία, δίωρη και χωρίς διάλειμμα 
παρουσίαση με τις Τραχίνιες του Σοφοκλή, θα είναι και η πιο επεισοδιακή. 
(https://www.ntng.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=23&sf_p1=4128&pg=1) 

Ο σκηνοθέτης της, Γιάννης Χουβαρδάς, θεώρησε το κείμενο παρωδιακό και το ύφος 
της σκηνικής ερμηνείας καθορίστηκε από ένα πλήθος κωμικών, φαρσικών και γκροτέ-
σκων στοιχείων. Για τον Χουβαρδά το έργο είναι πολυσύνθετο, δράμα και κωμωδία 
μαζί, αλλά και τραγική ειρωνεία για την αποκάλυψη του ψεύδους πάνω στο οποίο είναι 
κτισμένος ο γάμος. Έτσι, η Άλκηστη αντιμετωπίστηκε σαν ένας αλληγορικός μύθος, 
προκειμένου να αναδειχθούν διαχρονικά θέματα, όπως η προσπάθεια του ανθρώπου να 
ζήσει πέρα από τα φυσιολογικά του όρια, η ύβρις, το ψέμα πάνω στο οποίο είναι βασι-
σμένος ο θεσμός του γάμου, η θέση της γυναίκας μέσα στην οικογένεια και την ανδρο-
κρατούμενη κοινωνία.  

Στην παράσταση έγινε παραλληλισμός του βασιλείου του Άδμητου με τη σύγχρονη 
αριστοκρατία και ο θάνατος της Άλκηστης παρουσιάστηκε ως παρωδία κοσμικού γε-
γονότος. Οι χαρακτήρες του έργου κινήθηκαν σε παγερούς χώρους από γυαλί και σί-
δερο, εμφανίστηκαν ντυμένοι με σύγχρονα επίσημα και πένθιμα ρούχα (σμόκιν, βρα-
δινές τουαλέτες) και πιστοί στο πρωτόκολλο. Μετά το πέρας των Τραχινιών υπηρέτες 
με σμόκιν (φραγκοφορεμένος χορός) και καμαριέρες ξεσκέπασαν τα μοντέρνα έπιπλα 
τοποθετώντας στο τετράγωνο επίπεδο που κάλυπτε την ορχήστρα το γυάλινο τραπέζι 
και τις λευκές σιδερένιες καρέκλες. Στο σκηνικό του Φωτόπουλου δέσποζε το γυαλί: 
το πάτωμα της σκηνής ήταν καλυμμένο από γυάλινα πλακίδια ενώ στο πίσω μέρος 
βρισκόταν ένας τοίχος ντυμένος με καθρέπτες (Συνοδινού Ακρόπολις 1984).  
 
Ανάλογη διάθεση για πρωτοτυπία επέδειξε και η ενδυματολόγος Αναστασία Αρσένη: 
ο Ηρακλής εμφανίστηκε με ρεπούμπλικα, καπαρντίνα και βαλίτσα, κρατώντας τη λεο-
ντή και με το ρόπαλο κρεμασμένο σα ρακέτα. Άλλοτε παρουσιάστηκε ως Σούπερμαν 
με φόρμα και άλλοτε ως ταχυδακτυλουργός που εμφανίζει την Άλκηστη μετά την επι-
στροφή της από τον Άδη. Η Άλκηστη αρχικά φορά μαύρο διαφανές νυχτικό, ενώ στη 
συνέχεια ντυμένη νύφη περιμένει το θάνατο.  
 
 Η «εικονοκλαστική» τόλμη και φαντασία του σκηνοθέτη ξένισε το χώρο της Επιδαύ-
ρου. Κάποιοι κριτικοί θεώρησαν εντυπωσιακό το αποτέλεσμα αλλά ακατάλληλο για 
τον «ιερό» χώρο της Επιδαύρου (Παγκουρέλης Ελεύθερος Τύπος 1984). Επιπλέον, 
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καθώς όλα τα ευρήματα δεν ήταν του ίδιου επιπέδου, εντυπωσίασαν και εξόργισαν 
(ιδίως το ξέσπασμα των υπηρετών και οι θωπείες μετά το θάνατο της Άλκηστης), με 
αποτέλεσμα άλλες ευφυείς λύσεις (ανάγνωση χορικών μέσα από το βιβλίο των συλλυ-
πητηρίων, πάγωμα της κίνησης των αρχόντων που σκεπάστηκαν με πλαστικό ενώ έ-
μειναν ελεύθερα μόνο τα παιδιά) να μην εκτιμηθούν. 

 
Ο συνδυασμός των δύο έργων δεν ήταν επιτυχής: «Οι Τραχίνιες αποτέλεσαν το προπέ-
τασμα καπνού για να δοθεί το μήνυμα της Άλκηστης. Αντί για χαλάρωση προκλήθηκε 
αμόκ στους θεατές. Ο συνδυασμός ήταν ανεπιτυχής» (Λιγνάδης Καθημερινή 1984). Ο 
Χουβαρδάς έδωσε κοινωνιολογικό περιεχόμενο στη θυσία της Άλκηστης και θέλησε 
να καταγγείλει την υποκρισία του αστικού πολιτισμού. Σίγουρα η σκηνοθετική του 
προσέγγιση αποτελεί μια νέα ανάγνωση του έργου. 
 
Το 2000 το 5ο εργαστήρι ηθοποιών του Εθνικού Θεάτρου σε σκηνοθεσία Λυδίας Κο-
νιόρδου ανεβάζει την παράσταση με πρόδηλη τη διάθεση για πειραματισμό. Χρησιμο-
ποιείται η μετάφραση του Χρηστομάνου, ένα κείμενο που παρ’ όλη την ηλικία του, 
διατηρεί την αμεσότητα του προφορικού λόγου χωρίς παράλληλα να χάνει τη μουσι-
κότητα και το ρυθμό του ποιητικού. Η Κονιόρδου μεταφέρει τη δράση στη Μεταπολε-
μική Ελλάδα την περίοδο 1950-60, όταν η χώρα βγαίνοντας από την τραυματική εμπει-
ρία του εμφυλίου, θυσίασε στο βωμό της ανάγκης και της προόδου ό, τι όμορφο διέ-
θετε. Τότε τοποθετεί την απόλυτη πράξη αγάπης και αυτοθυσίας της Άλκηστης, η ο-
ποία φαντάζει παράλογη σε ένα κόσμο με μοναδικό κίνητρο το κέρδος. Γίνεται αποδε-
κτή απλώς και μόνο επειδή είναι χρήσιμη, εξυπηρετεί αλλά στην πραγματικότητα κα-
νείς δε την κατανοεί (Κονιόρδου από το πρόγραμμα παράστασης). 

 
Το κυρίαρχο συναίσθημα στην παράσταση είναι η απορία: ο Χορός θαυμάζει την 
πράξη της Άλκηστης αλλά απορεί. Ο Άδμητος μετά το θάνατο της γυναίκας του απορεί 
για την πορεία της μελλοντικής του ζωής. Η ίδια η Άλκηστη απορεί για τη μετάβαση 
από τη ζωή στο θάνατο. Υπάρχει μια διάχυτη αμηχανία μπροστά σε μια πράξη αυτο-
θυσίας που φαντάζει παράλογη σε ένα κόσμο που εκτιμά τα πράγματα με γνώμονα το 
κέρδος. Γίνεται αποδεκτή μόνο και μόνο γιατί είναι βολική.  
 
Η συγκεκριμένη σκηνοθεσία βλέπει το μύθο πιο ανάλαφρα, με πικρό χιούμορ και σα-
τιρικές πινελιές, για να εικονίσει την αστική και μικροαστική τάξη, τη συμπεριφορά 
της απέναντι στο γεγονός της αυτοθυσίας της Άλκηστης. Τολμηρό το εγχείρημα της 
Κονιόρδου αλλά και αισθητικά θεμελιωμένο με ενότητα ήθους και ύφους χάρις στο 
λιτό ρεαλιστικό σκηνικό και στα κοστούμια, στην εύστοχων επιλογών μουσική επιμέ-
λεια της ηθοποιού Μάρθας Φρίντζιλα και στη γόνιμη υποκριτική προσπάθεια των νέων 
ηθοποιών.  
 
 

Συμπέρασμα 
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Οι πρώτες παραστάσεις του 1901 και του 1934 αποτελούν ερασιτεχνικές προσπάθειες 
αναβίωσης του αρχαίου δράματος. Η πρώτη κινείται μέσα στο πλαίσιο αρχαιολογικών 
αναπαραστάσεων. Οι αντιλήψεις της εποχής για την ποίηση και το θέατρο επηρεάζουν 
τις μεταφράσεις και την ερμηνεία ενώ οι επιστήμες της φιλολογίας και της αρχαιολο-
γίας, που γνωρίζουν στιγμές δόξας, επιβάλλουν την απαίτηση μιας «αυθεντικότητας» 
(Ανδρεάδης 2005). Ο Κουν προσπαθεί να συνδέσει την αρχαία με τη νεότερη παρά-
δοση και να τονίσει το λαϊκό στοιχείο (τραγούδια, κοστούμια, σκηνικά). Η άνθιση της 
λαογραφίας και της ανθρωπολογίας θα συνδέσουν το πνεύμα της αρχαίας τραγωδίας 
με το Βυζάντιο και το χριστιανισμό και θα δώσουν την αίσθηση της πολιτισμικής συ-
νέχειας, δίνοντας λύση και στο πρόβλημα της γλώσσας της μετάφρασης. Το Εθνικό 
θέατρο φαίνεται επηρεασμένο από τη γερμανική σχολή του Reinhardt, ακολουθεί μια 
ακαδημαϊκή αισθητική με έναν μάλλον συντηρητικό σκηνοθέτη (Μουζενίδης) μέχρι το 
1974, όπου ο Ευαγγελάτος τολμά να φωτίσει το σατυρικό κομμάτι του έργου, αν και 
διολίσθησε προς το παρωδιακό ύφος. Οι επόμενες προσεγγίσεις μεταφέρουν την ιστο-
ρία σε ταραγμένα χρόνια της σύγχρονης Ελλάδας και μάλλον πειραματίζονται στο αρ-
χαίο θέατρο με ευαισθησία (Κονιόρδου) αλλά και διάθεση για πρωτοτυπία (Χουβαρ-
δάς) (Walton 2007). 
 
Όλοι οι σκηνοθέτες έδωσαν έμφαση σε αρχετυπικά σχήματα (τελετουργικός θρήνος, 
πλέγμα ιδεών, εθίμων κλπ), φρόντισαν η μουσική να υπηρετήσει την παράσταση ανα-
δεικνύοντας το λόγο και τη σκηνική δράση και έδωσαν την προσωπική τους σφραγίδα. 
Το ίδιο το έργο προσφέρεται για πολλαπλές αναγνώσεις και αποτελεί ευτύχημα η προ-
σπάθεια μετά το 1974 να μην παρουσιαστούν ουδέτερες προσεγγίσεις προσκολλημένες 
στο δραματικό κείμενο. Αντιθέτως, στη σκηνική πραγμάτωση είναι ευδιάκριτη η τάση 
να ληφθεί υπόψη και ένας επιπλέον παράγοντας της παράστασης, οι θεατές, οι οποίοι 
προσλαμβάνουν το αισθητικό αποτέλεσμα βάσει των συγκεκριμένων κοινωνικών– πο-
λιτικών –οικονομικών παραμέτρων της εποχής τους (Αρβανίτη 2002). 
 
Οι μαθητές μετά την επαφή τους με τις σκηνοθετικές αποδόσεις τόσο τις πιο παραδο-
σιακές όσο και τις πιο μοντέρνες, θα είναι σε θέση να κατανοούν ότι κάθε παράσταση 
είναι μοναδική, αποτέλεσμα της πρόσληψης του κειμένου από τον σκηνοθέτη. Επιτυ-
χημένες παραστάσεις δεν είναι πλέον οι μουσειακές αποδόσεις των αγγειογραφιών της 
αρχαιότητας αλλά οι παραστάσεις εκείνες, στις οποίες η ενσωμάτωση νεότερων στοι-
χείων αποκτά προστιθέμενη αξία λόγω του λειτουργικού τους ρόλου χωρίς να αποτε-
λούν αυτοσκοπό για λόγους εντυπωσιασμού. 

 
Βιβλιογραφικές αναφορές 

Ανδρεάδης, Γ. (2005). Στα ίχνη του Διονύσου. Αθήνα: Σιδέρης. 

Αρβανίτη, Κ. (2002). Η κριτική του δραματικού κειμένου και της θεατρικής πράξης. 
Τεχνών κρίσεις. Κείμενα για την κριτική. Αρχιτεκτονική, εικαστικά, θέατρο, κινη-
ματογράφος, μουσική, πολυμέσα, χορός. Αθήνα: DIAN, 81-96. 
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Γεωργουσόπουλος, Κ. (1986). Η Άλκηστις του Κ. Χρηστομάνου. Μια ανακοίνωση. 
Λέξη 56, 693-701. 

Γλυτζουρής, Α. (2001). Η σκηνοθετική τέχνη στην Ελλάδα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμ-
ματα. 

Κουν, Κ. (1997). Κάνουμε θέατρο για την ψυχή μας. Αθήνα : Καστανιώτη. 

Lesky, Al. (1989). Η τραγική ποίηση των αρχαίων Ελλήνων, τόμος β΄, μτφ Νίκος Χουρ-
μουζιάδης. Αθήνα: ΜΙΕΤ. 

Μαυρίκου- Αναγνώστου, Μ. (1964). Ο Κωνσταντίνος Χρηστομάνος και η Νέα Σκηνή. 
Αθήνα: Φέξη. 

Σιδέρης, Γ. (1976). Το αρχαίο θέατρο στη Νέα Ελληνική Σκηνή 1817-1972, τόμος α΄ 
1817-1932. Αθήνα: Ίκαρος. 

Walton, J.M. (2007). Το αρχαίο ελληνικό θέατρο επί σκηνής, μτφ. Κ.Αρβανίτη, Β. Μα-
ντέλη. Αθήνα: Ελληνικά γράμματα. 

Χουρμουζιάδης, Ν. (1984). Όροι και μετασχηματισμοί στην αρχαία ελληνική τραγωδία. 
Αθήνα: Γνώση. 

Χουρμουζιάδης, Ν. (1992). Άλκηστη: μια ανεπανάληπτη απόπειρα. Θεατρικά Τετράδια 
24, Ιούλιος 1992. Θεσ/κη: Infoprint, 45-47. 

 
Ηλεκτρονικές Παραπομπές 

 
Θέατρο τέχνης: http://www.theatro-technis.gr/  

Αρχείο Εθνικού Θεάτρου: https://www.n-t.gr/el/knowus/archive  

Αρχείο Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος (Κ.Θ.Β.Ε.): 

https://www.ntng.gr/default.aspx?lang=elGR&page=23&sf_p1=4128&pg=1  

Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων (περιοδικά- εφημερίδες): 
https://library.parliament.gr/Portals/6/pdf/digitalmicrofilms.pdf  
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Υλοποίηση και αξιολόγηση ενός νέου Ψηφιακού Αποθετηρίου 
για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

  
Κεχαΐδου Μαρίνα 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών, M.Sc, Υποψήφια Διδάκτωρ 
ΠΤΔΕ, ΔΠΘ, marikech@ee.duth.gr 

 
Παυλίδης Γεώργιος 

Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Ερευνητής, Ερευνητικό Κέντρο "ΑΘΗΝΑ" 
gpavlid@gmail.com 

 
Τσουλουχάς Γεώργιος 

Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Τμήμα ΗΜΜΥ, ΔΠΘ 
gtsoulou@ee.duth.gr 

 
Κέκκερης Γεράσιμος 

Καθηγητής ΠΤΔΕ, ΔΠΘ, kekkeris@eled.duth.gr 

Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η δημιουργία του Ψηφιακού Αποθετηρίου 
«Κάστανος» (http://lod.ceti.gr), το οποίο απευθύνεται στο χώρο της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης. Η υλοποίηση του αποθετηρίου βασίζεται σε τρεις παράλληλους άξονες: 
της ολοκληρωμένης εκπαιδευτικής πρότασης προς τον εκπαιδευτικό, της 
αποτελεσματικής και εύκολης αναζήτησης και εύρεσης του κατάλληλου Μαθησιακού 
Αντικειμένου και της υψηλής εκπαιδευτικής ποιότητάς του παιδαγωγικού υλικού. 
Αρχικά πραγματοποιείται μια συνοπτική παρουσίαση του τρόπου υλοποίησης του 
αποθετηρίου, των λειτουργιών που διαθέτει καθώς και των επιλογών που παρέχονται 
στο χρήστη. Κατόπιν, παρουσιάζεται η αξιολόγηση του αποθετηρίου όπου για την 
επίτευξη αυτής χρησιμοποιήθηκαν δύο ερωτηματολόγια, τα οποία περιείχαν κυρίως 
ερωτήσεις πενταβάθμιας κατηγοριοποίησης τύπου Likert και συμπληρώθηκαν από δύο 
διαφορετικές ομάδες. Η πρώτη αποτελούνταν από προπτυχιακούς φοιτητές του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης και η δεύτερη από ειδικούς και 
συγκεκριμένα από μέλη ΔΕΠ καθώς και εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Λέξεις-Κλειδιά: Ψηφιακό Αποθετήριο, Μαθησιακά Αντικείμενα, ΤΠΕ, Πρωτοβάθμια 
Εκπαίδευση  

Εισαγωγή 

Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και τα σύγχρονα μέσα 
επικοινωνίας επηρέασαν θετικά την εκπαιδευτική διαδικασία, επιφέροντας σημαντικές 
αλλαγές στον τρόπο διεξαγωγής της στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η σωστή 
ενσωμάτωση των ΤΠΕ με το περιβάλλον διδασκαλίας και μάθησης αναμφισβήτητα 
βελτιώνει την εκπαίδευση και συμβάλλει ουσιαστικά στην αύξηση της 
παραγωγικότητας (Ψαχαρόπουλος, 1999). Με την πάροδο του χρόνου διαδραματίζουν 
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ζωτικό και ουσιώδες ρόλο στην επίτευξη ποιοτικής αλλαγής σε κάθε πτυχή της 
καθημερινότητας μας γενικά και της διακυβέρνησης της εκπαίδευσης ειδικότερα 
(Schütt, 2003). 

Η πιο συνηθισμένη μορφή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση είναι τα Μαθησιακά Αντικείμενα 
(ΜΑ), τα οποία σύμφωνα με τον Wiley (2000) ορίζονται ως «οποιοσδήποτε ψηφιακός 
πόρος που μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί για να υποστηρίξει τη μάθηση», ενώ 
σύμφωνα με τον Polsani (2003) είναι «μια ανεξάρτητη και αυτοτελής μονάδα 
περιεχομένου μάθησης που είχε προδιάθεση να επαναχρησιμοποιηθεί σε πολλαπλά 
εκπαιδευτικά πλαίσια». Η αποθήκευση, διαχείριση, ανάκτηση και παράδοσή των ΜΑ 
στο χρήστη γίνεται μέσω των Ψηφιακών Αποθετηρίων Μαθησιακών Αντικειμένων 
(Κεχαΐδου, Παυλίδης & Κέκκερης, 2020). Επιπρόσθετα, είναι απαραίτητο τα ΜΑ να 
ενσωματώνουν κατάλληλες πληροφορίες (μεταδεδομένα), ώστε να διευκολύνεται η 
πλοήγηση, η αναζήτηση, ο εντοπισμός και η αξιοποίησή τους στην εκπαιδευτική 
διαδικασία (Μεγάλου, 2015).  

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται το Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων για 
την πρωτοβάθμια εκπαίδευση «Κάστανος». Το όνομα του αποθετηρίου είναι προς 
τιμήν του παιδαγωγού Θεόδωρου Κάστανου, ο οποίος υπήρξε θεμελιωτής του 
εκπαιδευτικού συστήματος της Αλεξανδρούπολης τα πρώτα έτη της απελευθέρωσης 
και ενσωμάτωσής της στην Ελλάδα το 1920. Αρχικά, παρουσιάζεται η δομή, η 
λειτουργία και οι υπηρεσίες του αποθετηρίου, ενώ στη συνέχεια δίδονται τα 
αποτελέσματα της τελικής αξιολόγησής του, όπως προέκυψαν από την επεξεργασία 
δύο ερωτηματολογίων.  

Παρουσίαση Αποθετηρίου «Κάστανος» 

Το Ψηφιακό Αποθετήριο ΜΑ για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση «Κάστανος» ως προς 
τη δομή και την κατασκευή του, καθώς και το εκπαιδευτικό υλικό που είναι 
αναρτημένο σε αυτό, δημιουργήθηκε εξ’ ολοκλήρου από την αρχή χωρίς να βασιστεί 
σε κάποια προηγούμενη εργασία. Για την υλοποίηση του χρησιμοποιήθηκαν 
διαδεδομένες γλώσσες προγραμματισμού, όπως PhP, HTML, XML, ενώ η βάση 
δεδομένων που αξιοποιήθηκε είναι η MySQL.  

Το αποθετήριο απευθύνεται τόσο σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι 
οποίοι αναζητούν υλικό για τη διδασκαλία του μαθήματός τους, όσο και σε γονείς και 
εκπαιδευόμενους, οι οποίοι επιθυμούν επιπλέον υλικό για την καλύτερη εμπέδωση του 
διδασκόμενου μαθήματος. Η πρόσβαση σε αυτό και η ανάκτηση ΜΑ είναι δωρεάν και 
ελεύθερη σε όλους. Οι όροι χρήσης και τα πνευματικά δικαιώματά τους καλύπτονται 
από την άδεια χρήσης της Creative Commons: «CC BY – NC –SA». Αυτό σημαίνει ότι 
ο χρήστης επιτρέπεται να αντιγράψει και να χρησιμοποιήσει το υλικό με κάθε μέσο και 
τρόπο, καθώς και να αναμείξει και να δημιουργήσει σε αυτό, αρκεί να γίνει αναφορά 
στο δημιουργό του ΜΑ, να μη γίνει εμπορική χρήση του και η επαναδιανομή του να 
πραγματοποιηθεί με παρόμοιους όρους διανομής. 
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Στην αρχική σελίδα του αποθετηρίου ο χρήστης μπορεί να βρει ένα σύντομο 
βιογραφικό του εκπαιδευτικού «Θεόδωρου Κάστανου» με πληροφορίες από τη ζωή και 
το έργο του, να ενημερωθεί σχετικά με το περιεχόμενο, τις λειτουργίες και τη 
δημιουργία του αποθετηρίου, μέσω ενός αρχείου συχνών ερωτήσεων και επίσης να 
επικοινωνήσει με το δημιουργό του αποθετηρίου για τυχόν παρατηρήσεις και 
πληροφορίες. Τέλος, μπορεί να αναζητήσει ΜΑ μέσω της επιλογής «Αναζήτηση», η 
οποία είναι και η κύρια λειτουργία του αποθετηρίου. 

Τα ΜΑ είναι ταξινομημένα με βάση την τάξη, το μάθημα και την ενότητα του σχολικού 
βιβλίου και καλύπτουν και τις έξι τάξεις του Δημοτικού. Βασίζονται στα σχολικά 
εγχειρίδια του Οργανισμού Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων (ΟΕΔΒ) του σχολικού 
έτους 2019 – 2020 και σε κάθε ενότητα ο χρήστης μπορεί να βρει διαφορετικά είδη 
μαθησιακού υλικού όπως:  

• Αφίσα με τις σημαντικότερες λέξεις κλειδιά της ενότητας  
• Ασκήσεις όπως σταυρόλεξο, συμπλήρωση κενών, πολλαπλής επιλογής κ.α.  
• Διδακτικό υλικό με συνδέσμους από το διαδίκτυο σχετικό με το υλικό της ενότητας 

(π.χ. βίντεο, ασκήσεις, εικόνες κ.α.) 
• Εννοιολογικό Πίνακα 
• Παρουσίαση μαθήματος σε μορφή PowerPoint 
• Σχέδιο μαθήματος 

Όλα τα ΜΑ περιέχουν μεταδεδομένα (πληροφορίες) τα οποία βασίζονται στο πρότυπο 
LOM (Learning Objects Metadata) του οργανισμού IEEE. Τα μεταδεδομένα 
περιλαμβάνουν γενικές πληροφορίες για το ΜΑ όπως τίτλος, τύπος, μορφή, γλώσσα, 
άδεια χρήσης, στοιχεία δημιουργού του ΜΑ και των μεταδεδομένων του. Παρέχουν 
ακόμα μαθησιακές πληροφορίες όπως τύπο και επίπεδο διαδραστικότητας, 
σημασιολογική πυκνότητα, δυσκολία, ρόλος τελικού χρήστη κ.α. Τέλος, κάθε ΜΑ 
περιέχει πληροφορίες σχετικές με την ταξινόμησή του στη βάση δεδομένων του, όπως 
η τάξη, το μάθημα και η διδακτική ενότητα του μαθήματος, στο οποίο ανήκει, καθώς 
και λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν το ΜΑ. Τα μεταδεδομένα δίνουν στον χρήστη 
όχι μόνο πληροφορίες σχετικά με το ΜΑ αλλά και τη δυνατότητα αναζήτησης και 
εύρεσής του. 

Για την αναζήτησή των ΜΑ στο αποθετήριο «Κάστανος», υπάρχουν δύο δυνατότητες. 
Η πρώτη είναι μέσω της επιλογής «Αναζήτηση με λέξεις κλειδιά», όπου ο χρήστης 
εισάγει μια λέξη σχετική με το ΜΑ που αναζητά και εμφανίζονται όσα ΜΑ συνδέονται 
με αυτήν τη λέξη. Με τον τρόπο αυτό, μπορούν να παρουσιαστούν ΜΑ από όλες τις 
τάξεις και τα μαθήματα του αποθετηρίου. Η δεύτερη είναι μέσω σύνθετης αναζήτησης 
και των επιλογών «Επιλέξτε Τάξη», «Μάθημα» και «Επιλέξτε Ενότητα». Αν για 
παράδειγμα ο χρήστης θέλει να εντοπίσει τα αρχεία της Ενότητας 1: «Η δημιουργία 
του κόσμου» του μαθήματος Ιστορίας της Γ’ τάξης, τότε: 

o Από το πεδίο «Επιλέξτε Τάξη» επιλέγει Γ.  
o Από το πεδίο «Μάθημα» διαλέγει Ιστορία.  
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o Από το πεδίο «Επιλέξτε Ενότητα» επιλέγει Ενότητα 1: Η δημιουργία του κόσμου.  

Στη συνέχεια πατώντας το κουμπί «Αναζήτηση» εμφανίζονται τα αρχεία που υπάρχουν 
στο αποθετήριο για αυτήν την ενότητα. Στα αποτελέσματα της αναζήτησης 
εμφανίζονται οι βασικές πληροφορίες, όπως τίτλος και τύπος, ο σύνδεσμος μέσω του 
οποίου γίνεται η ανάκτηση του ΜΑ, καθώς και σύνδεσμος για τα μεταδεδομένα του. 

Τα περισσότερα είδη ΜΑ είναι σε κοινή μορφή όπως Microsoft Word, PowerPoint και 
Image. Οι ασκήσεις υλοποιήθηκαν μέσω του ελεύθερου εκπαιδευτικού λογισμικού Hot 
Potatoes και ο επισκέπτης μπορεί να τις εμφανίσει είτε μέσω του προαναφερθέντος 
λογισμικού, είτε μέσω οποιουδήποτε φυλλομετρητή (π.χ. Internet Explorer, Microsoft 
Edge κ.α.). Οι εννοιολογικοί πίνακες δημιουργήθηκαν με χρήση των λογισμικών 
Inspiration και CmapTools και η εμφάνισή τους γίνεται είτε με τη χρήση των 
συγκεκριμένων λογισμικών, είτε ως εικόνα τύπου image και pdf. Επιπλέον επειδή οι 
χρήστες του αποθετηρίου μπορούν να κατεβάσουν τον κώδικα των ΜΑ, δίνεται η 
δυνατότητα να τροποποιήσουν τα ΜΑ σύμφωνα με το περιβάλλον της τάξης και τις 
ανάγκες τους. 

Το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού υλικού, που υπάρχει αναρτημένο στο αποθετήριο, 
εκπονήθηκε σε πρώτη φάση από προπτυχιακούς φοιτητές του Παιδαγωγικού Τμήματος 
Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.) στα 
πλαίσια του μαθήματος «Διδασκαλία με Νέες Τεχνολογίες» (Κέκκερης, 2017). Μετά 
την ανάπτυξη της πρώτης έκδοσης, το υλικό αυτό αναπροσαρμόστηκε και επιμελήθηκε 
με σκοπό να ανταποκριθεί στις υψηλές απαιτήσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
Επιπλέον προστέθηκε καινούριο υλικό, ώστε να καλυφθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερος 
όγκος θεματικών ενοτήτων. 

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν στο αποθετήριο περίπου 3.105 ΜΑ για όλες τις τάξεις της 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Αποτελέσματα αξιολόγησης αποθετηρίου «Κάστανος» 

Αναφορικά με την αξιολόγηση του αποθετηρίου, έγινε με τη χρήση δύο διαφορετικών 
ερωτηματολογίων, των οποίων η υλοποίηση πραγματοποιήθηκε σε ψηφιακή μορφή 
μέσω της πλατφόρμας Google docs. Το πρώτο αποτελούνταν από 31 ερωτήσεις 
πενταβάθμιας κατηγοριοποίησης τύπου Likert, 4 ερωτήσεις ανοικτού τύπου και 
συμπληρώθηκε από προπτυχιακούς φοιτητές του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης του Δ.Π.Θ. Το δεύτερο περιείχε 14 ερωτήσεις πενταβάθμιας 
κατηγοριοποίησης τύπου Likert, 2 ερωτήσεις ανοικτού τύπου και απαντήθηκε από 
εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης στους οποίους διαμοιράστηκε 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όσον αφορά τις δοθείσες απαντήσεις των 
πενταβάθμιων ερωτήσεων ήταν οι εξής: «Πάρα πολύ», «Πολύ», «Ούτε λίγο ούτε 
πολύ», «Λίγο», «Καθόλου».  
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Ο σκοπός και των δύο ερωτηματολογίων ήταν: α) να γνωρίσουμε τη σχέση των 
συμμετεχόντων με τα ΜΑ και τη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, β) να αξιολογηθεί 
η δομή και η λειτουργικότητα του αποθετηρίου, γ) να αξιολογηθεί η ποιότητα και η 
εκπαιδευτική επάρκεια του μαθησιακού υλικού και δ) να διενεργηθεί σύγκριση του 
αποθετηρίου με άλλα παρόμοια Ψηφιακά Αποθετήρια της Ελλάδος. Ακολουθεί 
σύντομη ανάλυση των πιο σημαντικών και ουσιωδών αποτελεσμάτων από τα ευρήματα 
της έρευνας.  

Ανάλυση πρώτου ερωτηματολογίου προπτυχιακών φοιτητών 

Το 91% του δείγματος που συμμετείχε στο πρώτο ερωτηματολόγιο ανήκε στο Β’ έτος 
σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δ.Π.Θ. ενώ το 
υπόλοιπο 9% σε μεγαλύτερα έτη. Αρχικά, προσπαθήσαμε να μάθουμε την άποψη των 
συμμετεχόντων σχετικά με τη χρήση των ΜΑ στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, η οποία 
αποδείχθηκε ότι είναι ιδιαίτερα θετική. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το 100% θεωρεί ότι 
η χρήση τους τονώνει το ενδιαφέρον των μαθητών (47,8% Πάρα πολύ και 52,2% Πολύ) 
και ότι τα ΜΑ παρέχουν περισσότερα εφόδια στον εκπαιδευτικό για την καλύτερη 
αξιολόγηση των μαθητών (69,6% Πάρα πολύ και 30,4% Πολύ). Στη συνέχεια οι 
ερωτήσεις επικεντρώθηκαν στην αξιολόγηση της λειτουργικότητας και της δομής του 
αποθετηρίου «Κάστανος». Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι όλοι οι ερωτηθέντες 
έχουν θετική άποψη (82,6% Πάρα πολύ και 17,4% Πολύ) για τη λειτουργία της 
αναζήτησης μέσω των επιλογών «Τάξη», «Μάθημα» και «Ενότητα». Επιπρόσθετα, το 
95,7% θεωρεί το αποθετήριο εύχρηστο (69,7% Πάρα πολύ και 26,0% Πολύ), ενώ το 
91,3% έκρινε θετικά το περιβάλλον επικοινωνίας του αποθετηρίου με τον χρήστη 
(26,1% Πάρα πολύ και 65,2% Πολύ). Τέλος, η μέθοδος αναζήτησης μέσω «Τάξη», 
«Μάθημα» και «Ενότητα», θεωρείται καλύτερη σε ποσοστό 65,2% έναντι ποσοστού 
13% της αναζήτησης μέσω λέξεων κλειδιά. 

Η επόμενη ενότητα του ερωτηματολογίου αφορούσε την αξιολόγηση του μαθησιακού 
υλικού του αποθετηρίου. Το 95,7% έκρινε θετικά το επίπεδο και την ποσότητα των 
πληροφοριών των ΜΑ (17,4% Πάρα Πολύ και 78,3% Πολύ), ενώ αναφορικά με την 
καταλληλότητα της χρησιμοποιούμενης γλώσσας σε σχέση με την ηλικία των μαθητών 
το 87% είχε θετική γνώμη (34,8% Πάρα πολύ και 52,2% Πολύ). Θετικά κρίθηκε ακόμα 
από το 100% των συμμετεχόντων η επιλογή των λογισμικών των ΜΑ (52,2% Πάρα 
πολύ και 47,8% Πολύ). Επιπλέον, το 91,3% έκρινε επαρκή την ποικιλία των ΜΑ κάθε 
ενότητας για μια ολοκληρωμένη πρόταση διδασκαλίας (13% Πάρα πολύ και 78,3% 
Πολύ). Τέλος, στο Γράφημα 1 αποτυπώνονται τα σημαντικότερα αποτελέσματα της 
σύγκρισης του αποθετηρίου «Κάστανος» με ορισμένα αποθετήρια του ελληνικού 
χώρου, όπως είναι το Φωτόδεντρο, η Πλατφόρμα Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων 
«Αίσωπος» κ.α. 
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Γράφημα 1. Σύγκριση του αποθετηρίου «Κάστανος» με τα υπόλοιπα αποθετήρια του 

ελληνικού χώρου 

Παρατηρούμε ότι οι συμμετέχοντες στη διαδικασία αξιολόγησης θεώρησαν σε 
συνολικό ποσοστό 87% ευκολότερη τη διαδικασία αναζήτησης του αποθετηρίου 
«Κάστανος» σε σχέση με τα υπόλοιπα αποθετήρια (52,2% Πάρα πολύ και 34,8% 
Πολύ), ενώ επίσης θετικά κρίθηκε η διαδικασία ανάκτησης ΜΑ σε συνολικό ποσοστό 
78,3% (43,5% Πάρα πολύ και 34,8% Πολύ). Καλά ήταν τα αποτελέσματα και 
αναφορικά με την ποικιλία των ΜΑ της κάθε ενότητας σε ποσοστό 73,9% (34,8% 
Πάρα πολύ και 39,1% Πολύ). 

Ανάλυση δεύτερου ερωτηματολογίου Μελών ΔΕΠ και εκπαιδευτικών 

Το δείγμα του δεύτερου ερωτηματολογίου αποτελούνταν σε ποσοστό 41,7% από μέλη 
ΔΕΠ, 33,3% από εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και 25% από 
εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  

Στην αρχή, έγινε προσπάθεια αξιολόγησης της χρήσης των ΜΑ στην εκπαίδευση, όπου 
η γνώμη των συμμετεχόντων είναι αρκετά θετική. Συγκεκριμένα, το 95,9% θεωρεί ότι 
τονώνει το ενδιαφέρον των μαθητών (29,2% Πάρα πολύ και 66,7% Πολύ), ενώ το 
100% ότι βοηθάει στην καλύτερη κατανόηση της διδακτέας ύλης (58,3% Πάρα πολύ 
και 41,7% Πολύ). Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να αξιολογήσουν το 
αποθετήριο «Κάστανος» ως προς τη λειτουργικότητα και τη δομή του. Ειδικότερα, το 
91,7% έκρινε θετικά το περιβάλλον επικοινωνίας με το χρήστη (50% Πάρα πολύ και 
41,7% Πολύ), ενώ το 87,5% θεώρησε ότι το περιεχόμενο του αποθετηρίου είναι ορθά 
δομημένο και οργανωμένο (45,8% Πάρα πολύ και 41,7% Πολύ). Τέλος, στο Γράφημα 
2 έχουμε τη δυνατότητα να παρατηρήσουμε την άποψη των συμμετεχόντων ως προς 
την ευχρηστία του αποθετηρίου, την ευκολία εύρεσης του κατάλληλου ΜΑ καθώς και 
την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας αναζήτησης με τη μέθοδο «Τάξη», 
«Μάθημα» και «Ενότητα». Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι την πιο καλή εντύπωση 
προκάλεσε η αποτελεσματικότητα της μεθόδου αναζήτησης μέσω των επιλογών 
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«Τάξη», «Μάθημα» και «Ενότητα», αφού το 100% την έκρινε αποτελεσματική (75% 
Πάρα πολύ και 25% Πολύ). 

 
Γράφημα 2. Αξιολόγηση λειτουργικότητας και δομής αποθετηρίου 

Στη συνέχεια ζητήσαμε από τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη ΔΕΠ να απαντήσουν εάν 
θεωρούν ότι το αποθετήριο «Κάστανος» και τα ΜΑ αυτού θα μπορούσαν να 
βοηθήσουν τον εκπαιδευτικό στη διδασκαλία του. Οι απαντήσεις όπως διαπιστώνουμε 
από το Γράφημα 3 είναι ιδιαίτερα θετικές σε ποσοστό 87,5% (54,2% Πάρα πολύ και 
33,3% Πολύ).  

 
Γράφημα 3. Σε τι βαθμό το αποθετήριο «Κάστανος» και τα ΜΑ αυτού μπορούν να 

βοηθήσουν τον εκπαιδευτικό στη διδασκαλία του μαθήματος 

Στην επόμενη φάση αξιολογήθηκε το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού υλικού που 
υπάρχει αναρτημένο στο αποθετήριο. Οι συμμετέχοντες θεώρησαν ενδιαφέρουσα και 
ελκυστική την επιλογή των χρωμάτων σε ποσοστό 75% (45,9% Πολύ και 29,1% Πάρα 
πολύ), ενώ έκριναν εύκολα αναγνώσιμο το κείμενο των ΜΑ σε ποσοστό 91,8% (45,9% 
Πάρα πολύ και 45,9% Πολύ). Επιπλέον οι συμμετέχοντες θεώρησαν ότι η ποικιλία 
διαφορετικών ειδών ΜΑ σε κάθε ενότητα για τη διδασκαλία του μαθήματος είναι 
επαρκής σε ποσοστό 79,2% (29,2% Πάρα πολύ και 50% Πολύ). Τέλος, 
πραγματοποιήθηκε σύγκριση του αποθετηρίου «Κάστανος» με άλλα αποθετήρια του 
ελληνικού χώρου ως προς συγκεκριμένες λειτουργίες. Την πλέον θετική εντύπωση 
προκάλεσε η ευκολία αναζήτησης του αποθετηρίου «Κάστανος» σε σύγκριση με τα 
υπόλοιπα αποθετήρια σε ποσοστό 75% (33,3% Πάρα πολύ και 41,7% Πολύ), ενώ 
ενδεικτικό είναι ότι κανένας δεν το έκρινε αρνητικά ως προς τη συγκεκριμένη 
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λειτουργία. Επιπλέον το δείγμα θεώρησε ότι το αποθετήριο «Κάστανος» έχει καλύτερο 
περιβάλλον επικοινωνίας με τον χρήστη σε ποσοστό 58,3% (33,3% Πάρα πολύ και 
25% Πολύ) έναντι ποσοστού 8,3% που έκρινε το περιβάλλον χειρότερο. Με παρόμοια 
ποσοστά το δείγμα έκρινε θετικά και την ύπαρξη ποικιλίας διαφορετικών ειδών ΜΑ σε 
ποσοστό 58,3% (33,3% Πάρα πολύ και 25% Πολύ) έναντι 12,5% όπου το έκρινε 
αρνητικά.  

Συμπεράσματα 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μία νέα εκπαιδευτική πρόταση με την 
υλοποίηση για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση του Ψηφιακού Αποθετηρίου 
«Κάστανος». Ο σκοπός του κινείται παράλληλα σε τρεις διαφορετικούς άξονες. Ο 
πρώτος αφορά τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης εκπαιδευτικής πρότασης προς τον 
εκπαιδευτικό της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη διδασκαλία του μαθήματος. Για 
το λόγο αυτό, δίδεται σε κάθε ενότητα μια μεγάλη ποικιλία διαφορετικών ειδών ΜΑ, 
τα οποία ο δάσκαλος μπορεί να αξιοποιήσει για την οργάνωση της διδασκαλίας του 
(σχέδιο μαθήματος), τη διάλεξη του μαθήματος (παρουσίαση, εννοιολογικός πίνακας, 
αφίσα) και την αξιολόγηση των μαθητών (ασκήσεις). Επιπλέον, μέσω του ΜΑ 
«Εκπαιδευτικό υλικό από το διαδίκτυο» προτείνονται τοποθεσίες στο διαδίκτυο, όπου 
ο επισκέπτης μπορεί να αντλήσει επιπλέον υλικό. Ο δεύτερος άξονας είναι της 
συγκέντρωσης των ΜΑ σε ένα χώρο, όπου θα είναι εφικτή η εύκολη και 
αποτελεσματική εύρεση του κατάλληλου ΜΑ μέσω μιας απλοποιημένης και ορθά 
δομημένης διαδικασίας αναζήτησης, καθώς και η ασφαλής και εύκολη διαδικασία 
ανάκτησής τους. Για να επιτευχθεί αυτό, εισήχθησαν στα ΜΑ τα απαραίτητα 
μεταδεδομένα βάσει του διεθνώς αναγνωρισμένου προτύπου LOM του οργανισμού 
ΙΕΕΕ. Τέλος, ο τρίτος άξονας αφορά την ποιότητα του εκπαιδευτικού υλικού του 
αποθετηρίου. Δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή ώστε τα ΜΑ να ανταποκρίνονται στις υψηλές 
απαιτήσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας, να είναι κατάλληλα για την ηλικία των 
μαθητών, να κεντρίζουν το ενδιαφέρον τους και να χρησιμοποιούν λογισμικά που θα 
επιτυγχάνουν την επίτευξη των στόχων του μαθήματος με καινοτόμο τρόπο ενώ 
ταυτόχρονα θα εντάσσουν ομαλά τις νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση.  

Τα αποτελέσματα των δύο ερευνών, μέσω ερωτηματολογίων που παρουσιάστηκαν 
παραπάνω κρίνονται ιδιαιτέρως και πέραν των προσδοκιών μας θετικά. Το στοιχείο 
που αξιολογήθηκε περισσότερο θετικά ήταν η ευκολία και η αποτελεσματικότητα της 
μεθόδου αναζήτησης μέσω «Τάξη», «Μάθημα» και «Ενότητα». Ως εκ τούτου 
μπορούμε να θεωρήσουμε ότι οι στόχοι που τέθηκαν από τη δημιουργία για την 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση του Ψηφιακού Αποθετηρίου Μαθησιακών Αντικειμένων 
«Κάστανος» καλύφθηκαν και στους τρεις άξονες.  
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Ο Δημιουργικός Προγραμματισμός στη Μουσική Παιδαγωγική  
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Περίληψη 

Η ένταξη των νέων τεχνολογιών στη μουσική διδασκαλία-μάθηση αποτελεί μία νέα 
πρόκληση για τη μουσική παιδαγωγική καθώς τα σύγχρονα περιβάλλοντα δόμησης της 
μουσικής εμπειρίας γίνονται όλο και περισσότερο ψηφιακά και πολυτροπικά. Η 
ενσωμάτωση ψηφιακών μέσων σε μαθήματα μουσικής δίνει νέα μαθησιακά κίνητρα 
και προσφέρει στους μαθητές την ευκαιρία να εμβαθύνουν σε ποικίλα μουσικά πεδία. 
Ο δημιουργικός προγραμματισμός αποτελεί μια πρακτική ανάπτυξης κώδικα 
προσανατολισμένη στην παραγωγή εκφραστικού αποτελέσματος. Ερευνητική 
δραστηριότητα στο πεδίο καταδεικνύει τα θετικά αποτελέσματα της χρήσης πρακτικών 
δημιουργικού προγραμματισμού, ως διδακτικό εργαλείο, στην ανάπτυξη της 
δημιουργικότητας και των δεξιοτήτων συνεργασίας των μαθητών, καθώς και της 
βαθύτερης κατανόησης μουσικών εννοιών τόσο σε μουσικό όσο και σε τεχνολογικό 
επίπεδο. Tο παρόν άρθρο εστιάζει στην ένταξη του δημιουργικού προγραμματισμού σε 
μαθήματα μουσικής, μέσω της χρήσης της Sonic Pi, μιας γλώσσας προσανατολισμένης 
στη μουσική εκπαίδευση. 

Λέξεις-Κλειδιά: Νέες τεχνολογίες, δημιουργικός προγραμματισμός, ψηφιακά μέσα, 
μουσική εκπαίδευση 

Εισαγωγή 

Η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών και των ψηφιακών μέσων σε μαθήματα 
μουσικής μετασχηματίζει τις διαδικασίες της μουσικής διδασκαλίας-μάθησης 
(Μυγδάνης, 2018), διαμορφώνοντας μια ψηφιακή κουλτούρα στη μουσική τάξη που 
συντάσσεται με τις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας (Miller, 2011). Σε αυτόν τον 
άξονα, η ψηφιακή τεχνολογία μπορεί να συμβάλει στην ενεργό εμπλοκή των μαθητών, 
αλλά και στη διαμόρφωση της αντίληψης για τη μουσική γενικότερα, ενισχύοντας 
παράλληλα τη δημιουργικότητά τους (Watson, 2011).  

Ο δημιουργικός προγραμματισμός αποτελεί μια σύγχρονη μουσική πρακτική, που 
ανοίγει νέους ορίζοντες για τη μουσική εκπαίδευση (Finney & Burnard, 2008). Μια 
σειρά από έρευνες καταδεικνύουν τα θετικά αποτελέσματα της ένταξής του σε 
μουσικές δράσεις, αναφορικά με την ανάπτυξη της δημιουργικότητας, των δεξιοτήτων 
συνεργασίας, της βαθύτερης κατανόησης μουσικών εννοιών (Aaron, 2016· Blackwell 
et al., 2014· Aaron & Blackwell, 2013), καθώς και των δεξιοτήτων των μαθητών τόσο 
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σε μουσικό όσο και σε τεχνολογικό επίπεδο (Freeman & Magerko, 2016· Aaron et al., 
2016). 

Tο παρόν άρθρο εστιάζει στις πρακτικές δημιουργικού προγραμματισμού και τους 
τρόπους ενσωμάτωσης, ως διδακτικό εργαλείο, σε μαθήματα μουσικής. Ως παράδειγμα 
πρακτικής εφαρμογής, αναπτύσσεται μουσικοπαιδαγωγικό υλικό με τη χρήση της 
Sonic Pi, μιας γλώσσας δημιουργικού προγραμματισμού προσανατολισμένη στη 
μουσική εκπαίδευση, που υπόσχεται τη διεύρυνση των τρόπων της μουσικής 
διδασκαλίας-μάθησης, προσφέροντας παράλληλα νέες δυνατότητες και μουσικές 
εμπειρίες (Aaron et al., 2016). 

Δημιουργικός προγραμματισμός 

Ο προγραμματισμός των υπολογιστών αφορά στην οριοθέτηση μιας σειράς διακριτών 
διαδικασιών -σχεδιασμός, ανάπτυξη, επαλήθευση, αποσφαλμάτωση, συντήρηση- για τη 
διεξαγωγή υπολογιστικών αποτελεσμάτων (Dijkstra, 1976). Εκπονείται μέσω της 
ανάπτυξης αλγορίθμων σε πηγαίο κώδικα, δηλαδή της καταγραφής εντολών σε ένα 
τυποποιημένο και δομημένο σύστημα εννοιολογικών και αυστηρά συντακτικών 
κανόνων, γνωστό και ως γλώσσα προγραμματισμού, με στόχο την επικοινωνία 
ανθρώπου και υπολογιστή (Blackwell & Collins, 2005). Ο δημιουργικός 
προγραμματισμός αποτελεί μια διαδικασία προγραμματισμού, προσανατολισμένη 
στην παραγωγή εκφραστικού αποτελέσματος. Ως πρακτική, εντοπίζεται σε πλήθος 
δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν μουσική, εικόνα, βίντεο και κίνηση, με τη χρήση 
ψηφιακών μέσων. Στο πεδίο της μουσικής, έχει συντελέσει στη διαμόρφωση της 
αλγοριθμικής μουσικής σύνθεσης (Collins, 2003), ενώ έχουν αναπτυχθεί πολλές 
γλώσσες με ποικίλες δυνατότητες και διαφορετικό προσανατολισμό (Μυγδάνης & 
Κοκκίδου, 2018). 

Η μουσική με τη χρήση δημιουργικού προγραμματισμού δεν αποτελεί διακριτό 
μουσικό είδος, αλλά μία πρακτική μουσικής εκτέλεσης (Collins et al., 2003). Ιστορικά, 
τη δεκαετία του ’60 εμφανίζονται οι πρώτες γλώσσες, ενώ στις αρχές της δεκαετίας 
του ’90 εντοπίζεται ευρεία διάδοση. Η πρώτη καταγεγραμμένη μουσική εμφάνιση με 
χρήση δημιουργικού προγραμματισμού επί σκηνής θεωρείται αυτή του συνθέτη Ron 
Kuivila το 1985 στο Άμστερνταμ (Blackwell & Collins, 2016). Έκτοτε, καθιερώνεται 
ο όρος live coding για την περιγραφή των πρακτικών ηχητικού αυτοσχεδιασμού με 
κώδικα δημιουργικού προγραμματισμού σε πραγματικό χρόνο επί σκηνής (Collins et 
al., 2003). Πλέον, το live coding έχει αποκτήσει το δικό του στίγμα στον παγκόσμιο 
μουσικό χάρτη (Blackwell et al., 2014), καθώς εντοπίζεται σε μουσικές δράσεις και 
είδη, με μεγάλη ποικιλομορφία στον χώρο εκτέλεσης (Burnard, 2012), από ένα 
νυχτερινό club έως μια συναυλία jazz ή Δυτικής λόγιας μουσικής, με τη χρήση μόνο 
laptops ή και σε συνδυασμό με φυσικά όργανα (Aaron et al., 2016).  

Οι πρακτικές δημιουργικού προγραμματισμού υπόσχονται πλήθος νέων δυνατοτήτων 
μουσικής εκτέλεσης και έκφρασης που δεν συναντώνται σε ακουστικά ή ψηφιακά 
μουσικά όργανα (Blackwell & Collins, 2005). Σε θεωρητικό επίπεδο, μπορεί να 
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σχεδιαστεί και να προγραμματιστεί οποιοδήποτε μουσικό-ηχητικό αποτέλεσμα, όπου 
τα όρια καθορίζονται αποκλειστικά από τις ικανότητες και τη δημιουργικότητα του 
προγραμματιστή-δημιουργού (Blackwell & Aaron, 2015). 

Ο δημιουργικός προγραμματισμός στη μουσική εκπαίδευση 

Η ένταξη των νέων τεχνολογιών και των ψηφιακών μέσων στο μάθημα της μουσικής 
αποτελεί μία νέα πρόκληση για τη μουσική παιδαγωγική, καθώς τα σύγχρονα 
περιβάλλοντα δόμησης της μουσικής εμπειρίας γίνονται όλο και περισσότερο ψηφιακά 
και πολυτροπικά (Κοκκίδου, 2016). Τα σημερινά παιδιά μεγαλώνουν στη σύγχρονη 
ψηφιακή εποχή και εκδηλώνουν επιθυμία για συμμετοχή σε τεχνολογικές-μουσικές 
δράσεις στο σχολείο (Tobias, 2016). Έτσι, η χρήση ψηφιακών μέσων παρέχει τη 
δυνατότητα διεύρυνσης του μαθήματος της μουσικής από τα στενά όρια του 
παραδοσιακού μοντέλου διδασκαλίας (Μυγδάνης, 2018), κάτι που μπορεί να γοητεύσει 
τους μαθητές (Sams & Bergman, 2013), αναπτύσσοντας την δημιουργικότητά τους, 
δίνοντας νέα μαθησιακά κίνητρα και προσφέροντας την ευκαιρία για εμβάθυνση σε 
ποικίλα μουσικά πεδία (Hoffman et al., 2016· Watson, 2011). 

Η ενσωμάτωση του δημιουργικού προγραμματισμού σε μαθήματα μουσικής διευρύνει 
τους τρόπους μουσικής διδασκαλίας-μάθησης, δίνοντας ευκαιρίες μάθησης σε όλους 
τους μαθητές ανεξαρτήτως μουσικού ή τεχνολογικού υπόβαθρου. Δεν απαιτείται 
κάποια τεχνική επάρκεια σε μουσικό όργανο, γεγονός που δίνει ώθηση στη 
δημιουργικότητα και τον ηχητικό πειραματισμό, ενώ μαθητές χωρίς προηγούμενες 
γνώσεις μουσικής σημειογραφίας ή δεξιότητες εκτέλεσης είναι σε θέση να 
προχωρήσουν με τον δικό τους ρυθμό στη δημιουργία και παραγωγή μουσικής 
(Μυγδάνης & Κοκκίδου, 2018). Επιπλέον, δεν υπάρχει ηλικιακός περιορισμός 
συμμετοχής, καθώς, ως πρακτική, έχει εφαρμοστεί με επιτυχία ακόμα και σε μαθητές 
της πρώτης σχολικής ηλικίας (Aaron et al., 2016). 

Η χρήση πρακτικών δημιουργικού προγραμματισμού δεν περιορίζεται σε 
συγκεκριμένο μουσικό είδος, παρέχοντας τη δυνατότητα ενσωμάτωσης σε 
μουσικοπαιδαγωγικές δραστηριότητες που περιλαμβάνουν ευρύ μουσικό φάσμα, από 
τη Δυτική λόγια έως την παραδοσιακή και τη δημοφιλή μουσική (Burnard, 2012). Επ’ 
αυτού, συνδέεται με την ηλεκτρονική και δημοφιλή μουσική, σημαντικό κομμάτι των 
μουσικών εμπειριών των παιδιών της ψηφιακής εποχής (Κοκκίδου, 2016), 
επιτρέποντας τη διασύνδεση της μουσικής μάθησης με την πραγματική ζωή και την 
καθημερινότητα των μαθητών, συνάδοντας παράλληλα και με την πρόταση της Green 
(2014) για την ένταξη της δημοφιλούς μουσικής στη μουσική εκπαίδευση. Επί της 
ουσίας, πρόκειται για μία άτυπη μορφή μάθησης που προσιδιάζει στον τρόπο 
εκμάθησης της παραδοσιακής μουσικής και στην κατανόηση μουσικών εννοιών με 
βιωματικό τρόπο (Aaron et al., 2016). Σε αυτόν τον άξονα διαμορφώνεται και ένα 
πλαίσιο προβληματισμού σχετικά με τη σπουδαιότητα και την αναγκαιότητα της 
μουσικής σημειογραφίας σε μαθήματα μουσικής, αλλά και το συμβατικό μοντέλο 
μουσικής διδασκαλίας, το οποίο παραδοσιακά εστιάζει στη Δυτική λόγια μουσική, 
δίνοντας έμφαση στην εκτέλεση και τη μουσική σημειογραφία (Aaron et al., 2016). 
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Βασικός προσανατολισμός στην ανάπτυξη των γλωσσών δημιουργικού 
προγραμματισμού αποτελεί ο αυτοσχεδιασμός επί σκηνής (Collins et al., 2003). Με 
αυτόν τον τρόπο, στα μαθήματα μουσικής ο ηχητικός πειραματισμός μπορεί να 
πραγματοποιηθεί σε όλα τα στάδια μάθησης, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της 
μουσικής σκέψης, δημιουργικότητας και μουσικότητας των παιδιών (Tobias, 
2016· Blackwell et al., 2014· Burnard, 2012). Στις πρακτικές αυτές, η διάκριση μεταξύ 
της σύνθεσης, του αυτοσχεδιασμού και της μουσικής εκτέλεσης δεν είναι ξεκάθαρη, 
καθώς πραγματοποιούνται μέσω της παραγωγής και εκτέλεσης κώδικα ταυτόχρονα σε 
πραγματικό χρόνο, μετασχηματίζοντας την μέχρι τώρα αντίληψη για τη 
δημιουργικότητα στη μουσική (Μυγδάνης & Κοκκίδου, 2018). Ουσιαστικά πρόκειται 
για «εκτέλεση αυτοσχεδιαστικής δημιουργικής σύνθεσης», από έναν χρήση που είναι 
ταυτόχρονα προγραμματιστής-συνθέτης-εκτελεστής (Blackwell et al., 2014), κάτι που 
διαφέρει ριζικά από τις αντίστοιχες πρακτικές στα φυσικά όργανα. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα αποτελεί η χρήση προγραμματιστικών εντολών παραγωγής τυχαίων 
φθόγγων, χρονικών αξιών, ηχοχρωμάτων ή εφέ, όπου σε συνδυασμό με την 
ενσωμάτωση μουσικών στοιχείων που εντοπίζονται στις σύγχρονες τάσεις της Δυτικής 
λόγιας και δημοφιλούς μουσικής, ανοίγουν νέους ορίζοντες για πειραματισμό 
(Blackwell & Aaron, 2015). 

H μουσική διδασκαλία-μάθηση με τη χρήση νέων τεχνολογιών διαμορφώνει ένα 
υβριδικό μοντέλο, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη συνεργατικών πρακτικών που 
ενθαρρύνουν την ενεργητική μάθηση, μέσω της έρευνας και της ανακάλυψης (Tobias, 
2016). Στα περιβάλλοντα δημιουργικού προγραμματισμού προσφέρεται η δυνατότητα 
για ομαδοσυνεργατική διδασκαλία-μάθηση σε ένα πλαίσιο όπου η αλληλεπίδραση 
μεταξύ των παιδιών μπορεί να λαμβάνει χώρα σε διαφορετικό χώρο ή χρόνο, 
διαμορφώνοντας ποικίλους τρόπους συνεργασίας με σύγχρονο ή ασύγχρονο τρόπο 
(McLean, 2015).  

Επιπλέον, η ενσωμάτωση δημιουργικού προγραμματισμού περιλαμβάνει τη 
διασύνδεση του πεδίου της μουσικής με αυτό της πληροφορικής και κατ’ επέκταση, με 
τα μαθηματικά και τη φυσική, με θετική επίδραση τόσο σε μουσικό όσο και σε 
τεχνολογικό επίπεδο (Freeman & Magerko, 2016). Μουσικές έννοιες, όπως ο χρόνος, 
το τονικό ύψος ή τα χαρακτηριστικά του ηχοχρώματος, μπορούν να εκφραστούν με 
μαθηματικές αναλογίες, όπου μέσω της διαθεματικής έννοιας της σύγκρισης μπορεί να 
επέλθει βαθύτερη κατανόηση της γνώσης (Κοκκίδου, 2015).  

Σε επίπεδο εφαρμογής, θα πρέπει να τονιστεί η εύκολη και ελεύθερη, τις περισσότερες 
φορές, πρόσβαση σε μία γλώσσα δημιουργικού προγραμματισμού. Για την πρακτική 
εφαρμογή αρκεί η χρήση ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή, ενώ παράλληλα με την 
συνδυαστική χρήση με ακουστικά όργανα, μπορεί να συντελέσει στη μείωση των 
οικονομικών δαπανών για υλικοτεχνικό εξοπλισμό στο μάθημα της μουσικής.  

Καταλήγοντας, η χρήση δημιουργικού προγραμματισμού σε μαθήματα μουσικής 
μπορεί να διευρύνει τις διαδικασίες της μουσικής διδασκαλίας-μάθησης. Η 
ενσωμάτωσή του ως διδακτικό υλικό σε μουσικοπαιδαγωγικές δράσεις διαμορφώνει 
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ένα εκπαιδευτικό μοντέλο ριζικά διαφορετικό από το συμβατικό, προσαρμοσμένο στις 
σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής, εκφράζοντας τις μουσικές 
εμπειρίες και προτιμήσεις των σημερινών παιδιών.  

Η γλώσσα Sonic Pi και παράδειγμα εφαρμογής 

Η Sonic Pi1 αναπτύχθηκε στο εργαστήριο πληροφορικής του University of Cambridge 
από τον Sam Aaron το 2013, με στόχο την εκμάθηση των αρχών του προγραμματισμού 
μέσω την μουσικής δημιουργίας, αλλά και την ανάπτυξη της μουσικής 
δημιουργικότητας μέσω του προγραμματισμού (Aaron & Blackwell, 2013). Βασικός 
προσανατολισμός αποτελεί η διεύρυνση των τρόπων της μουσικής διδασκαλίας-
μάθησης σε ένα ομαδοσυνεργατικό πλαίσιο, προσφέροντας νέες δυνατότητες ακόμα 
και στις πρώτες σχολικές ηλικίες (Aaron et al., 2016). 

Η Sonic Pi αποτελεί εισαγωγικού επιπέδου γλώσσα, προσιτή ακόμα 
και σε άτομα με ελάχιστο γνωστικό υπόβαθρο στην πληροφορική και 
τη μουσική. Πρόκειται για μία απλοποιημένη έκδοση της Ruby, μία 
γλώσσα προγραμματισμού σχεδιασμένη με γνώμονα την ευκολία 
(Matsumoto & Kentaro, 1995), ενώ ενσωματώνει την γεννήτρια ήχου 
της γλώσσας δημιουργικού προγραμματισμού SuperCollider, 
παρέχοντας εκτεταμένες ακουστικές και ηχητικές δυνατότητες (Aaron & Blackwell, 
2013). Επιπλέον, είναι ελεύθερα διαθέσιμη και συμβατή με το μικροϋπολογιστή 
Raspberry Pi, έναν υπολογιστή σε μέγεθος παλάμης, ελάχιστου οικονομικού κόστος.  

Το γραφικό περιβάλλον είναι απλό και κάθε 
παράθυρο ευδιάκριτο. Στο πάνω μέρος διακρίνεται 
η μπάρα με τις λειτουργίες εκτέλεσης και 
ηχογράφησης. Στο κέντρο εντοπίζεται η περιοχή 
συγγραφής του κώδικα και κάτω το εγχειρίδιο 
χρήσης. Δεξιά εμφανίζεται η κυματομορφή του 
ηχητικού αποτελέσματος, μαζί με το παράθυρο log 
παραθέτοντας με διαδοχική σειρά την εκτέλεση των 
εντολών σε πραγματικό χρόνο. Τέλος, η Sonic Pi μπορεί να διαχειριστεί ταυτόχρονα 
έως και δέκα διαφορετικά τμήματα πηγαίου κώδικα στους δέκα διαθέσιμους buffers.  

Παρακάτω παρατίθεται μία μουσικοπαιδαγωγική δραστηριότητα ως παράδειγμα 
πρακτικής εφαρμογής δημιουργικού προγραμματισμού στη μουσική διδασκαλία-
μάθηση με τη χρήση της Sonic Pi.  

Μαθαίνοντας το Ostinato 

Τα παιδιά, χωρισμένα σε ομάδες, καλούνται να κατασκευάσουν δικά τους ostinati 
διάρκειας δύο μουσικών μέτρων με τη χρήση της γλώσσας Sonic Pi. Κάθε μία 

1 Επίσημη ιστοσελίδα της γλώσσας Sonic Pi: http://sonic-pi.net. 

Εικόνα 2: Γραφικό περιβάλλον της Sonic Pi 

Εικόνα 1: Raspberry Pi 
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αναλαμβάνει να σχεδιάσει ένα μοτίβο με ηχοχρώματα της επιλογής της. Στο τέλος, 
ενώνονται τα διαφορετικά τμήματα του κώδικα σε ένα ενιαίο αρχείο και ακούγεται το 
τελικό ηχητικό αποτέλεσμα. Για την ένωση των τμημάτων, σκόπιμο κρίνεται να 
υπάρχει εκ των προτέρων συνεννόηση αναφορικά με την τονικότητα, το μέτρο, την 
ενορχήστρωση και το τέμπο. Ανάλογα με το επίπεδο των μαθητών, οι ομάδες μπορούν 
να αναλάβουν την ανάπτυξη ostinati για μία συγκεκριμένη μουσική λειτουργία 
(μελωδία, ρυθμός, αρμονία κ.λπ.). Ως δημιουργική επέκταση, οι μαθητές μπορούν να 
επιλέξουν ένα κομμάτι της προτίμησής τους που χρησιμοποιεί ostinato και να το 
αναπτύξουν σε μορφή κώδικα. Από την εν λόγω δραστηριότητα, οι στόχοι που 
αναμένεται να επιτευχθούν είναι η ηχητική εξερεύνηση, η ενεργητική ακρόαση, η 
ανάπτυξη δεξιοτήτων συνεργασίας και κριτικής σκέψης, καθώς και η οικειοποίηση 
νέου λεξιλογίου. 

Το παρακάτω αποτελεί ενδεικτικό παράδειγμα πρακτικής εφαρμογής της δράσης. Η 
χρήση μουσικής σημειογραφίας δεν είναι απαραίτητη και λειτουργεί ως γραφική 
μουσική αναπαράσταση των τμημάτων του κώδικα. Οι ομάδες, αναλαμβάνουν την 
ανάπτυξη ostinati τεσσάρων μουσικών λειτουργιών -μελωδία, αρμονία, ρυθμική 
συνοδεία, μπασογραμμή-, ώστε να δημιουργήσουν ένα μουσικό κομμάτι. Η πρώτη 
ομάδα εργάζεται στη δημιουργία μελωδικού ostinato με τυχαίους φθόγγους (βλ. εικόνα 
3). Μία άλλη συνεισφέρει στη ρυθμική συνοδεία με την ανάπτυξη μοτίβων με 
κρουστούς ήχους (βλ. εικόνα 4). Μία τρίτη ομάδα εστιάζει στην αρμονική ανάπτυξη 
(βλ. εικόνα 5), ενώ η τελευταία επικεντρώνεται στη γραμμή του μπάσου (βλ. εικόνα 6).  

 
 

 

Εικόνα 3: Κώδικας παραγωγής τυχαίων φθόγγων σε πεντατονική Μι ελάσσονα 

 

 
 

Εικόνα 4: Κώδικας παραγωγής ρυθμικού μοτίβου 

 

 
 

Εικόνα 5: Κώδικας παραγωγής αρμονίας 
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Εικόνα 6: Κώδικας παραγωγής μοτίβου μπασογραμμής 

Επίλογος 

Η χρήση της μουσικής τεχνολογίας και των ψηφιακών μέσων σε μαθήματα μουσικής 
μπορεί να διευρύνει τις διαδικασίες της μουσικής διδασκαλίας-μάθησης. Σε αυτό το 
πλαίσιο, ο δημιουργικός προγραμματισμός μπορεί να αξιοποιηθεί ως διδακτικό 
εργαλείο στη μουσική εκπαίδευση με στόχο την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και 
των δεξιοτήτων συνεργασίας, την ενεργό συμμετοχή των μαθητών στην τάξη, καθώς 
και τη βαθύτερη κατανόηση μουσικών εννοιών (Blackwell et al., 2014· Finney & 
Burnard, 2008). Προς αυτή την κατεύθυνση γλώσσες δημιουργικού προγραμματισμού, 
όπως η Sonic Pi, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για νέα μουσικά-τεχνολογικά 
μαθησιακά περιβάλλοντα. Εδώ παρατηρείται μία στροφή από την επικέντρωση στην 
τεχνολογία στους τρόπους που τα νέα μέσα μπορούν να μετασχηματίσουν τις 
παιδαγωγικές πρακτικές (Tobias, 2016), διαμορφώνοντας μια συμμετοχική κουλτούρα 
στη μουσική τάξη, προσφέροντας παράλληλα ευκαιρίες ώστε οι μαθητές να 
επαναπροσδιορίσουν τις μουσικές τους εμπειρίες και προτιμήσεις (Κοκκίδου, 2015). 

Βιβλιογραφία 

Aaron, S. (2016). Sonic Pi–performance in education, technology and art. 
International Journal of Performance Arts and Digital Media, 12(2), 171-178. 

Aaron, S., & Blackwell, A. F. (2013). From sonic Pi to overtone: creative musical 
experiences with domain-specific and functional languages. In Proceedings of 
the first ACM SIGPLAN workshop on Functional art, music, modeling & 
design (pp. 35-46). ACM. 

Aaron, S., Blackwell, A. F., & Burnard, P. (2016). The development of Sonic Pi and 
its use in educational partnerships: Co-creating pedagogies for learning 
computer programming. Journal of Music, Technology & Education, 9(1), 75-
94.  

Blackwell, A. F., & Aaron, S. (2015). Craft practices of live coding language design. 
In Proc. First International Conference on Live Coding. Zenodo. 

Blackwell, A., & Collins, N. (2005). The programming language as a musical 
instrument. Psychology of Programming Interest Group, 3, 284-289. 

123/493

________________________________________________________________________________________________________ 
 i-Teacher     -      I.S.S.N. : 1792 - 4146       -      Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Περιοδικό       -      23ο  Τεύχος     -      Ιούλιος    2020



Blackwell, A., McLean, A., Noble, J., & Rohrhuber, J. (2014). Collaboration and 
learning through live coding (Dagstuhl Seminar 13382). In Dagstuhl 
Reports, Vol. 3, No. 9. 

Burnard, P. (2012). Musical creativities in practice. New York, NY: Oxford University 
Press. 

Collins, N. (2003). Generative music and laptop performance. Contemporary Music 
Review, 22(4), 67-79. 

Collins, N., McLean, A., Rohrhuber, J., & Ward, A. (2003). Live coding in laptop 
performance. Organized sound, 8(3), 321-330. 

Dijkstra, E. W. (1976). A discipline of programming (Vol. 1). Englewood Cliffs: 
prentice-hall. 

Finney, J., & Burnard, P. (2008). Music Education with Digital Technology. London: 
Continuum 

Green, L. (2014). Άκουσε και Παίξε (επιμ. & μτφρ. Ζ. Διονυσίου & Μ. Κοκκίδου). 
Αθήνα: Fagottobooks. 

Hoffman T., Willie P., & Pennington, M. (2016). Young Musicians and Computer 
Music. Retrieved from http://williepayne.com/wp-
content/uploads/2016/08/music-tech-young.pdf 

Κοκκίδου, Μ. (2015). Διδακτική της μουσικής. Αθήνα: Fagotto Books. 

Κοκκίδου, M. (2016). Μουσικοί γραμματισμοί στον απόηχο του μεταμοντερνισμού: 
από την άγνοια στην συνείδηση. Στο M. Κοκκίδου & Z. Διονυσίου (Επίμ.), 
Μουσικός Γραμματισμός: Τυπικές και Άτυπες Μορφές Μουσικής Διδασκαλίας-
Μάθησης (σσ. 3-36). Θεσσαλονίκη: Ε.Ε.Μ.Ε. 

Matsumoto, M. S. Y., & Kentaro, G. (1995). Ruby User’s Guide translation. 
Retrieved from http://www.rubyist.net/slagell/ruby/. 

McLean, A. (2015). Reflections on live coding collaboration. In Proceedings of the 
Third Conference on Computation, Communication, Aesthetics and X. 
Universidade do Porto, Porto. 

Miller, V. (2011). Understanding digital culture. Thousand Oaks, CA: Sage. 

Μυγδάνης, Γ. (2018). Synth4kids: Ένα εικονικό μουσικό όργανο προσανατολισμένο 
στη μουσική διδασκαλία-μάθηση. Στο Φ. Γούσιας (Επίμ.) Πρακτικά του 5ου 
Συνεδρίου «Νέος Παιδαγωγός» (σσ. 1467 - 1477). Αθήνα: Νέος Παιδαγωγός. 

124/493

________________________________________________________________________________________________________ 
 i-Teacher     -      I.S.S.N. : 1792 - 4146       -      Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Περιοδικό       -      23ο  Τεύχος     -      Ιούλιος    2020



Μυγδάνης, Γ., & Κοκκίδου, Μ. (2018). Ο Δημιουργικός Προγραμματισμός ως 
εργαλείο ανάπτυξης της μουσικής δημιουργικότητας. Στο Φ. Γούσιας (Επίμ.) 
Πρακτικά του 5ου Συνεδρίου «Νέος Παιδαγωγός» (σσ. 903 - 912). Αθήνα: Νέος 
Παιδαγωγός. 

Sams, A. & Bergmann, J. (2013). Flip your students’ learning. Educational 
Leadership, 70(6), 16-20. 

Tobias, E. S. (2016). Learning with digital media and technology in hybrid music 
classrooms. In C. R. Abril & B. M. Gault (Eds.), Teaching General Music: 
Approaches, Issues, and Viewpoints (pp. 112-140). New York, NY: Oxford 
University Press. 

Watson, S. (2011). Using technology to unlock musical creativity. New York, ΝΥ: 
Oxford University Press.  

125/493

________________________________________________________________________________________________________ 
 i-Teacher     -      I.S.S.N. : 1792 - 4146       -      Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Περιοδικό       -      23ο  Τεύχος     -      Ιούλιος    2020



Από την αφήγηση στην ψηφιακή αφήγηση  
Μια μελέτη περίπτωσης στο δημοτικό σχολείο 

Ζάγουρας Θεοφάνης  
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Διδάκτορας, fzagouras@yahoo.gr 

Περίληψη 

Το παρόν κείμενο περιγράφει μια μελέτη περίπτωσης ενός μαθητικού κειμένου που 
γράφτηκε για τα μάθημα της γλώσσας της Ε΄ δημοτικού και μετασχηματίστηκε σε ψη-
φιακό κείμενο μέσω του λογισμικού storyjumper. Συγκεκριμένα, για την έρευνά μας 
επιλέχτηκε ένας μαθητής, ο οποίος έγραψε ένα κείμενο για μια εργασία του σχολείου 
του και στη συνέχεια τη μετέτρεψε σε ψηφιακό κείμενο. Μέσα από την ανάλυση των 
δύο κειμένων προέκυψαν διάφορες παρατηρήσεις για τους μετασχηματισμούς των πό-
ρων του κειμένου και την μεταγωγή από τον γραπτό λόγο στην εικόνα. Απαραίτητο 
εργαλείο για την πολυτροπική ανάλυση του ψηφιακού κειμένου ήταν η Γραμματική 
του οπτικού σχεδίου που μας βοήθησε να ερμηνεύσουμε τις σημειωτικές αποφάσεις 
του μαθητή. Επίσης, σημαντική για την κατανόηση του κειμένου ήταν η θεωρία των 
πολυγραμματισμών, κυρίως μέσα από την έννοια του σχεδίου, βάσει της οποίας ο μα-
θητής λειτούργησε ως σχεδιαστής του ψηφιακού κειμένου λαμβάνοντας αποφάσεις για 
την ενορχήστρωση της εικόνας και του γραπτού λόγου σε ενιαίο κείμενο. 

Λέξεις-Κλειδιά: αφήγηση, πολυτροπικότητα, ψηφιακή αφήγηση, πολυγραμματισμοί. 

Εισαγωγή 

Η αφήγηση είναι ένας κειμενικός τύπος που χρησιμοποιείται συχνά σε κείμενα του 
μαθήματος της γλώσσας του δημοτικού σχολείου. Διακρίνεται σε μυθώδη, ιστορική 
και ρεαλιστική και κεντρική αρχή της είναι οι σχέσεις αιτιότητας, δηλαδή πώς από ένα 
γεγονός ή συμβάν οδηγούμαστε σε ένα άλλο. Συνήθως, η δομή της αφήγησης περιλαμ-
βάνει τα στάδια του προσανατολισμού, της περιπέτειας, της αξιολόγησης, της λύσης 
και της κατάληξης. Η γλώσσα της αφήγησης χαρακτηρίζεται από χρήση παρελθοντι-
κών χρόνων, χρονικών συνδέσμων κι επιρρημάτων (βλ. Πολίτης, Πύλη για την ελλη-
νική γλώσσα). 

Η ψηφιακή αφήγηση είναι αφήγηση που υλοποιείται με τη χρήση ψηφιακών μέσων. 
Το παραγόμενο αποτέλεσμα είναι ένα ψηφιακό κείμενο που μπορεί να αναγνωστεί σε 
οθόνες ηλεκτρονικών συσκευών. Βασική διαφοροποίηση σε σχέση με το γραπτό κεί-
μενο σε χαρτί, επομένως, είναι το μέσο (medium) στο οποίο το κείμενο παράγεται. 
Επίσης, το ψηφιακό κείμενο είναι ένα πολυτροπικό κείμενο που συνδυάζει τους ση-
μειωτικούς τρόπους της εικόνας και του γραπτού λόγου.  

Το πολυτροπικό κείμενο συνδέεται άμεσα με τον όρο «πολυτροπικότητα» (Kress, 
2003, 2010), η οποία χαλκεύτηκε για να ονομάσει ένα πεδίο έρευνας που ασχολείται 
με την εφαρμογή και χρήση των σημειωτικών τρόπων στην αναπαράσταση και την 
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κοινοποίηση των μηνυμάτων. Σύμφωνα με την Jewitt, (2009: 14-15), τέσσερα αξιώ-
ματα διέπουν την πολυτροπικότητα: 

• Το πρώτο είναι ότι η γλώσσα αποτελεί απλά ένα μέρος ενός πολυτροπικού συνό-
λου. Αυτή η παραδοχή έρχεται σε σύγκρουση με την παγιωμένη αντίληψη αιώνων 
ότι η γλώσσα είναι ο πιο σημαντικός τρόπος επικοινωνίας. Η πολυτροπικότητα υ-
ποστηρίζει ότι η επικοινωνία υλοποιείται μέσω ενός πλήθους σημειωτικών τρόπων 
που όλοι έχουν δυνατότητα να συμβάλλουν εξίσου στη δημιουργία του νοήματος.  

• Το δεύτερο αξίωμα είναι ότι κάθε τρόπος επιτελεί διαφορετικό επικοινωνιακό έργο 
μέσα σε ένα πολυτροπικό σύνολο. Δηλαδή, οι διαφορετικές μορφές, για παρά-
δειγμα, του τρόπου της γραφής και του τρόπου της εικόνας στην έκφραση ενός νο-
ήματος, σε ένα πολυτροπικό κείμενο, συνδράμουν διαφορετικά στην μετάδοσή του. 
Αυτό συνεπάγεται ότι η επιλογή τρόπου έχει γνωστικές και ιδεολογικές επιπτώσεις. 
Η απεικόνιση π.χ., ενός γνωστικού αντικειμένου στον τρόπο της εικόνας σε σχέση 
με τον τρόπο της γραφής επηρεάζει την κατασκευή της γνώσης τόσο του σχεδιαστή 
όσο και του αναγνώστη του μηνύματος.  

• Το τρίτο αξίωμα αναφέρει ότι οι άνθρωποι οργανώνουν τα νοήματα τους μέσα από 
την επιλογή και μορφοποίηση των τρόπων, με αποτέλεσμα η αλληλεπίδραση με-
ταξύ των τρόπων να θεωρείται σημαντική για την κατασκευή των νοημάτων. Η 
ενορχήστρωση των νοημάτων φανερώνει την σημασία που έχει η σύνδεση των ση-
μειωτικών τρόπων στο συνολικό μήνυμα. Οι διαφορετικές τροπικότητες πολλαπλα-
σιάζουν το νόημα καθώς εμπλέκονται διαφορετικά στην οικοδόμηση του (Lemke, 
1998: 92), ενώ και το πολυτροπικό σημειωτικό προϊόν αποτελεί ένα νέο σημασιο-
λογικό συμβάν κι όχι ένα απλό άθροισμα νοημάτων των συστατικών μερών, δη-
λαδή των τρόπων που εμπλέκονται στην κατασκευή του προϊόντος (Unsworth, 
2001).   

• Τέλος, το τέταρτο αξίωμα υποστηρίζει ότι τα νοήματα των σημείων, που έχουν 
διαμορφωθεί από σημειωτικούς πόρους, είναι κοινωνικά. Διέπονται, δηλαδή, από 
τους κανόνες των κοινωνικών πλαισίων μέσα στα οποία έδρασαν οι δημιουργοί 
τους. Βάσει αυτής της παραδοχής οι σημειωτικοί πόροι αναπαράστασης θεωρού-
νται διαρκώς μεταβαλλόμενοι και ρευστοί μαζί με τις αλλαγές των αναπαραστατι-
κών αναγκών των ανθρώπων στα διάφορα κοινωνικά πλαίσια.  

Η μελέτη περίπτωσης 

Η μελέτη περίπτωσης αφορά ένα μαθητή της Ε΄ δημοτικού, ο οποίος επεξεργάστηκε 
το λογοτεχνικό κείμενο: «Ο φίλος μας, το δάσος» και στη συνέχεια έγραψε μία ιστορία, 
σύμφωνα με τα ζητούμενα της άσκησης 3, της πρώτης ενότητας της γλώσσας. 

Το κειμενικό είδος, όπως το περιγράφει το μαθητικό εγχειρίδιο, είναι μια ιστορία με 
ζώα, αντίστοιχη του κειμένου του βιβλίου που επεξεργάστηκε ο μαθητής. Ο  κειμενικός 
τύπος που απαιτείται για τη συγγραφή, σύμφωνα με τη δομή που παρατίθεται στο 
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πλαίσιο της άσκησης (πίνακας 1), είναι αυτός της αφήγησης. 

 

• Πού γίνονται τα γεγονότα; 

• Πότε; (Στις φανταστικές ιστορίες και στα παραμύθια ξεκινάμε συνήθως με 
τη φράση «Μια φορά κι έναν καιρό...».) 

• Ποιοι είναι οι ήρωες; (Μπορεί να είναι άνθρωποι, φυτά, ζώα κτλ.) 

• Ποιο πρόβλημα αντιμετώπισαν; 

• Ποια λύση έδωσαν; 

Πίνακας 1. 

Τα παραπάνω στάδια για τη συγγραφή του κειμένου ταιριάζουν με τα δομικά στοιχεία 
της αφήγησης που περιγράφει ο Πολίτης στην «Πύλη για την ελληνική γλώσσα», πα-
ραθέτοντας τους Labov & Waletzky (1967), ως εξής: 

• Προσανατολισμός 
• Περιπέτεια 
• Αξιολόγηση 
• Λύση 
• Κατάληξη 

Ο μαθητής ολοκλήρωσε με αποτελεσματικότητα το κείμενό του και στη συνέχεια θέ-
λησε να το μετατρέψει σε ψηφιακή μορφή με τη βοήθεια του λογισμικού storyjumper. 
Με τη βοήθεια ενός ενήλικα απέκτησε πρόσβαση στο λογισμικό στο σπίτι του και έ-
μαθε πώς να κατασκευάζει ψηφιακά κείμενα. Στη συνέχεια ολοκλήρωσε τη μετατροπή 
που θα αναλύσουμε στη συνέχεια. 

Ανάλυση του γραπτού και του ψηφιακού κειμένου  

Το γραπτό κείμενο καταλάμβανε χώρο μιας σελίδας και είχε 239 λέξεις, κατανεμημέ-
νες σε πέντε παραγράφους. Καθεμία παράγραφος αντιστοιχούσε στα πέντε σημεία της 
παραπάνω δομής, αν και σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχουν κι επικαλύψεις (π.χ. στοι-
χεία της περιπέτειας συναντώνται τόσο στη δεύτερη όσο και στην τρίτη παράγραφο). 

Το ψηφιακό κείμενο που προέκυψε μετά από την επεξεργασία με το λογισμικό  sto-
ryjumper ήταν ένα πολυτροπικό κείμενο, δηλαδή ένας συνδυασμός των σημειωτικών 
τρόπων της εικόνας και του γραπτού λόγου. Ως προς το μέγεθος, παρατηρούμε ότι πε-
ριλάμβανε 9 εικονογραφημένες σελίδες, όπως αυτές που παραθέτουμε στη συνέχεια, 
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και είχε συνολικά 148 λέξεις. Το γραπτό κείμενο που συνόδευε τις εικόνες έχει τροπο-
ποιηθεί σημαντικά σε σχέση με το αρχικό.  

Ως προς τα δομικά στοιχεία του κειμένου παρατηρούμε τα εξής: 

Ο προσανατολισμός (ποιοι, πού, πότε;) της ιστορίας γίνεται στην πρώτη παράγραφο του 
γραπτού κειμένου. Εκεί παρουσιάζονται οι δύο πρωταγωνιστές (υπάρχει αντιθετικό 
ζεύγος: καλός/κακός) που είναι ο Τιμ, ο σκίουρος κι ο Αρπάχτρας, ο αετός. Ο χώρος 
που εκτυλίσσεται η ιστορία είναι το δάσος και η γέρικη βελανιδιά που ζει ο Τιμ και το 
βουνό δίπλα στο δάσος που έχει τη φωλιά του ο Αρπάχτρας. Ο χρόνος που συμβαίνουν 
τα γεγονότα είναι ένα ανοιξιάτικο πρωινό στο παρελθόν, ενώ η δράση της ιστορίας 
διαρκεί έως το βράδυ που επιστρέφει ο Τιμ στην κουφάλα της βελανιδιάς που έχει τη 
φωλιά του. 

Ο προσανατολισμός στο ψηφιακό κείμενο γίνεται κυρίως σε δύο σελίδες (υπάρχει και 
μια μικρή αναφορά στην τρίτη σελίδα ως προς τον χρόνο της ιστορίας). Οι ήρωες πα-
ρουσιάζονται σε χωριστές σελίδες στο φυσικό τους περιβάλλον. Ο Τιμ μέσα στο δάσος 
(εικ.1) και ο Αρπάχτρας στην κορυφή του βουνού. Μας δίνονται οι πρωταγωνιστές και 
ο χώρος. Από την εικόνα μπορούμε να υποθέσουμε ότι ο χρόνος που συμβαίνουν τα 
γεγονότα είναι μάλλον μιας εποχής που συνήθως έχει καλό καιρό. Η λεπτομέρεια αυτή 
αποσαφηνίζεται με το κείμενο της τρίτης σελίδας.   

 

Εικόνα 1. Προσανατολισμός 

Η περιπέτεια στο γραπτό κείμενο αρχίζει στη δεύτερη και συνεχίζεται στην τρίτη πα-
ράγραφο: Ο Τιμ ψάχνει κι ανακαλύπτει πολλά βελανίδια, ενθουσιάζεται και ξεχνά τις 
προφυλάξεις κι ο Αρπάχτρας τον εντοπίζει κι ορμά προς το μέρος του. Ο μαθητής δη-
μιουργεί σύντομες σκηνές δράσης που η μία διαδέχεται την άλλη μέσα από τη συγ-
γραφή μικρών προτάσεων.  

Η περιπέτεια στο ψηφιακό κείμενο καταλαμβάνει τρεις σελίδες, εκ των οποίων η δεύ-
τερη περιέχει και την αξιολόγηση του μαθητή (βλ. παρακάτω). Οι εικόνες στην πρώτη 
και τρίτη σελίδα του ψηφιακού κειμένου παρουσιάζουν μεταβατικές αφηγηματικές 
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διαδικασίες κατά τις οποίες ο δρων (actor) είναι ο Αρπάχτρας και ο σκοπός (goal) είναι 
ο Τιμ. Τους δύο ήρωες συνδέει άνυσμα (vector) που ξεκινά από τα μάτια του Αρπάχτρα 
και κατευθύνεται προς τον Τιμ (εικ.2). Αυτό φανερώνει ότι ο ένας ήρωας μεταβαίνει 
προς τον άλλον με σκοπό να του επιτεθεί. Παρατηρώντας τις παραπάνω σελίδες αντι-
λαμβανόμαστε ότι στην τρίτη ο Αρπάχτρας έχει μεγαλύτερο μέγεθος, έχει πλησιάσει 
τον Τιμ και το άνυσμα, συνεπώς, είναι μικρότερο. Η διαφοροποίηση αυτή στις εικόνες 
απεικονίζει την εξέλιξη της αφήγησης με τρόπο διαφορετικό από αυτόν του γραπτού 
λόγου.  

 

Εικόνα 2. Περιπέτεια (τα ανύσματα είναι δικά μου) 

Η αξιολόγηση, σύμφωνα με τον Πολίτη στην Πύλη για την ελληνική γλώσσα, είναι η 
κρίση του αφηγητή, η παρέμβαση του στα δρώμενα. Ο μαθητής στην τρίτη παράγραφο 
προχώρησε σε κρίση των πράξεων του Τιμ, γράφοντας ότι δεν πήρε προφυλάξεις όταν 
βγήκε να μαζέψει βελανίδια. Ο μαθητής υπονοεί ότι η στιγμιαία αμέλεια του ήρωα της 
ιστορίας θα δημιουργήσει εξελίξεις στην πλοκή της. 

Στο ψηφιακό κείμενο η αξιολόγηση περιλάμβανε την πρόταση που είχε χρησιμοποιηθεί 
στο γραπτό κείμενο: «Όμως, ξέχασε να πάρει προφυλάξεις». Η φράση τοποθετήθηκε 
σε μια σελίδα που περιλάμβανε μια εικόνα βελανιδιών πεσμένων στο χώμα (εικ.3). Η 
συγκεκριμένη εικόνα είναι φωτογραφία που βρήκε στο διαδίκτυο και χρησιμοποίησε 
για σκηνικό του ο μαθητής. Δεν περιλαμβάνει κανέναν ήρωα παρά μόνο γραπτό κεί-
μενο που τελειώνει με την προαναφερθείσα πρόταση. Η απουσία ηρώων και η παρου-
σία των βελανιδιών καθιστά την εικόνα εννοιολογική/ταξινομητική αναπαράσταση 
(Kress & Van Leeuwen, 2006) και δημιουργεί προσωρινή παύση στην αφήγηση για να 
«αναδειχτεί» η αξιολογική πρόταση του μαθητή.   
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Εικόνα 3. Αξιολόγηση 

Η λύση στο γραπτό κείμενο παρουσιάζεται στην τέταρτη παράγραφο που ο Τιμ αντι-
λαμβάνεται την εχθρική παρουσία κι αρχίζει να τρέχει. Τελικά σώζεται επειδή πέφτει 
σε μια τρύπα τυφλοπόντικα. 

Στο ψηφιακό κείμενο ο μαθητής χρησιμοποιεί δυο σελίδες για να ξετυλίξει τη δράση 
και να αποδώσει τη λύση του προβλήματος. Στην πρώτη σελίδα βάζει τον Τιμ να κοιτά 
προς τον Αρπάχτρα και δημιουργεί μια μεταβατική αφηγηματική διαδικασία διπλής 
κατεύθυνσης (bi-directional). Δηλαδή, ο Τιμ (δρων) κοιτά τον Αρπάχτρα (σκοπός) και 
ταυτόχρονα ο Αρπάχτρας (δρων) κοιτά τον Τιμ (σκοπός). Έπειτα, στη δεύτερη σελίδα, 
ο Τιμ τρέχει (την πληροφορία τη δίνει με το γραπτό κείμενο) και πέφτει στην φωλιά 
του τυφλοπόντικα (εικ.4). Εδώ έχουμε πάλι μια μεταβατική αφηγηματική διαδικασία 
διπλής κατεύθυνσης με τον Τιμ και τον τυφλοπόντικα.  

 

Εικόνα 4. Λύση 

Η κατάληξη της ιστορίας συμβαίνει στην τελευταία παράγραφο του γραπτού κειμένου 
κατά την οποία ο Τιμ ευχαριστεί τον τυφλοπόντικα και φεύγει, αφού νυχτώσει, για τη 
φωλιά του. 

Στο ψηφιακό κείμενο η κατάληξη παρουσιάζεται σε δύο σελίδες. Στην πρώτη ο μαθητής 
προσθέτει ένα μπαλόνι διαλόγου και βάζει τον Τιμ να ευχαριστεί τον τυφλοπόντικα. 
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Έτσι, διαφοροποιείται σε σχέση με το γραπτό του κείμενο που δεν είχε διάλογο και 
παράλληλα δίνει ζωντάνια στην ψηφιακή αφήγησή του. Στη δεύτερη (εικ.5) ο μαθητής 
επιλέγει μια εικόνα δάσους με πιο σκοτεινά χρώματα, ώστε να αποδώσει την κατάλ-
ληλη χρονική στιγμή της ημέρας. Επίσης, επέλεξε λευκό χρώμα γραμματοσειράς για 
να είναι πιο ευδιάκριτη στην ανάγνωση σε σχέση με το λίγο πιο σκοτεινό φόντο. 

 

Εικόνα 5. Κατάληξη 

Συμπεράσματα  

Η μετάβαση από το γραπτό κείμενο στο ψηφιακό ήταν γεμάτη μετασχηματισμούς ση-
μειωτικών πόρων που σε σημαντικό βαθμό οφείλονται στη μεταγωγή (transduction) 
από τον τρόπο του γραπτού λόγου στον τρόπο της εικόνας. Δηλαδή, κάποια στοιχεία 
του κειμένου έπρεπε να παραλειφθούν και κάποια άλλα να απεικονιστούν διαφορετικά 
εξαιτίας της διαφορετικής λογικής που διέπει τους δύο τρόπους. Ο γραπτός λόγος, σύμ-
φωνα με τον Kress (2003) υπόκειται στη λογική του χρόνου. Αυτό συνεπάγεται ότι στη 
σελίδα του κειμένου, ξεκινώντας από το αριστερό άκρο της πρώτης γραμμής της σελί-
δας και πηγαίνοντας προς το δεξιό, παρουσιάζεται το α΄ συμβάν, μετά το β΄, έπειτα το 
γ΄, κ.ο.κ. Ιδίως στην αφήγηση, η λογική του χρόνου είναι πολύ ξεκάθαρη στη δομή, 
όπως περιγράψαμε και νωρίτερα. 

Ο σημειωτικός τρόπος της εικόνας, όμως, υπόκειται σε διαφορετική λογική, αυτή του 
χώρου. Κάθε πόρος του νοήματος πρέπει να τοποθετηθεί σε κατάλληλο σημείο, ώστε 
να αποδοθεί το κατάλληλο νόημα, π.χ. ό,τι τοποθετείται στο κέντρο έχει διαφορετική 
σημασία από ό,τι τοποθετείται στο περιθώριο. Συνεπώς, οι πόροι του γραπτού κειμένου 
έπρεπε να μετασχηματιστούν για να αποδώσουν τα νοήματα του μαθητή. Για παρά-
δειγμα, η απόσταση που μειώνεται ανάμεσα στους δύο ήρωες (συγκρίνοντας τις δύο 
σελίδες του ψηφιακού κειμένου), η οποία αποδίδεται με την αλλαγή (αύξηση) μεγέθους 
των ηρώων και την πιο κοντινή τοποθέτησή τους στον χώρο της σελίδας, απέδωσε με 
διαφορετικό τρόπο σε σχέση με το γραπτό κείμενο τις σκηνές δράσης. 

Συνοψίζοντας, ο μαθητής κατά τη διάρκεια της δημιουργίας του ψηφιακού κειμένου 
λειτούργησε ως σχεδιαστής που έπρεπε να πάρει αποφάσεις για διάφορα 
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χαρακτηριστικά του κειμένου του. Ειδικότερα, οι αποφάσεις του αφορούσαν:  

1. Την επιλογή των πρωταγωνιστών. Ο μαθητής έψαξε στις επιλογές πρωταγωνι-
στών του λογισμικού και συγκεκριμένα στην κατηγορία με τα ζώα. Από το πλή-
θος διάλεξε τα καταλληλότερα που ταίριαζαν με τα σκηνικά και τις εικόνες που 
είχε σκοπό να βάλει. 

2. Την προεξάρχουσα θέση των πρωταγωνιστών. Αυτή καθορίστηκε από το μέγε-
θος των πρωταγωνιστών και την τοποθέτησή τους στη σελίδα. Μέσα από τις 
επιλογές του λογισμικού ο μαθητής μεγάλωνε ή μίκραινε τους πρωταγωνιστές 
και τους μετακινούσε στη σελίδα, ώστε να δημιουργήσει τις αφηγηματικές δια-
δικασίες που επιθυμούσε. 

3. Την επιλογή των σκηνικών. Αρχικά αποφάσισε τον αριθμό των σκηνών που θα 
δημιουργήσει, γνωρίζοντας ότι το λογισμικό προσέφερε έτοιμες εικόνες που 
τελικά χρησιμοποίησε. Επιπλέον, προχώρησε στην επιλογή μιας φωτογραφίας 
από το διαδίκτυο που την αξιοποίησε ως σκηνικό. 

4. Την τυπογραφία του κειμένου. Ο μαθητής διάλεξε γραμματοσειρά, χρώμα και 
μέγεθος γραμμάτων, ώστε να συνδυάσει κατάλληλα την εικόνα με τον γραπτό 
λόγο. Διάλεξε από το λογισμικό την επιλογή απευθείας γραφής πάνω στην ει-
κόνα για την αποφυγή του λευκού πλαισίου του μπαλονιού διαλόγου που θα 
χάλαγε την εμφάνιση της εικόνας. Σε κάποιες εικόνες με σκουρόχρωμο φόντο 
επέλεξε ανοιχτόχρωμα γράμματα, ώστε να είναι ευανάγνωστα. 
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Κινηματογραφικός γραμματισμός και έμφυλη αποδόμηση στη σχολική τάξη: 
Μια διδακτική παρέμβαση με την ταινία «O Ταξιτζής» του Martin Scorsese 

Πολίτης Φώτης, Δρ. Παιδαγωγικής, Μ.Α. in Women's Studies, M.Sc. in Computers 
Technology in Education, M.Ed. in Educational Management, fpolitis@sch.gr 

Περίληψη 

Ο κινηματογράφος αποτελεί έναν κώδικα με τον οποίο αποτυπώνονται συστηματικά 
και πολύμορφα –μεταξύ των άλλων- έμφυλες αναπαραστάσεις, αλλά και προβληματι-
σμοί για την αμφισβήτησή τους. Το παρόν διάβημα επιχειρεί τη φιλμική ανάλυση της 
ταινίας του Martin Scorsese «Ο Ταξιτζής», ως διδακτική παρέμβαση κινητοποίησης 
της κριτικής σκέψης για ζητήματα έμφυλης αποδόμησης στα πλαίσια ευαισθητοποίη-
σης των μαθητών/τριών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ζητήματα φύλου. Η μα-
θητεία στην εν λόγω κινηματογραφική αφήγηση ως σύγχρονη διδακτική πρακτική της 
παιδαγωγικής των πολυ-γραμματισμών μπορεί να οδηγήσει μαθητές και μαθήτριες σε 
κριτικό προβληματισμό ή/και αμφισβήτηση ζητημάτων ηγεμονικού ανδρισμού, έμφυ-
λων ιεραρχικών σχέσεων εξουσίας, γυναικείας υποτέλειας και χειραγώγησης, αλλά και 
ζητημάτων βίας και αυτοδικίας που υποφώσκουν στις πατριαρχικές κοινωνίες μας. 

Λέξεις-Κλειδιά: κινηματογραφικός γραμματισμός, φιλμική ανάλυση, ηγεμονικός αν-
δρισμός, βία 

Εισαγωγικά 

Ο κινηματογράφος είναι μια γλώσσα 
(Andrè Bazin, 1988: 25) 

Η αξιοποίηση της τέχνης του κινηματογράφου στη σχολική τάξη, με τους σημειωτικούς 
τρόπους επικοινωνίας και το πολυσημικό πολιτιστικό φορτίο που μεταφέρει, αποτελεί 
μέρος του οπτικοακουστικού γραμματισμού (visual literacy) και της ικανότητας κριτι-
κής ανάλυσης του πλήθους σημαινομένων και συνεπώς των πολλαπλών ερμηνειών. Η 
αναγκαιότητα αυτής της αξιοποίησης είναι προφανής, όταν οι δημοφιλείς ταινίες μπο-
ρούν να αποτελέσουν «διδακτικές μηχανές» (teaching machines) που διδάσκουν ρό-
λους, αξίες, ιδεολογίες και καθορίζουν την παραγωγή νοήματος, τις υποκειμενικές θέ-
σεις και τις ταυτότητες των υποκειμένων, συνδυάζοντας ψυχαγωγία και πολιτική 
(Zoonen, 1994; Giroux, 2002; Golden, 2001; Buckingham, 2003; Bordwell & Thomp-
son, 2009; Stam, Burgoyne & Flitterman-Lewis, 2010). Η εκπαίδευση, λοιπόν, στον 
κινηματογραφικό γραμματισμό (film literacy) οφείλει να μετατρέψει τους/τις μαθη-
τές/τριες από καταναλωτές/τριες εικόνων σε κριτικούς θεατές/τριες απέναντι στα μη-
νύματα και τους πολιτισμικούς κώδικες –αν όχι και σε παραγωγούς οπτικο-ακουστικών 
προϊόντων (Buckingham, 2003; Δαράκη, 2018). 

Η κινηματογραφική ταινία «Ο Ταξιτζής» (Taxi Driver) σε σκηνοθεσία Martin Scor-
sese, σε σενάριο Paul Schrader και με μουσική του Bernard Herrmann προβλήθηκε στις 
Η.Π.Α. στις 8 Φεβρουαρίου 1976 και τoν ίδιο χρόνο απέσπασε το Χρυσό Φοίνικα στο 
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Φεστιβάλ των Καννών, ενώ θεωρείται ως η πιο επιτυχημένη –καλλιτεχνικά και εμπο-
ρικά- ταινία του Scorsese. Ο σκηνοθέτης εμπνεύστηκε δημιουργικά από την ταινία: 
«13 Εγκλήματα ζητούν Ένοχο» (The Wrong Man) του Alfred Hitchcock που προβλή-
θηκε το 1956, καθώς και από την ταινία: «A bigger splash» του Jack Hazan που προ-
βλήθηκε το 1974. Στο σενάριο, ο Paul Schrader εμπνεύστηκε και από το ημερολόγιο 
του Arthur Bremer που το 1972 πυροβόλησε τον υποψήφιο για την Προεδρία George 
Wallace, καθώς και από το μυθιστόρημα του Fyodor Dostoevsky: «Το Υπόγειο» γραμ-
μένο το 1864 (Dempsey, 1976; Thomson & Christie, 1989). 

Φιλμική αφήγηση 

«You talkin’ to me?» 
(Ο Travis μιλά με το είδωλό του στον καθρέφτη) 

Ο 26χρονος Travis Bickle (Robert de Niro) είναι ένας μοναχικός, καταθλιπτικός και 
ψυχολογικά ασταθής νέος που ζει στο Manhattan της Νέας Υόρκης και εργάζεται ως 
οδηγός ταξί τις νυχτερινές ώρες για να ξεπεράσει τη χρόνια αϋπνία του. Τις ημέρες που 
έχει ρεπό τις περνάει σε φτηνούς κινηματογράφους προβολής πορνογραφικών ταινιών, 
κρατά ημερολόγιο –αποσπάσματα από το οποίο ακούγονται από τον ίδιο ως αφήγηση 
κατά τη διάρκεια της ταινίας- ενώ στη σπάνια αλληλογραφία μέσω καρτών που έχει με 
τους γονείς του, τους μεταφέρει την ψευδή εικόνα ενός επιτυχημένου υπαλλήλου των 
μυστικών υπηρεσιών κι ενός ευτυχισμένου ανθρώπου. Στο άθλιο δωμάτιο που κατοικεί 
έχει μια μισο-καμένη σημαία των Βιετκόνγκ και με υπερηφάνεια ανακοινώνει στο πε-
ριβάλλον του ότι είναι βετεράνος του Βιετνάμ. 

Μια ημέρα ο Travis βλέπει τυχαία από το παράθυρο του ταξί του την ξανθιά Betsy 
(Cybill Shepherd) να εργάζεται εθελοντικά στο γραφείο του υποψηφίου για την Προε-
δρία των Η.Π.Α. Γερουσιαστή της Νέας Υόρκης Charles Palantine (Leonard Harris) 
και την ερωτεύεται: «You are the most beautiful woman I have ever seen», αλλά η 
σχέση πριν καν δημιουργηθεί ναυαγεί. 

Η μικρο-εγκληματικότητα και η διαφθορά που συναντά καθημερινά στην πόλη και ι-
διαίτερα η πορνεία τον αηδιάζει: «Someday a real rain will come and wash all the scum 
off the streets». Περιθωριοποιημένος και ματαιωμένος στην οικοδόμηση ανθρώπινων 
συναισθηματικών σχέσεων και επαφών σε κάθε φάση της ζωής του, ο Travis αρχίζει 
ένα πρόγραμμα εντατικής φυσικής εξάσκησης ως αντιστάθμισμα. Αγοράζει τέσσερα 
περίστροφα από έναν παράνομο πλασιέ όπλων και αυτο-εκπαιδεύεται.  

Ένα βράδυ, η Iris (Jodie Foster), μια 12χρονη πόρνη με το ψευδώνυμο Easy (Εύκολη) 
μπαίνει στο ταξί του Travis σε μια μάταιη προσπάθεια να ξεφύγει από τον προα-
γωγό/προστάτη της Sport (Harvey Keitel) και ζητάει από τον Travis να απομακρυνθεί 
γρήγορα. Ο Travis δεν προλαβαίνει να φύγει και ο Sport τραβάει την Iris από το ταξί. 
Ο Travis θέτει ως στόχο του να βοηθήσει τη νεαρή κοπέλα, τη συναντάει στο δρόμο 
και την πληρώνει όχι για να έχει ερωτική επαφή μαζί της, αλλά για να του διαθέσει το 
χρόνο της ώστε να την πείσει να παραιτηθεί από την πορνεία και να επιστρέψει στους 
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γονείς της και να ζήσει μια συνηθισμένη παιδική ηλικία. Αυτή η ιδέα τού γίνεται εμ-
μονή. 

Ο Travis πηγαίνει να παρακολουθήσει μια ομιλία σε δημόσιο χώρο του Γερουσιαστή 
Palantine –έχοντας τα μαλλιά του κουρεμένα σε στυλ Ινδιάνου Mohawk- με σκοπό να 
τον δολοφονήσει, καθώς τον θεωρεί πολιτικό απατεώνα, αλλά και τον συνδέει με την 
αποτυχημένη ερωτοτροπία του με την Betsy. Οι άνδρες της ασφαλείας του Γερουσια-
στή βλέπουν τον Travis να πλησιάζει και όταν ο ίδιος τους αντιλαμβάνεται εξαφανίζε-
ται τρέχοντας. Στη συνέχεια, εισβάλλει στον οίκο ανοχής που εργάζεται η Iris, σκοτώ-
νει τον υπάλληλο, τον Sport και έναν μαφιόζο πελάτη της Iris. Ο Travis κατά τη συ-
μπλοκή έχει δεχθεί και ο ίδιος σφαίρες και πληγωμένος στο δωμάτιο της Iris επιχειρεί 
με το ίδιο το όπλο του να αυτοκτονήσει πυροβολώντας το κεφάλι του. Όμως, οι σφαίρες 
του έχουν τελειώσει και καθισμένος στην πολυθρόνα μέσα σε μια λίμνη αίματος περι-
μένει την έλευση της αστυνομίας στο χώρο του μακελειού. 

Η ταινία τελειώνει με τον Travis να αναρρώνει από τα τραύματά του, να έχει επιστρέ-
ψει στη δουλειά του, ενώ έχει λάβει μια επιστολή από τους γονείς της Iris, οι οποίοι 
τον ευχαριστούν για τη σωτηρία της κόρης τους. Τα Μ.Μ.Ε. παρουσιάζουν τον Travis 
ως ήρωα, ενώ σε μια τυχαία μίσθωση με το ταξί του παίρνει την Betsy και σε συζήτηση 
που έχει μαζί της αρνείται το χαρακτηρισμό του ως ήρωα. Καθώς την αφήνει στον 
προορισμό της και φεύγει με το ταξί του, ακούει ένα μικρό αλλά οξύ θόρυβο που τον 
κάνει να κοιτάξει πίσω μέσω του καθρέφτη του αυτοκινήτου του. Το πρόσωπό του 
παίρνει ένα παράξενο ύφος, δίνοντάς μας την εντύπωση ότι η δράση του πιθανόν να 
μην ολοκληρώθηκε εκεί. 

Ανδρισμός, σεξισμός, μισογυνισμός: Η «ανάγνωση» ενός delirium 

«I have bad ideas in my head» 
(Ο Travis προς ένα συνάδελφό του) 

Η ταινία «Ο Ταξιτζής» αρχίζει με très gros plan στον προφυλακτήρα και σε άλλα μέρη 
ενός κίτρινου ταξί το οποίο κινείται σε ένα νυκτερινό δρόμο της πόλης της Νέας Υόρ-
κης. Το πλάνο συνεχίζει στα μάτια του οδηγού, του Travis, ο οποίος συνοφρυωμένος 
παρατηρεί μέσα από το παρμπρίζ του αυτοκινήτου του την εγκληματικότητα της σκο-
τεινής και ζοφερής αυτής πόλης με τις Ιταλο-αμερικάνικες υποβαθμισμένες γειτονιές 
με τα bar, τις λαϊκές πολυκατοικίες και τον εφιάλτη των μαστροπών, της πορνείας και 
της βίας των συμμοριών. Κατόπιν, το πλάνο γίνεται panoramique, δείχνοντας κυρίως 
την εκτεταμένη πορνεία που ασκείται στα πεζοδρόμια της αστικής πόλης, ενώ ο αφη-
γητής (offscreen sound) –είναι ο ίδιος ο ταξιτζής- μιλάει για τη βρωμιά της πόλης από 
την εγκληματικότητα και την ανάγκη καθαρισμού της. Ο συνειρμός για τους/τις θεατές 
είναι άμεσος: ο ταξιτζής προφανώς θα είναι αυτός που θα επωμιστεί να διαλύσει τα 
ζοφερά νέφη της εγκληματικότητας και της βίας μέσα στην πόλη. 

Ο Scorsese επιλέγει τη βία και την αποξένωση ως κεντρική θεματική της ταινίας του, 
καθώς η αφηγηματική αυτή μορφή ψυχαγωγίας είναι ευρέως διαδεδομένη στον 
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κινηματογράφο του Hollywood. Η αφήγηση προβάλλει τη βία και την αυτοδικία με μια 
σειρά εξεζητημένων αιματηρών δολοφονιών που επιτονίζονται με ειδικά τεχνικά εφέ.  

Στην αόρατη φυλακή της πόλης, λοιπόν, στην οποία ζει ο Travis και από την οποία δεν 
μπορείς να ξεφύγεις, το μόνο όπλο αλλά και μέσο επικοινωνίας είναι η βία και η αυτο-
δικία. Δεν έχει οικογένεια ή στενούς φίλους για να δεχτεί την παρηγοριά τους στα προ-
βλήματα που τον βασανίζουν, ενώ οι συνάδελφοί του ταξιτζήδες είναι αποξενωμένοι, 
με αποκλειστικό επίκεντρο διαλόγου μισογυνιστικά, σεξιστικά και ομοφυλοφοβικά 
σχόλια, περί όπλων και για τις (εφηβικές) σεξουαλικές τους φαντασιώσεις, δηλωτικό 
ότι η ψυχολογική υπόσταση της ανδρικής τους «ταυτότητας» βρισκόταν σε κρίση 
(Zoonen, 1994; McCabe, 2009; Δαράκη, 2018). Μέσα σ’ αυτό το σκηνικό, η ανδρική 
του ηγεμονική υπεροχή επιτονίζεται με τη χρήση όπλων. Ο Travis διψάει για επιστροφή 
στην αθωότητα, αλλά για να το πετύχει αυτό θα πρέπει να περάσει πρώτα μέσα από 
την κόλαση, θέτοντας ο ίδιος στον εαυτό του μια αποστολή αυτοδικίας και με το όπλο 
στο χέρι γίνεται ένα είδος φανατικού και αδίστακτου στρατιώτη σε «αποστολική» υ-
πηρεσία μέσα στη διεφθαρμένη κοινωνία. Καθισμένος στην καμπίνα του ταξί, πίσω 
από ένα κομμάτι γυαλιού που τον χωρίζει από τους/τις πελάτες/ισσες και υποδηλώνει 
έντονα για μια ακόμα φορά τη μοναξιά και τη μοναχικότητά του, κάθε βράδυ τριγυρίζει 
στην πόλη μεταφέροντας από πόρνες και call-girls, μέχρι απατημένους συζύγους (υπό-
δηση απ’ τον ίδιο τον Scorsese), με δολοφονικές σκέψεις για τις γυναίκες τους και με 
άγριες και καταστροφικές διαθέσεις για τα γεννητικά τους όργανα: «Did you ever see 
what a 44 magnum pistol will do to a woman’s face?... to a woman’s pussy?».  

Ο μαστροπός Sport επιδίδεται σε μια χειραγώγηση της ανήλικης πόρνης Iris μέσω της 
τρυφερότητας, με την αντίφαση ενός βίαιου ηγεμονικού ετεροσεξιστικού ανδρισμού 
να επιτελεί ένα ρόλο εκθηλυσμένο (Connell, 1995; Πολίτης, 2006), παραδειγματική 
στιγμή για τη διδασκαλία της ρευστότητας των έμφυλων επιτελέσεων (Πολίτης, 2018). 
Η διεφθαρμένη και εξευτελιστική ζωή που της προσφέρει είναι γι’ αυτήν μια μικρή 
πηγή ευτυχίας, ανάλογη με αυτή που της προσέφεραν οι γονείς της στο Pittsburgh. Για 
τον Scorsese, άνθρωποι όπως ο Sport, οι συμμορίες των παιδιών του δρόμου, οι πόρνες, 
αποτελούν ένα αναπόσπαστο τμήμα της καθημερινότητας της πόλης και αντιμετωπί-
ζονται αυστηρά ως κινηματογραφικές εικόνες παρά ως έμφυλα κοινωνικά προβλήματα 
με τα οποία θα πρέπει να ασχοληθούμε.  

Με κοντινά και αργά πλάνα και με γρήγορο montage επιτυγχάνεται και η φετιχοποίηση 
των όπλων που χρησιμοποιεί ο Travis για την επίτευξη του σκοπού που έχει αναλάβει 
να διεκπεραιώσει και συνεπώς –με ψυχαναλυτικά δάνεια- η παραδήλωση φαλλικής ε-
ξουσίας ως υποκατάστατου ενός ηγεμονικού ανδρισμού (Cohan & Hark, 1993; Zo-
onen, 1994), ενώ κάποιες στιγμές υπάρχουν εξάρσεις φωτός στα όπλα τα οποία λαμπο-
κοπούν και με τον τρόπο αυτό εξωραΐζουν τον συμβολικό ανδρισμό και δραματοποιούν 
την αφήγηση (Neale, 1983). Επίσης, τα πολλά πλάνα της επίδειξης όπλων φετιχοποιεί 
ακόμα περισσότερο τα όπλα, καθιστώντας τα περισσότερο οικεία στους/στις θεατές. 
Με τον τρόπο αυτό και τα ίδια τα όπλα γίνονται ψευδο-χαρακτήρες και λειτουργούν 
ως αχώριστοι σύντροφοι του ήρωα, αλλά και προέκταση της προσωπικότητάς του, 
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πόσο μάλλον όταν πλάνα δείχνουν τον Travis να καθαρίζει, να συντηρεί και να φρο-
ντίζει τα όπλα του σαν να ήταν ο ίδιος του ο εαυτός. Επίσης, η φετιχοποίηση των όπλων 
γίνεται και με την ανοίκεια ορολογία που χρησιμοποιείται σχετικά με αυτά –κάτι που 
δεν αναμένεται να γνωρίζουν οι θεατές πλήρως- γεγονός που συμβάλλει στην επιπλέον 
μυθοποίησή τους. Άλλωστε, αυτή η οπλική τεχνολογία και η εικονική και λεκτική ρη-
τορία της απευθύνεται κυρίως σε ανδρικό κοινό κι έτσι μπορεί να συμβάλλει στην επι-
πρόσθετη ικανοποίηση μέρους του κοινού αυτού. 

Τα προσωπικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα του Travis είναι σχεδιασμένα για να δια-
δραματίσουν έναν αιτιώδη ρόλο στην αφήγηση. Ο Travis είναι συναισθηματικός, κα-
θώς μας δείχνει ότι βλέπει στην τηλεόραση αισθηματικές/ρομαντικές ταινίες, δηλωτικό 
ενός εκθηλυσμένου ανδρισμού (Πολίτης, 2018). Μέσα του, όμως, υπάρχει η ένταση 
για την ανδρική του ταυτότητα, καθώς κρατάει «αγκαλιά» ένα πιστόλι –γεγονός που 
υποδηλώνει και τη μοναξιά του. Σε μια, όμως, ενσυναίσθησή του ότι αυτός ο συναι-
σθηματισμός του δεν μπορεί να αποτελεί στοιχείο του ανδρικού του ρόλου, τον κάνει 
να σπάσει την τηλεόραση και συνεπώς αυτή τη θηλυκή του πλευρά. Άλλωστε, το μα-
κελειό της αυτοδικίας με τη χρήση τόσης βίας και όπλων, μπορεί να εξηγείται και ως 
υποκατάστατο της εξασθενημένης ανδρικής του ταυτότητας, την οποία ισχυροποίησε 
με την μετέπειτα ριψοκίνδυνή του δράση –δεν είναι τυχαίο ότι στην πρώτη συνάντηση 
που είχε με την Betsy της αποκάλυψε ότι με τις γυναίκες νιώθει δειλός. 

Επίσης, η ταινία εμπλέκει τον ψυχωτικό ανδρισμό του Travis, με τον εθνικισμό και τον 
μιλιταρισμό, έννοιες στενά συνδεδεμένες με τον ηγεμονικό ανδρισμό. Όταν ο Travis 
αποφασίζει να δολοφονήσει τον υποψήφιο για την Προεδρία, Γερουσιαστή Charles 
Palantine, κουρεύει τα μαλλιά του σε στυλ Ινδιάνου Mohawk, όπως ένας συγκεκριμέ-
νος τύπος στρατιωτών στον πόλεμο του Βιετνάμ που θεωρούνταν ως καταδρομείς, τε-
λετουργία κουρέματος που συμβολίζει την απαρχή και την αγνότητα του Αμερικανικού 
έθνους, στο βαθμό που οι Ινδιάνοι ήταν οι αυτόχθονες κάτοικοι των Η.Π.Α. 

Αν και το σώμα του Travis δεν πλησιάζει στο ελάχιστο το σώμα των bodybuilders η-
θοποιών των ταινιών δράσης των δεκαετιών του ’80 και ’90, τύπου Sylvester Stallone 
και Arnold Schwarzenegger, η προετοιμασία του σώματός του αρχίζει με εξαντλητική 
προπόνηση. Ο ήρωας αρχικά δε φαίνεται πολύ καλά γυμνασμένος και το σώμα του 
δείχνει σχετικά μαλθακό. Αν και βετεράνος του Βιετνάμ, αυτή η μαλθακότητα μπορεί 
να προήλθε από τα πολλά φάρμακα που κατανάλωνε και την κακή διατροφή, συμπερι-
φορές που πλέον σταματάει, καθώς θα πρέπει να αναδιαμορφωθεί ώστε να ανταποκρι-
θεί στον ηρωικό του προορισμό. Πολλά πλάνα απεικονίζουν αυτή την αφοσίωση στην 
σκληρή προετοιμασία του σώματος, όπως με τις έλξεις στην πόρτα του διαμερίσματός 
του, τις κάμψεις, τα βάρη, κ.λπ. Άλλωστε, πλάνα σαν αυτά συνοψίζουν και την Αμερι-
κανική ιδεολογία της ηθικής ανάπτυξης έναντι του σωματικού μόχθου που συνοψίζεται 
στη ρήση: «No pain, no gain». Η κάμερα με κοντινά και αργά πλάνα και με γρήγορο 
montage φετιχοποιεί το ανδρικό σώμα του Travis που πλέον είναι σκληραγωγημένο 
και γυμνασμένο (Neale, 1983). Τα πλάνα με το χέρι του πάνω στη φωτιά αποτελούν 
απόδειξη/επίδειξη των παραπάνω. Πάντως, το σώμα του, με το χειρισμό που δέχεται 
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από την κάμερα θηλυκοποιείται, καθώς έχουμε εστίαση σε συγκεκριμένα τμήματα, ό-
πως γίνεται αντίστοιχα με το γυναικείο.  

Παρά την αντι-κοινωνική και βίαιη συμπεριφορά του ήρωα και τις ανορθόδοξες μεθό-
δους αυτοδικίας που επιλέγει παραβιάζοντας το νόμο –αν και με στόχο την αποκατά-
σταση του νόμου- ο Scorsese τον θέλει «εκδικητή άγγελο», ένας θρησκευτικός συμβο-
λισμός που παραλληλίζει τον Travis με άγιο. Μέσα από την αφηγηματική της δομή και 
τη χρήση υφολογικών συμβάσεων ο Scorsese δε μας επιτρέπει να καταδικάσουμε τη 
βία και η σαγήνη της βίας και της αυτοδικίας μέσω της διάσωσης της Iris μας κάνει να 
ταυτιστούμε σε μεγάλο βαθμό με τον Travis, ενώ η βαρβαρότητα των δολοφονιών γί-
νεται ανησυχητικά σαγηνευτική, λόγω του σκοπού της. Μάλιστα, με τη σκηνή της προ-
σπάθειας αυτοκτονίας του Travis, παραπέμπει στον ανδρικό κώδικα τιμής των Samurai 
που αυτοκτονούν κάνοντας χαρακίρι. 

Το τέλος της ταινίας την τοποθετεί στην παράδοση κάποιων ταινιών του Hollywood, 
όπως ο «Πολίτης Κέην» (Citizen Kane) το 1941, του Orson Welles, που επιλέγουν ένα 
βαθμό αμφισημίας για το κλείσιμό τους. Πάντως, το τέλος της ταινίας σε καμία περί-
πτωση δεν παραπέμπει στο ρομαντισμό της ετεροσεξουαλικής σχέσης, όπου ο ήρωας 
κερδίζει και παίρνει ως έπαθλό του την ηρωίδα, τη γυναίκα που ονειρεύτηκε και ερω-
τεύτηκε. 

Επιμύθιο 

Η μελέτη μιας κινηματογραφικής μεταφοράς –στο μέτρο που μεταφέρει ιδεολογικά 
μηνύματα- αποτελεί άριστο εργαλείο κινητοποίησης της κριτικής σκέψης των μαθη-
τών/τριών και στροφής τους σε νέες αναγνώσεις και ερμηνείες, καθιστώντας τους/τις 
ικανούς/ές να κατανοήσουν πώς η ιδεολογία και το συναίσθημα συμπράττουν για να 
προσφέρουν συγκεκριμένους τρόπους θέασης του κόσμου (Giroux 2002; Golden, 
2001; McCabe, 2009; Stam, Burgoyne & Flitterman-Lewis, 2010). 

Ο Martin Scorsese αν και πλησιάζει την πραγματικότητα και την καταγράφει δεν κα-
ταφέρνει να ανατρέψει την (ετερο-)σεξιστική κανονικότητα και τον έμφυλα ιεραρχη-
μένο κόσμο που καταγράφει και διέπει την κινηματογραφική του αφήγηση, παραμένο-
ντας δέσμιος του ανδρικού ήθους και ιδεολογίας και της πατριαρχικής κουλτούρας κυ-
ριαρχίας του άνδρα και υποταγής της γυναίκας. Η συμμετρία των φύλων δεν αποκαθι-
στάται στην ταινία του, αντίθετα επισημοποιείται η έμφυλη ασυμμετρία και διασφαλί-
ζεται η διαιώνιση και αναπαραγωγή του ηγεμονικού ανδρισμού. Η νεαρή Iris ως γυ-
ναίκα «απουσιάζει» μέσα στην παρουσία τους και ο συναισθηματισμός συνδέεται με 
την εκπόρνευση. Ο ίδιος ο Travis αφιερώνει το βλέμμα του στον άνδρα θεατή της ε-
τερο-σεξιστικής, μισογυνιστικής και ομοφυλοφοβικής πατριαρχικής κουλτούρας που 
τον «άντρωσε» και εκείνος την εκμεταλλεύτηκε προκειμένου να πετύχει τον ηρωικό 
του στόχο. 

Η κινηματογραφική δημιουργία «Ο Ταξιτζής», με την παρούσα φιλμική ανάλυση, θα 
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως διδακτικό εργαλείο από τους/τις εκπαιδευτικούς για 
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την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την υποστήριξη των μαθητών/τριών της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στα πλαίσια θεματικών που αφορούν την αποδόμηση 
των έμφυλων στερεοτύπων, το κοινωνικό φύλο και τα γυναικεία δικαιώματα, στο μέ-
τρο που το ζήτημα των έμφυλων επιτελέσεων συνδέεται άρρηκτα με την υπό διαμόρ-
φωση και αναμόρφωση σχέση των εφήβων και προ-εφήβων μαθητών/τριών με το σώμα 
τους, την αυτο-αντίληψή τους και γενικότερα τον έμφυλο εαυτό τους. Άλλωστε, ο κι-
νηματογράφος προσφέρεται ως μορφή «βιωματικής» προσέγγισης για αναστοχασμό 
και ανάπτυξη κριτικής στάσης. 
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Ο επικοινωνιακός ρόλος του Διαδικτύου και των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης 

Δρ Παναγιώτης Ε. Τζαβάρας 
Ακαδημαϊκός υπότροφος Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

ptzavaras@gmail.com 

Περίληψη 

Το φαινόμενο της κοινωνικής δικτύωσης μέσω διαδικτύου στην εποχή μας έχει πάρει 
τεράστιες διαστάσεις και έχει αποκτήσει μεγάλη ισχύ σχεδόν σε όλους τους τομείς της 
καθημερινότητάς μας όπως ενημέρωση, διασκέδαση, πολιτική, οικονομία, εμπόριο, εκ-
παίδευση. Εκατομμύρια άνθρωποι καθημερινά από όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, 
από διάφορες ηλικίες, κοινωνικά στρώματα, μορφωτικό επίπεδο κλπ. χρησιμοποιούν 
τα κοινωνικά δίκτυα για να επικοινωνήσουν, να ενταχθούν σε διάφορες ομάδες κοινά 
με ενδιαφέροντα, να διασκεδάσουν και να εκφράσουν τις απόψεις τους με έναν τρόπο 
που στο παρελθόν δεν μπορούσαν ούτε να τον φανταστούν. Ποιος είναι όμως ο ρόλος 
της προσωπικότητας του χρήστη στο διαδίκτυο; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα 
μειονεκτήματα της επικοινωνίας μέσω των Socia Media; Στο πλαίσιο αυτής της εργα-
σίας προσπαθούμε να αναδείξουμε τον επικοινωνιακός ρόλος του Διαδικτύου και των 
Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης. 

Λέξεις-Κλειδιά: Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, επικοινωνία, διαδίκτυο, ΤΠΕ,  

Εισαγωγή 

Ανέκαθεν ο άνθρωπος είχε την ανάγκη να επικοινωνεί όντας κοινωνικό όν. Στις μέρες 
μας, οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) του προσφέρουν αυτήν τη 
δυνατότητα μέσα από τη διαμόρφωση ενός ευρύτερου κοινωνικού κύκλου αξιοποιώ-
ντας τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Μ.Κ.Δ.). Ωστόσο, προκειμένου να διερευνή-
σουμε διεξοδικότερα το ρόλο τους στην ανθρώπινη επικοινωνία, θα πρέπει να επιση-
μάνουμε τέσσερα βασικά στοιχεία: 

1ο. Η ανάπτυξή τους ξεκίνησε από τους ίδιους τους χρήστες, δηλαδή, τις κοινότητες αν-
θρώπων με κοινά ενδιαφέροντα. 

2ο. Δεν είναι μια νέα εφεύρεση, αλλά μια μετεξέλιξη των παραδοσιακών κοινωνικών 
δικτύων.  

3ο. Επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν οι ίδιοι περιεχόμενο στο διαδίκτυο και να 
το μοιράζονται με άλλους χρήστες, χωρίς να έχουν εξειδικευμένες γνώσεις πληροφο-
ρικής.  

4ο. Τα Μ.Κ.Δ. επιτρέπουν στο χρήστη να δημιουργήσει και να επικαιροποιεί την προσω-
πική ιστοσελίδα του, blog ή ημερολόγιο χωρίς κανένα κόστος. 

Στα Μ.Κ.Δ. έχουν όλοι πρόσβαση, γι’ αυτό το λόγο ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο έχει και 
η έννοια της ισότητας, στις σημαντικότερες διαστάσεις της: κοινωνική, οικονομική, 
πολιτική, πολιτισμική και τεχνολογική. Ασφαλώς, υπάρχουν διάφορες ομάδες του 
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πληθυσμού που επιθυμούν να ανατρέψουν τα επακόλουθα αυτής της βασικής έννοιας, 
κυρίως για οικονομικό, αλλά και για πολιτικό όφελος. Στην εργασία αυτή, διερευνούμε 
το ρόλο που έχουν τα Μ.Κ.Δ. στην επικοινωνία και στο πώς αυτή έχει διαφοροποιηθεί 
μέσα από τη χρήση τους. Η χρήση των Μ.Κ.Δ. στην καθημερινή ζωή μας, ιδιωτική και 
επαγγελματική, συνιστά πλέον ένα κοινωνικό φαινόμενο και ως τέτοιο αναζητάμε τα 
θετικά και τα αρνητικά στοιχεία της εξέλιξης του.  

Ο ρόλος της προσωπικότητας του χρήστη στο Διαδίκτυο και στα Μ.Κ.Δ. 

Σύμφωνα με το μοντέλο των Πέντε Παραγόντων (Five-Factor Model) των McCrae και 
Costa (1987:81-90), η προσωπικότητα μπορεί να περιγραφεί από διαστάσεις ή παρά-
γοντες που συγκροτούν τη λεγόμενη «Μεγάλη Πεντάδα». Αυτές οι διαστάσεις των α-
τόμων, οι οποίες επηρεάζουν τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις δραστηριότητές 
τους μπορούν να βοηθήσουν στην κατανόηση της χρήσης ή μη των Μ.Κ.Δ., ανάλογα 
με την προσωπικότητα του χρήστη. Οι πέντε παράγοντες που θα περιγραφούν στη συ-
νέχεια είναι ο νευρωτισμός, η εξωστρέφεια, η δεκτικότητα στην εμπειρία, η προσήνεια 
και η ευσυνειδησία. 

Νευρωτισμός 

Ο νευρωτισμός, ή αλλιώς συναισθηματική σταθερότητα, αναφέρεται στο βαθμό με τον 
οποίο ένα άτομο μπορεί να βιώσει αρνητικά συναισθήματα όπως λύπη, άγχος, ανασφά-
λεια, ντροπή, ενοχές, θυμό και ψυχολογική πίεση. Συχνά τα άτομα βιώνουν έντονες 
φοβίες και νιώθουν αρκετά ανασφαλή. Πρόκειται για άτομα ευερέθιστα, που χάνουν 
εύκολα την ψυχραιμία τους και συχνά ξεσπούν, κάτι που συμβαίνει επειδή συχνά βιώ-
νουν τα συναισθήματα τους με μεγάλη ένταση (Γιώτα 2015 : 53-55). 

Εξωστρέφεια ή εσωστρέφεια 

Η διάσταση της εξωστρέφειας ή εσωστρέφειας, αναφέρεται στο κατά πόσο ένα άτομο 
διαθέτει χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την ποσότητα και την ένταση της διαπροσω-
πικής διάδρασης του. Άνθρωποι με υψηλή βαθμολογία στον παράγοντα της εξωστρέ-
φειας έχουν αυτοπεποίθηση και είναι περισσότερο κοινωνικοί σε σχέση με τους πιο 
εσωστρεφείς που τείνουν να είναι περισσότερο μοναχικοί και λιγομίλητοι. Οι εξωστρε-
φείς χρήστες εντοπίζουν τον αληθινό εαυτό τους στην πραγματική ζωή τους, ενώ οι 
εσωστρεφείς έχουν μια τάση να εκφράζουν τον αληθινό εαυτό τους μέσω των Μ.Κ.Δ.. 
Άτομα που βιώνουν φόβο κατά τη διάρκεια της φυσικής επικοινωνίας, τείνουν να έχουν 
λιγότερους φίλους και ξοδεύουν περισσότερο χρόνο στα Μ.Κ.Δ., για να νιώθουν λιγό-
τερο μόνοι. Οι εσωστρεφείς χρήστες των Μ.Κ.Δ. έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση, ενώ οι 
πιο εξωστρεφείς χρήστες έχουν υψηλή αυτοεκτίμηση και είναι αρκετά πιο δημοφιλείς 
τόσο στον πραγματικό κόσμο όσο και στα Μ.Κ.Δ.. Τα άτομα με χαμηλότερη αυτοεκτί-
μηση τείνουν να αποκαλύπτουν στα Μ.Κ.Δ. περισσότερες πληροφορίες, συχνά υπερ-
βολικές, για τον εαυτό τους στην προσπάθεια τους να ενισχύσουν την εικόνα τους και 
να δείχνουν δημοφιλείς (Zywica & Danowski 2008 : 1-34). 
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Δεκτικότητα σε εμπειρίες 

Η δεκτικότητα σε εμπειρίες αναφέρεται στο εύρος, στο βάθος και στην πολυπλοκότητα 
της ζωής ενός ατόμου. Χρήστες των Μ.Κ.Δ. με υψηλή βαθμολογία σε αυτό τον παρά-
γοντα χαρακτηρίζονται από φαντασία, περιέργεια, δημιουργικότητα και αναζήτηση 
νέων εμπειριών. Αντίθετα, χρήστες των Μ.Κ.Δ. με χαμηλή βαθμολογία χαρακτηρίζο-
νται ως συντηρητικά άτομα στις πράξεις και στις ιδέες τους, που αποστρέφονται τις 
αλλαγές και προτιμούν τις παλαιές και συντηρητικές μεθόδους. 

Προσήνεια 

Η προσήνεια αναφέρεται στην ποιότητα των διαπροσωπικών διαδράσεων του ατόμου. 
Χρήστες των Μ.Κ.Δ. με αυξημένη τάση προς το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, συ-
νεργάζονται και εμπιστεύονται εύκολα τους άλλους και χαρακτηρίζονται από ευθύτητα, 
συναίσθηση και αλτρουισμό. Αντίθετα, χρήστες των Μ.Κ.Δ. με χαμηλή προσήνεια, διέ-
πονται από αρνητικά συναισθήματα, όπως τάση για κριτική, εχθρικότητα ή επιθετικό-
τητα. Επιπλέον, ενώ οι χρήστες των Μ.Κ.Δ. με υψηλά επίπεδα προσήνειας δείχνουν 
αγάπη και ενδιαφέρον για το συνάνθρωπο τους, μεγάλη ευαισθησία απέναντι στον αν-
θρώπινο πόνο, μεγάλη θέληση για συνεργασία και αποφεύγουν τις συγκρούσεις, οι 
χρήστες των Μ.Κ.Δ. με χαμηλή προσήνεια, χαρακτηρίζονται ως ανταγωνιστικά, ερι-
στικά, ορισμένες φορές εχθρικά και γενικά καχύποπτα με τους άλλους. Χρήστες των 
Μ.Κ.Δ. με χαμηλό δείκτη προσήνειας και χαμηλό δείκτη εξωστρέφειας, δυσκολεύο-
νται να αναπτύξουν φιλίες στον πραγματικό κόσμο και φαίνεται ότι έχουν λιγότερους 
φίλους στα Μ.Κ.Δ. (Landers & Lounsbury 2006 : 283-293). 

Ευσυνειδησία 

Τέλος, η ευσυνειδησία αναφέρεται στον έλεγχο των παρορμήσεων για την επίτευξη 
στόχων του κάθε ατόμου. Η υψηλή βαθμολογία στον παράγοντα αυτό χαρακτηρίζει 
άτομα με αυτοπειθαρχία, επίμονα και οργανωτικά. Αντίθετα, άτομα με χαμηλή βαθμο-
λογία στην ευσυνειδησία, δυσκολεύονται να ελέγξουν τις επιθυμίες ή τις ανάγκες τους. 
Έχει αποδειχθεί ότι τα ευσυνείδητα άτομα επιθυμούν να αποφεύγουν τη χρήση των 
Μ.Κ.Δ., ενώ τα άτομα με χαμηλό δείκτη ευσυνειδησίας χρησιμοποιούν τα Μ.Κ.Δ. προ-
κειμένου να αναβάλλουν άλλες υποχρεώσεις τους (Wilson, et al. 2010 : 173-177). 

Σημαντικές διαπιστώσεις 

Σύμφωνα με σχετικές μελέτες, οι πτυχές της προσωπικότητας μπορούν να επηρεάσουν 
σε μεγάλο βαθμό τη χρήση των Μ.Κ.Δ.. Συγκεκριμένα, η εξωστρέφεια έχει περισσό-
τερο σχέση με τον αριθμό των διαδικτυακών φίλων, παρά με τον αριθμό ομάδων που 
συμμετέχει κάποιος στα Μ.Κ.Δ.. Επίσης, η προσήνεια και η ευσυνειδησία επιδρούν 
καίρια στη χρήση των Μ.Κ.Δ. και στον αριθμό των φίλων ή των ακολούθων. Οι νευ-
ρωτικοί χρήστες παρουσιάζουν έντονη ανάγκη εξομολόγησης των συναισθημάτων 
τους, με το να αναρτούν και να αναλύουν θέματα της προσωπικής ζωής τους στα 

144/493

________________________________________________________________________________________________________ 
 i-Teacher     -      I.S.S.N. : 1792 - 4146       -      Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Περιοδικό       -      23ο  Τεύχος     -      Ιούλιος    2020



Μ.Κ.Δ.. Από την άλλη πλευρά, οι πιο εξωστρεφείς χρήστες επιλέγουν να ενημερώνουν 
πιο συχνά την κατάσταση τους (status update), αναφερόμενοι στις κοινωνικές δραστη-
ριότητές τους. H προσήνεια φαίνεται να συνδέεται θετικά με την ανάρτηση πληροφο-
ριών στα Μ.Κ.Δ. για λόγους επικοινωνίας και αρνητικά για λόγους αναζήτησης προ-
σοχής ή για λόγους συκοφαντίας άλλων (Seidman 2013 : 402-407). Ο υψηλός δείκτης 
νευρωτισμού συνδέεται με συχνή χρήση των Μ.Κ.Δ., η εξωστρέφεια με μεγάλο αριθμό 
φίλων, η δεκτικότητα σε εμπειρίες με την ενασχόληση με τα Μ.Κ.Δ. από την αρχή της 
δημιουργίας τους και με πολλούς φίλους σε αυτά, ενώ η ευσυνειδησία συνδέεται με τη 
φειδωλή χρήση του. 

Οι συντελεστές του μοντέλου των Πέντε Παραγόντων Προσωπικότητας, σχετίζονται 
ιδιαίτερα με την προβληματική χρήση των Μ.Κ.Δ.. Συγκεκριμένα, υπάρχει ισχυρή θε-
τική συσχέτιση του εθισμού σε αυτά με την εξωστρέφεια και αρνητική συσχέτιση με 
την ευσυνειδησία. Η συχνότητα της χρήσης των Μ.Κ.Δ. σχετίζεται σημαντικά με υ-
ψηλά επίπεδα νευρωτισμού, εξωστρέφειας και δεκτικότητας σε εμπειρίες. Τα πιο εξω-
στρεφή άτομα, χρησιμοποιούν τα Μ.Κ.Δ. για την ενίσχυση της ήδη αυξημένης κοινω-
νικότητας τους, ενώ αντίθετα τα πιο εσωστρεφή, χρησιμοποιούν τα Μ.Κ.Δ. κυρίως για 
κοινωνική αποζημίωση. Επομένως, το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι ο στόχος 
και των δύο, είναι η διεύρυνση του κοινωνικού κύκλου τους, δεδομένου ότι και οι δύο 
περιπτώσεις εμφανίζονται ως συνδεόμενες με αυξημένη χρήση στα Μ.Κ.Δ. (Kuss & 
Griffiths 2011 : 226-234). 

Η ανθρώπινη επικοινωνία στα Μ.Κ.Δ. 

Η εφεύρεση κάθε νέας μεθόδου επικοινωνίας έχει συνεισφέρει σε έναν προβληματισμό 
που αναπτύσσεται εδώ και αιώνες σχετικά με το πώς η τεχνολογία επηρεάζει τον κοι-
νωνικό ιστό ενός χώρου. Η χρήση των ΤΠΕ, σήμερα, απλώς πραγματοποιεί την αρχέ-
γονη προδιάθεση του ανθρώπου να συνδέεται με συνανθρώπους του. Ειδικότερα, με 
τη χρήση των Μ.Κ.Δ., αντί να έχουμε προσωπικούς δεσμούς με ένα μικρό αριθμό αν-
θρώπων, έχουμε πιο χαλαρούς δεσμούς με εκατοντάδες ή χιλιάδες ανθρώπους. Οι άν-
θρωποι έχουν εθιστεί στις νέες αυτές τεχνολογίες και πιστεύουν πως η αποκοπή τους 
από αυτές, ουσιαστικά οδηγεί στην δυνητική ανυπαρξία τους. Όπως αποδεικνύει και ο 
Castells (2005:148-151), ένα πλήθος ερευνών την τελευταία δεκαετία δεν στηρίζει τη 
θέση ότι η χρήση του Διαδικτύου και των Μ.Κ.Δ. ειδικότερα οδηγεί σε μικρότερη κοι-
νωνική διάδραση και σε μεγαλύτερη κοινωνική απομόνωση. Ωστόσο, υπάρχουν ενδεί-
ξεις ότι υπό ορισμένες συνθήκες η χρήση των Μ.Κ.Δ. μπορεί να λειτουργεί ως υποκα-
τάστατο άλλων κοινωνικών δραστηριοτήτων. Επειδή οι μελέτες που στηρίζουν διαφο-
ρετικές θέσεις έγιναν σε διαφορετικούς χρόνους, σε διαφορετικές περιστάσεις και σε 
διαφορετικές φάσεις διάδοσης του Διαδικτύου, είναι δύσκολο να καταλήξουμε σε α-
σφαλή συμπεράσματα για τις επιπτώσεις που έχουν τα Μ.Κ.Δ. στην κοινωνικότητα 
των χρηστών του.  

 

145/493

________________________________________________________________________________________________________ 
 i-Teacher     -      I.S.S.N. : 1792 - 4146       -      Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Περιοδικό       -      23ο  Τεύχος     -      Ιούλιος    2020



Θετικά στοιχεία των Μ.Κ.Δ. 

Ένα από τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα των Μ.Κ.Δ. είναι ασφαλώς η δυνατότητα 
επικοινωνίας που προσφέρουν και η οποία ξεπερνά πλήρως τους χωρικούς περιορι-
σμούς. Σε αντίθεση, μάλιστα, με τα παραδοσιακά μέσα επικοινωνίας, οι χρήστες έχουν 
την ευκαιρία να επικοινωνήσουν με άτομα που δεν γνωρίζουν προσωπικά, αλλά με τα 
οποία διαπιστώνουν ότι έχουν κοινά ενδιαφέροντα και παρόμοιες ανησυχίες, διευρύ-
νοντας κατά πολύ τον κύκλο επαφών κάθε ατόμου.  

Τα Μ.Κ.Δ. έχουν αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια στον πιο σημαντικό φορέα ενημέρω-
σης. Αφενός, διότι επιτρέπουν την αναμετάδοση ειδήσεων από ειδησεογραφικές ιστο-
σελίδες κι αφετέρου επειδή επιτρέπουν στους ίδιους τους χρήστες να καταγράφουν και 
να μεταδίδουν πληροφορίες για γεγονότα που συμβαίνουν στην πόλη ή στην περιοχή 
τους σε πραγματικό χρόνο.  

Τα Μ.Κ.Δ. επιτρέπουν την ανταλλαγή ιδεών και απόψεων ανάμεσα σε χρήστες απ’ 
όλες τις χώρες, λειτουργώντας συνάμα και ως μέσα διάδοσης και προώθησης της σκέ-
ψης και του πνευματικού πολιτισμού σε παγκόσμιο επίπεδο. Πλέον οι ιδέες και οι προ-
βληματισμοί ενός μεμονωμένου ατόμου μπορούν να κοινοποιηθούν παγκοσμίως μέσα 
σε λίγες στιγμές, επιταχύνοντας τις αντίστοιχες ζυμώσεις.  

Τα Μ.Κ.Δ. παρέχουν, επίσης, πολλαπλές δυνατότητες ψυχαγωγίας, εφόσον πλέον είναι 
εφικτός ο διαμοιρασμός διάφορων εφαρμογών (που ενδέχεται να αποτελούν και προ-
σωπικό δημιούργημα κάποιου χρήστη) μουσικής, βίντεο, κειμένων, διαδικτυακών παι-
χνιδιών κ.ά., που επιτρέπουν τη χωρίς οικονομική επιβάρυνση διασκέδαση και ψυχα-
γωγία των χρηστών.  

Επιπλέον, τα Μ.Κ.Δ. επιτρέπουν στους χρήστες να ενισχύουν τις μεταξύ τους σχέσεις, 
καθώς τους δίνεται η ευκαιρία να συζητούν για τα συναισθήματα και τις εμπειρίες τους, 
απαλλαγμένοι από τις φοβίες και το δισταγμό που δημιουργεί ενδεχομένως η δια ζώσης 
επικοινωνία.  

Τέλος, τα Μ.Κ.Δ. μπορούν να αξιοποιηθούν και σε ό,τι αφορά την επαγγελματική δρα-
στηριότητα του χρήστη, αφού του επιτρέπουν να διαμορφώσει μία ή περισσότερες σε-
λίδες, όπου θα προωθεί την επαγγελματική ιδιότητά του, αλλά και θα επικοινωνεί με 
πιθανούς πελάτες ή συνεργάτες.  

Οι αρνητικές πτυχές των Μ.Κ.Δ.  

Το Διαδίκτυο, τα έξυπνα τηλέφωνα και τα Μ.Κ.Δ. θεωρούνται από πολλούς ως η τρι-
πλή επανάσταση του 21ου αιώνα. Πλέον κάνουμε λόγο για έναν νέο εξατομικευμένο 
κόσμο και για μια εν δικτύω ατομοκρατία (Network Individualism), σύμφωνα με τη Ζ. 
Παπαχαρίση, καθηγήτρια και πρόεδρο της Σχολής Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου 
του Ιλινόι στο Σικάγο (2014). 
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Στην εποχή της διαρκούς διασύνδεσης σύμφωνα με μια έρευνα της Focus Bari, το 2019, 
ο μέσος Έλληνας αφιερώνει κάθε ημέρα 6 ώρες και 16 λεπτά μπροστά σε μια οθόνη 
ψηφιακού μέσου (υπολογιστή, τηλέφωνο, τηλεόραση). 

Φεύγουμε πλέον από την εποχή των μαζικών μέσων και μεταβαίνουμε στην εποχή της 
εξατομικευμένης μαζικής επικοινωνίας, δηλαδή καταναλώνουμε μεν μαζικά, αλλά σε 
εξατομικευμένο επίπεδο. Στην εποχή αυτή της σύγκλισης, το κοινό κατακερματίζεται, 
η βασικότερη συνέπεια αυτού του κατακερματισμού είναι η διάσπαση της προσοχής. 
Όλες αυτές οι επιδράσεις είναι σωρευτικές και μας οδηγούν σταδιακά σε μια κοινωνία 
που δεν μπορεί να εστιάσει.  

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της εποχής μας αφορά στο χρόνο υιοθέτησης των νέων 
τεχνολογιών που είναι πολύ μικρός σε σχέση με το παρελθόν. Αυτό προκαλεί ταχύτερη 
διείσδυση στο μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού. Επιπλέον, έχει ελαχιστοποιηθεί ο 
χρόνος ενσωμάτωσης της νέας τεχνολογίας, που τρέχει πλέον με τριπλάσια ταχύτητα 
έτσι ώστε να μην προλαβαίνεις να την κατηγοριοποιήσεις και να την ταξινομήσεις, 
πόσο δε μάλλον να την αφομοιώσεις και να την κατανοήσεις. 

Τα Μ.Κ.Δ., παρά τις ποικίλες δυνατότητες που προσφέρουν έχουν και αξιοσημείωτες 
αρνητικές πτυχές. Συχνά οι χρήστες των Μ.Κ.Δ., αντί να τα χρησιμοποιούν επικουρικά 
στις διαπροσωπικές σχέσεις τους, καταλήγουν στο σημείο να τις υποκαθιστούν. Περιο-
ρίζουν δηλαδή δραστικά την άμεση επαφή, συνομιλία και συναναστροφή, και προτι-
μούν την εικονική επικοινωνία. Η επιλογή αυτή όμως εντείνει το αίσθημα μοναξιάς, 
καθώς η διαδικτυακή επικοινωνία δεν προσφέρει την αμεσότητα και τα ψυχολογικά 
οφέλη της διαπροσωπικής συνομιλίας. Ελλείπουν από αυτή όλα εκείνα τα στοιχεία που 
χαρακτηρίζουν την ανθρώπινη επαφή, όπως οι χειρονομίες, τα βλέμματα, οι κινήσεις 
του σώματος, το άγγιγμα κ.λπ.  

Παράλληλα οι φιλίες και οι γνωριμίες των Μ.Κ.Δ. δεν βασίζονται πάντοτε στην ειλι-
κρίνεια και στην πραγματική προσωπικότητα των ατόμων, αφού οι χρήστες έχουν την 
τάση να παρουσιάζουν στα προφίλ τους μια διαφορετική και, κυρίως, ωραιοποιημένη 
εικόνα του εαυτού τους. Δημιουργούνται έτσι σχέσεις οι οποίες στηρίζονται σε μια 
παραποιημένη εντύπωση για την αληθινή φύση των χρηστών.  

Η επιλογή των χρηστών να δίνουν μεγαλύτερη σημασία στο διαδικτυακό προφίλ και 
στην εικόνα που παρουσιάζουν στα Μ.Κ.Δ. τους οδηγεί στην παραμέληση τόσο των 
πραγματικών σχέσεων που ήδη έχουν, όσο και στη μέριμνα για δημιουργία νέων γνω-
ριμιών στην πραγματική ζωή τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να εντείνεται η μοναξιά 
του ατόμου, το οποίο απομονώνεται όλο και περισσότερο στον εικονικό κόσμο του 
διαδικτύου. Ο χρήστης περιορίζεται στις διαδικτυακές «φιλίες» του και διατηρεί μια 
ψευδαίσθηση κοινωνικότητας, η οποία όμως δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα 
αφού οι φίλοι αυτοί υπάρχουν και κινούνται σ’ έναν εικονικό κόσμο μάλιστα, πολλοί 
από αυτούς δεν τους γνωρίζει πραγματικά εφόσον δεν τους έχει συναντήσει ποτέ. Η 
αληθινή φιλία, που μπορεί να δημιουργηθεί μέσα από τις κοινές εμπειρίες και τα κοινά 
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βιώματα, υποκαθίσταται από μια εικονική φιλία, η οποία διαμορφώνεται σ’ ένα σαθρό 
υπόβαθρο απλής ανταλλαγής αρχείων ψηφιακού υλικού. 

Στις αρνητικές πτυχές των Μ.Κ.Δ. συγκαταλέγεται και το γεγονός ότι ο χρήστης βρί-
σκεται συχνά εκτεθειμένος σε φαινόμενα παρενόχλησης και εκφοβισμού από κακό-
βουλα άτομα. Η ανωνυμία ή η πλαστοπροσωπία που είναι εφικτές στα μέσα αυτά, επι-
τρέπουν σε κακοπροαίρετα άτομα κάθε πιθανή κακομεταχείριση άλλων χρηστών, όπως 
είναι η εξύβριση, η εξαπάτηση ή ακόμη και ο εκβιασμός (bullying).  

Το γεγονός, άλλωστε, ότι το ανέβασμα αρχείων είναι τόσο εύκολο παρασύρει πολλά 
νέα κυρίως άτομα στο να μοιράζονται με αγνώστους επί της ουσίας, ακόμη και πολύ 
προσωπικά δεδομένα τους, όπως φωτογραφίες, βίντεο κ.ά., τα οποία μπορούν να τύ-
χουν επικίνδυνης εκμετάλλευσης από άτομα με εγκληματική διάθεση. Επιπλέον είναι 
πιθανή η υποκλοπή ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, που μπορούν να επιτρέψουν 
την οικονομική ή άλλη εκμετάλλευση του χρήστη. Εξάλλου, είναι πιθανή η έκθεση σε 
υλικό επιζήμιο, όπως πορνογραφικό, προπαγανδιστικό, δογματικό, ρατσιστικό ή εθνι-
κιστικό.  
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Η σχολική βιβλιοθήκη ως εργαλείο commοning 
κατά τη διάρκεια της επείγουσας εξ αποστάσεως διδασκαλίας. 

Κατσικά Αικατερίνη, Εκπαιδευτικός Π.Ε.05, MA, Med, slou2001@yahoo.com 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία αποτελεί δράση της βιωματικής προσέγγισης χρήσης της σχολικής 
βιβλιοθήκης κατά τη διάρκεια της επείγουσας εξ αποστάσεως διδασκαλίας που ξεκί-
νησε στην ελληνική επικράτεια το Μάρτιο του 2020. Η δημιουργία μίας ψηφιακής σχο-
λικής βιβλιοθήκης που λειτούργησε με τη φιλοσοφία της ανεύρεσης   και δημιουργίας 
ψηφιακών βιβλίων commoning αποτέλεσε το έναυσμα της μελέτης που πραγματοποι-
ήθηκε σε σχολείο της Θεσσαλονίκης. Αρχικά, παρουσιάζεται σε σύνοψη το περιεχό-
μενο της βιβλιοθήκης και στη συνέχεια, διερευνώνται και παρουσιάζονται αναλυτικά 
τα αποτελέσματα της εφαρμογής σε βαθμό γνώσεων, στάσεων και δεξιοτήτων εκ μέ-
ρους των συμμετεχόντων. 

Λέξεις-Κλειδιά: βιβλιοθήκη, commoning, επείγουσα εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

Σχολική Βιβλιοθήκη 

 Οι βιβλιοθήκες είναι χώροι συγκέντρωσης, διαμοιρασμού και ανακατανομής της γνώ-
σης μέσω του δανεισμού εξωσχολικών βιβλίων. Τα δίκτυα των σχολικών βιβλιοθηκών 
συμπεριλαμβάνουν την ύπαρξη μίας σχολικής βιβλιοθήκης που στεγάζεται στο χώρο 
του εκάστοτε σχολείου. Λειτουργεί με τη συνδρομή ενός εκπαιδευτικού, ως υπεύθυνου 
δανεισμού και συντήρησης, που αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση του έργου σε εβδομα-
διαία βάση.  

 Οι βιβλιοθήκες έντυπου δανεισμού συνδέονται άμεσα με την αναγνώριση της εγκυρό-
τητας των πηγών, της αξιόπιστης μετάδοσης της γνώσης, της διάχυσης των αξιών, της 
αλληλεγγύης και της συλλογικότητας. Με την ταχεία διάδοση των πηγών διαδικτύου 
καθώς και του συνεργατικού web 2.0 κρίνεται πλέον αναγκαία η μετατροπή των σχο-
λικών βιβλιοθηκών σε χώρους που δεν θα περιορίζονται στον έντυπο δανεισμό αλλά 
θα προωθούν την ορθή διαδικτυακή έρευνα. Συνεκτιμάται επίσης ότι οι μαθητές του 
σύγχρονου δημοτικού σχολείου ανήκουν εξ ολοκλήρου στη γενιά των ψηφιακών γη-
γενών (Dingli and Seychell, 2015). Τα χαρακτηριστικά αυτής της γενιάς είναι η έναρξη 
αυτό-εκπαίδευσης στη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας πριν την είσοδο στην τυπική 
εκπαίδευση, η ανάγκη για ενεργητική διαδικτυακή εξερεύνηση, η αποκόμιση διασκέ-
δασης από το διαδίκτυο και η ταυτόχρονη εκτέλεση πολλών εργασιών (Rothbart and 
Posner, 2015).  

 Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, μεταβαίνουμε από την έννοια της σχολικής βιβλιοθήκης του 
20ου αιώνα στη νέα βιβλιοθήκη 2.0ψηφιακού περιεχομένου. Σύμφωνα με την υπάρ-
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χουσα βιβλιογραφία (Holmberg et al., 2009; Naslund and Guistini, 2008) αυτός ο μα-
θησιακός χώρος μπορεί επίσης να ονομαστεί: Χώρος Συνεργατικής Μάθησης (Learning 
Commons) ή Κέντρο Πληροφόρησης (Ι-centre). 

Ανεξαρτήτως της ονομασίας που θα επιλεχθεί, αυτό που παραμένει κοινό είναι ότι το 
καινούριο μοντέλο βιβλιοθήκης χαρακτηρίζεται από τις εξής προδιαγραφές: 

α) ενθαρρύνει τη συμμετοχή των μαθητών στη δημιουργία και διαμοιρασμό ψηφιακού 
περιεχομένου, 

β) εξοικειώνει τους χρήστες με την αναζήτηση ορθών βιβλιογραφικών πηγών στο δια-
δίκτυο, 

γ) ενισχύει την πεποίθηση ότι η ψηφιακή έρευνα αποτελεί προέκταση και υποστήριξη 
της τάξης και όχι μία στείρα πηγή πληροφοριών, 

δ) εστιάζει στη συνεργατική μάθηση καθώς οι μαθητές καλούνται να εξερευνήσουν 
από κοινού τις ψηφιακές πηγές και 

ε) στοχεύει στην αντιμετώπιση της πληροφοριακής πενίας και του τεχνολογικού αναλ-
φαβητισμού εκ μέρους των μαθητών. 

Επείγουσα εξ αποστάσεως διδασκαλία 

Στά μέσα Μαρτίου 2019, και για τους επόμενους δύο μήνες, σταμάτησε η παροχή δια 
ζώσης εκπαίδευσης στα ελληνικά σχολεία και ξεκίνησε η εξ αποστάσεως διδασκαλία 
για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης λόγω της πανδημίας covid-19. Το συγκεκριμένο μο-
ντέλο διδασκαλίας, σε βιβλιογραφικό επίπεδο, αναγνωρίζεται με τον όρο Επείγουσα εξ 
Αποστάσεως Διδασκαλία (Emergency Remote Teaching) και συνιστά προσωρινή μετα-
τροπή της φυσικής τάξης σε διαδικτυακή λόγω περιστάσεων κρίσης (Davison College, 
2020; Hodges et all, 2020; McMurtrie 2020). Σε αντίθεση με μαθήματα που σχεδιάζο-
νται a priori για διδασκαλία από απόσταση, η Επείγουσα εξ Αποστάσεως Διδασκαλία 
εστιάζει στη χρήση εικονικών τάξεων οι οποίες θα εκλείψουν μόλις αρθεί η αναγκαιό-
τητα και απομακρυνθεί η έκτακτη κρίση. Εξ αυτών, γίνεται κατανοητό ότι ο πρωταρ-
χικός στόχος της Επείγουσας εξ Αποστάσεως Διδασκαλίας δεν είναι η δημιουργία ενός 
σταθερού μικροσυστήματος μελέτης αλλά η παροχή προσωρινής διδακτικής στήριξης 
στους μαθητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.  

 Για τους εκπαιδευτικούς η εμπειρία ψηφιακής οργάνωσης διδακτικού υλικού οδήγησε 
στη δημιουργία ιδεών διαμοιρασμού καινοτομίας, στην εξεύρεση βέλτιστων λύσεων 
και στην ανάπτυξη εξειδικευμένων ψηφιακών δεξιοτήτων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο 
καινοτομίας, έλαβε χώρα το εγχείρημα μετατροπής της φυσικής σχολικής βιβλιοθήκης 
σε ψηφιακό κέντρο απομακρυσμένης χρήσης. 
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 Commoning 

H έννοια του commoning (κοινωνείν) αναφέρεται στην ανάγκη διαμοιρασμού γνώσεων 
σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους αλλά και στη συλλογική παραγωγή των 
πνευματικών αγαθών. Ως εκ τούτου, η συλλογική και οργανωμένη παραγωγή ιδεών, 
νοημάτων και λογοτεχνικών δημιουργιών εμπίπτει στον όρο commoning. Όλοι μπο-
ρούμε να χρησιμοποιήσουμε ελεύθερα προσβάσιμη γνώση και στη συνέχεια να ανα-
παραγάγουμε γνώση (Means et al., 2017). Τα κύρια χαρακτηριστικά της παραγωγής 
γνώσης από μία ομάδα είναι η άμεσα δημοκρατική λήψη αποφάσεων, ο αλληλοσεβα-
σμός, η συλλογικότητα και η διατήρηση του κοινού- ανοικτά προσβάσιμου- αγαθού 
common. Αντιλαμβανόμενοι τη σχολική βιβλιοθήκη ως χώρο συλλογικής μάθησης των 
αξιών του commoning, αναθεωρούμε την παραδοσιακή άποψη για τη γνώση όπου ένας 
μαθητής δανείζεται ένα βιβλίο και το διαβάζει στον προσωπικό του χώρου. Αντίθετα, 
η έννοια του commmoning μετατρέπει τη βιβλιοθήκη σε ένα χώρο ανταλλαγής, συνε-
χούς δημιουργίας και μεταφοράς γνώσης από τον ένα χρήστη στον άλλο. 

Δημιουργία ψηφιακής βιβλιοθήκης commoning 

Η δια ζώσης παροχή υπηρεσιών της σχολικής βιβλιοθήκης σχολείου του πολεοδομικού 
ιστού της Θεσσαλονίκης διεκόπη το Μάρτιο του 2020. Η παύση αυτή έδωσε το έναυ-
σμα στην υπεύθυνη δράσης να μετασχηματίσει το φυσικό χώρο δανεισμού βιβλίων και, 
ως εκ τούτου, η σχολική βιβλιοθήκη λειτούργησε στην ψηφιακή της μορφή παρέχοντας 
διαδικτυακό υλικό στους μαθητές κατά τη διάρκεια Απριλίου 2020 - Ιουνίου 2020. 
Στην πλατφόρμα e-school δημιουργήθηκε η διαδικτυακή εφαρμογή Σχολική Βι-
βλιοθήκη όπου οι ενδιαφερόμενοι μαθητές είχαν την ευκαιρία να αναγνώσουν εξωσχο-
λικά βιβλία ελεύθερης προσβάσης περιεχομένου (creative commons), πολλά εκ των 
οποίων υπήρχαν ήδη σε έντυπη μορφή στο δια ζώσης χώρο δανεισμού. Επιπρόσθετα, 
όμως, είχαν την ευκαιρία να δημιουργήσουν τις δικές τους λογοτεχνικές δημιουργίες 
χρησιμοποιώντας τα προσφερόμενα εργαλεία της πλατφόρμας e-school.  

Συγκεκριμένα, κάνοντας χρήση της εφαρμογής chat του e-school είχαν την ευκαιρία 
να συνομιλήσουν μεταξύ τους ώστε να οργανωθούν σε ομάδες ανάλογα με τα  λογοτε-
χνικά ενδιαφέροντά τους. Μέσα από την ανταλλαγή απόψεων στο chat, δημιουργήθηκε 
μία ομάδα 15 μαθητών η οποία καθοδηγήθηκε από την υπεύθυνη βιβλιοθήκης ως προς 
τον τρόπο εργασίας και συντονισμού. Στόχος της ομάδας ήταν η δημιουργία ενός κοι-
νού λογοτεχνικού ψηφιακού παραμυθιού με θέμα την πανδημία covid-19, ελεύθερα 
προσβάσιμο από τους υπόλοιπους μαθητές του σχολείου. 

Για την επίτευξη του στόχου, οι μαθητές εργάστηκαν στο περιβάλλον wiki της πλατ-
φόρμας e-school. Ο σχεδιασμός με τη χρήση wiki αποδείχθηκε γρήγορος και απλός 
δεδομένου ότι το περιεχόμενο μπορεί να συνταχθεί και να επιμεληθεί από τον καθένα 
που συμμετέχει στη δημιουργική διαδικασία. Η υπεύθυνη βιβλιοθήκης, ως συντονί-
στρια, είχε τον έλεγχο της επεξεργασίας βλέποντας τις πρόσφατες αλλαγές που γίνο-
νταν από τους συμμετέχοντες όπως η δημιουργία, η διαγραφή ή η διόρθωση κομματιών 
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τoυ λογοτεχνικού έργου. Με τη χρήση του ιστορικoύ, η συντονίστρια είχε πρόσβαση 
στη λίστα των προηγούμενων αναθεωρήσεων της σελίδας όπου αναφέρονται η ημερο-
μηνία, η ώρα και το όνομα του χρήστη που συνέβαλαν στη διαδικασία της αλλαγής 
περιεχομένου. Προκειμένου να αποφευχθεί η αλόγιστη  δημιουργία σελίδων του παρα-
μυθιού, η διαχειρίστρια μπορούσε να επαναφέρει σελίδες σε μια κατάσταση πρότερη 
ή ακόμη και να επιμεληθεί φιλολογικά τις ήδη υπάρχουσες. Επιπλέον, κάθε μαθητής 
που δημιουργούσε μία καινούρια παράγραφο για το παραμύθι όφειλε να λάβει υπόψη 
τις προηγούμενες δημιουργίες των συμμαθητών του και να συνεχίσει νοηματικά τον 
αφηγηματικό πυρήνα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα μέρος της ομάδας μαθητών ανέλαβε 
την επιμέλεια εικονογράφησης και όχι τη συγγραφή του έργου. Η εν λόγω υποομάδα 
είχε ως καθήκον την εξεύρεση φωτογραφιών ελεύθερης πρόσβασης οι οποίες πλαισί-
ωναν τη λογοτεχνική δημιουργία.  

Αποτελέσματα 

Η εφαρμογή της καινοτόμου βιβλιοθήκης με στοιχεία commoning, οδήγησε στην εξα-
γωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις γνώσεις, στάσεις και δεξιότητες που μπορούν να 
αναπτύξουν οι μαθητές με τη βοήθεια της ψηφιακής γνώσης. Συνοπτικά, μπορούμε να 
υπογραμμίσουμε ότι οι μαθητές έμαθαν να: 

α) αναπτύσσουν ικανότητες κριτικής σκέψης διαχειριζόμενοι ορθές και ηθικές πηγές 
πληροφορίας μέσω πλοήγησης στο διαδίκτυο, 

β) βιώνουν το αίσθημα αυτοπεποίθησης σχετικά με την ικανότητά δημιουργίας ενός 
αυθεντικού και συλλογικού έργου (Black and William, 1998),  

γ) ικανοποιούν την περιέργεια εξερεύνησης με προσανατολισμό στη βιωματική μά-
θηση  και να 

δ) χρησιμοποιούν σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία για την επιλογή και ανάγνωση ενός 
ψηφιακού εξωσχολικού βιβλίου. 

Κλείνοντας, αξίζει να σημειωθεί ότι η χρήση της σχολικής βιβλιοθήκης ως  ψηφιακού 
χώρου ανταλλαγής γνώσης, δεν χρειάζεται να περιοριστεί κατά τη διάρκεια της Επεί-
γουσας εξ Αποστάσεως Διδασκαλίας. Η λειτουργία ενός χώρου μάθησης, εντός του σχο-
λικού κτιρίου, όπου οι πολιτιστικές, λογοτεχνικές και πνευματικές ανταλλαγές δεν θα 
περιορίζονται από τους πόρους μίας έντυπης συλλογής, είναι εφικτή εντός του πλαι-
σίου Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών της δημόσιας εκπαίδευσης. 

Προτείνοντας το μετασχηματισμό του θεσμού της Σχολικής Βιβλιοθήκης, θεωρούμε 
αναγκαία την αναβάθμιση του εξοπλισμού πληροφορικής του φυσικού χώρου και την 
ανάπτυξη του πληροφοριακού γραμματισμού εκ μέρους των μαθητών. Μέσα σε αυτό 
το πλαίσιο, οι μαθητές που επισκέπτονται το χώρο ανάγνωσης, θα μπορούν να χρησι-
μοποιούν το διαδίκτυο μέσω σταθερών ή φορητών συσκευών σύνδεσης (Moore, 2018; 
Ciampa, 2014), να εκτυπώνουν σε έντυπη μορφή ή να αποθηκεύουν σε ψηφιακή μορφή 
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τις πηγές που χρειάζονται. Θα έχουν στη διάθεσή τους λογισμικά δημιουργίας ή δια-
μοιρασμού ελεύθερου πνευματικού έργου ενώ θα καλλιεργείται, χωρίς να επισκιάζε-
ται, η αγάπη για την έντυπη ανάγνωση. 
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Criteria of Text-Difficulty and language level for writing 

Καπέτα Χρυσοβαλάντου, Υποψ. Διδάκτορας, Chrysovalantou.kapeta@gmail.com 

Abstract 

The present research focuses on important parameters, such as the coherence and con-
sistency of a text, suitability of the language and more generally, grammatical and syn-
tactic phenomena that affect the degree of difficulty and level of language learning in 
the production of written speech. For this reason, 80 samples of level B of the State 
Certificate of Linguistics of the Italian language were used with a random lot between 
1000 notebooks. 316 written texts were first digitized and measured with the READ-IT 
tool, then registered in the form of a table through SPSS 24, on the basis of which the 
cases were verified by factor analysis. The ultimate goal is to contribute to the construc-
tion of more up-to-date software, in order to create more reliable and accurate tests for 
potential, non-natural Italian speakers. It is recommended to expand this project for 
levels A and C, and also for other languages. 

Key-words: Readability, Level, writing, criteria 

Introduction 

The constant search for important criteria for determining the degree of difficulty and 
level of language proficiency is a key research topic by many linguists. The reason why 
this research is so important is that there is often a rough evaluation of candidates in 
language proficiency tests (Annerstedt & Larsson, 2020: 97-98). This in turn leads to 
results that do not always frame the fair and credible evaluation of the candidates. 
Therefore, the discovery of essential features that can be measured and used as a data-
base in a digital tool, would greatly help to create tests that will be evaluated more 
objectively. 

Greeks are primarily a language-learning people, especially when it comes to the per-
sonal use of foreign languages (travel, trade, social media) or finding a job, i.e. the need 
for language proficiency certificates (Βεντούρης, 2020). 

Thus, the Ministry of Education has included in the educational system the State Cer-
tificate of Language Proficiency (KPG) which from April 2003 to May 2019 promoted 
76.947 candidates, 18% of all participants in all languages (English, French, German, 
Spanish, Italian, Turkish) included in this system (Βεντούρης, 2020: 215-238). The 
choice of this certificate is probably for the following reasons: a) this is a graduated 
test, where the examinee is invited to compete simultaneously at two different language 
levels, i.e. A1 and A2, B1 and B2, C1 and C2, b) one has a wider choice of languages, 
i.e. he or she can compete in the same exam period in one or more languages and at 
different language levels, c) the examination centers are located in more areas through-
out the territory which makes the access of the examinees easier, while in the future an 
attempt is being made to conduct the examinations with more advanced technological 
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means and from a distance in order to facilitate the candidates even more and not to 
require their movement [1]. 

On the other hand, the reason that level B was chosen for this research is that it is one 
of the steps required in terms of scoring in the public and private sector. So we have a 
lot of samples at our disposal, which has made data collection easier. 

The basic premise was that the research should move on two main axes: 1. the criteria 
by which a level of language proficiency can be distinguished (Venturis, 2018: 117-
127). In other words, it concerns the elements that help us to distinguish when a gener-
ated text is intended for level B1 and when for B2. 2. The characteristics by which the 
degree of difficulty of a text can be determined. By "difficulty" we mean whether a text 
produced by foreign users of Italian and not by natural speakers can be classified and 
evaluated by objective criteria as easy or difficult to read (Borsese & Parrachino, 2015: 
404). 

Also of particular importance is the fact that this research deals with the production of 
written language by Greek authors with an unknown linguistic background of the Italian 
language and of unknown origin, age and profession, since the selection of samples was 
made by random draw as mentioned below in the methodology section.  

Finally, we need to emphasize that factors such as the duration of learning a foreign 
language, but also the consolidation of linguistic phenomena (for example, better 
knowledge of grammar and syntax, better use of vocabulary, ability to use the suitability 
of the foreign language instead of the mother tongue) can bring more positive results to 
the whole evaluation of a produced text. 

On the contrary, all of the above have as their main goal the construction of more mod-
ern digital media, e.g. software, which could accurately and reliably measure and eval-
uate the texts produced by foreign authors. 

Research methodology 

As previously mentioned in the introduction, the research concerns texts written by 
Greek users of the Italian language and selected by random lot, meaning that out of a 
total of 1000 samples, 80 were selected in four different phases without knowing the 
name or surname of the authors, origin or their origin, knowledge or language level in 
Italian, nor their gender, social status, age or occupation, if they are adults. 

In short, in each period, 250 notebooks were selected 20. In each of these 20 notebooks 
there were 4 texts, two for level B1 and 2 for B2. So we have a total of 316 texts instead 
of 320, because one candidate didn’t write answer to all questions. This wide range of 
sampling was sufficient to draw very substantial conclusions from the end of this arti-
cle. 

During the research methodology stage, the READ-IT tool was used, based on which 
specific variables of grammatical, lexical and syntactic nature were measured 
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(Dell’Orletta, Montemagni & Venturi, 2011: 73-83). The resulting data were then en-
tered into the table of the SPSS 24 program and then, through factor analysis, all the 
new data that led to new data, necessary for this research, were collected. 

The biggest difficulty of the research is in the digitization of the samples, since from 
the handwritten writing of the candidates, the samples had to be converted into word 
format, something that was done with great care and effort. The risk of altering the 
original text was high, both when converting text to digital and when transferring all 
useful data from the READ-IT tool to the SPSS 24 software table. Otherwise, we would 
not have reliable data or significant results. 

Results 

The following tables and graphs that follow give us new information intertwined with 
the Greek reality. In summary, we will observe an ease in the use of grammatical phe-
nomena (for example, nouns, nouns, verbs, adjectives) as their frequency seems to be 
very high in these texts. The ease with which Greeks can resort to using them more 
often than others, such as links, intentions, indicates a possible lack of learning. 

Another general conclusion that we will see below in practice is that the majority of 
authors avoid writing large or secondary sentences. In this way, on the one hand, it 
proves to reduce the level of readability of the texts, on the other hand it reduces the 
language level (there are texts that could not be evaluated for either B1 or B2, but for 
beginners). 

Therefore, the collection of all these important data proves the seriousness of this re-
search, as it will help the scientific community in creating tests that are intended for 
Greeks, i.e. foreign users of Italian or other languages. The usefulness of the results 
could motivate even foreign language teachers to follow new criteria in addition to 
those indicated by the European Common Framework of Reference for Foreign Lan-
guages, in order to train students on a language level (Beacco, 2017: 9-19). This, in 
turn, may be the starting point for a more in-depth methodology in the foreign language 
teaching system. 
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Table 1: Correlations between Gulpease, READ-IT Lessicale and Livello Linguistico 

 
Correlations 

 Gulpease 
Read-It 
Base 

Read-It 
Globale 

Read-It 
Sintattico 

Read-It 
Lessicale Livello 

Gulpease Pearson 
Correlation 

1 -,766** ,215** -,307** ,117* -
,469** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,038 ,000 
N 316 316 316 316 316 316 

Read-It Base Pearson 
Correlation 

-,766** 1 -,043 ,404** -,102 ,376** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,451 ,000 ,071 ,000 
N 316 316 316 316 316 316 

Read-It 
Globale 

Pearson 
Correlation 

,215** -,043 1 ,279** ,380** -
,163** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,451  ,000 ,000 ,004 
N 316 316 316 316 316 316 

Read-It 
Sintattico 

Pearson 
Correlation 

-,307** ,404** ,279** 1 -,023 ,135* 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,684 ,016 
N 316 316 316 316 316 316 

Read-It 
Lessicale 

Pearson 
Correlation 

,117* -,102 ,380** -,023 1 -
,215** 

Sig. (2-tailed) ,038 ,071 ,000 ,684  ,000 
N 316 316 316 316 316 316 

Livello Pearson 
Correlation 

-,469** ,376** -,163** ,135* -,215** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,004 ,016 ,000  
N 316 316 316 316 316 316 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Based on Table 1, we observe that the higher the language level, the lower the Read-It 
Globale in the text, i.e. it is inversely proportional, as the first variable decreases, the 
second increases. The same is true of the relationship between the variables of language 
level and basic vocabulary (Read-It Base). These results indicate a possible difficulty 
for Greeks in the use of spelling in the Italian language or in the correct use of the 
suitability of Italian. In other words, we notice in several texts words that come from 
other languages (instead of Atene we see Athene or Athena). The higher the frequency 
of such phenomena, the higher the probability that low percentages are observed in the 
specific variables such as the level of language learning or the degree of difficulty. 
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Table 2: Total result of the variabilities “Lingua appropriata or Lingua inappropriata” 

 
Lingua appropriata o lingua inappropriata * Livello 

Crosstabulation 
 
 

Count   

 
Lingua appropriata o lingua inappropriata 

Total Lingua appropriata Lingua inappropriata 
Livello B1 98 62 160 

B2 88 68 156 
Total 186 130 316 

 

In Table 2, we note that 62 texts in B1 and 68 in B2 provide sufficient evidence as to 
the appropriateness of the use of the Italian language. This means that in a fairly large 
volume of samples, we see that basic vocabulary is confused with other languages, e.g. 
instead of ora we see hora, and instead of lezione we see lessione. We also notice from 
the table that as the level of language learning increases, so does the amount of text that 
makes it difficult to use appropriate vocabulary. This could stand in the way of the 
overall result of the text produced. 

 

 

Graph 1: Image of the overall result of the Gulpease index in relation to the language 
level (Livello linguistico) 
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The Gulpease index measures the ease of the text, i.e. the closer it gets to 100%, the 
easier it is to read (Lyding et al., 2014: 39). In Figure 1, we see that 84 texts in B1 and 
51 in B2, which make up the majority of the texts (63.01-74.50%), exceed 50%, so 
there is difficulty in using larger words such as adjectives or larger sentences ( use of a 
subordinate clause). If multi-syllable words (for example, importante, indimenticabile, 
affascinante, preoccupante, professore, proseguire, avvertire, consumatore, etc.) are 
used more often and more correctly, then we may have had a reduction in readability, 
so the text would automatically be of higher level of language proficiency, and therefore 
also the degree of difficulty. Also, frequent use of common vocabulary and word repe-
titions may lead to high rates of readability. The more frequently and commonly words 
are used, the more likely it is that we will have better-produced texts to approach the 
expected level of language proficiency. 

Table 3: Matrix correlation between the variables “Sostantivi, nomi propri, aggettivi, 
verbi, congiunzioni, subordinanti, proposizioni principali, proposizioni subordinate” 

Correlation Matrixa,b,c 

 So
st

an
tiv

i 

N
om

i P
ro

pr
i 

Ag
ge

tti
vi

 

Ve
rb

i 

C
on

gi
un

zi
on

i 

C
oo

rd
in

an
ti 

Su
bo

rd
in

an
ti 

Pr
op

os
iz

io
ni

 

Pr
in

ci
pa

li 

Pr
op

os
iz

io
ni

 

su
bo

rd
in

at
e 

C
or

re
la

tio
n 

Sostantivi 1,000 ,033 -,098 -,669 -,170 ,449 -,423 ,374 -,374 

Nomi Propri ,033 1,000 -,067 -,132 ,064 ,183 -,191 ,174 -,174 

Aggettivi -,098 -,067 1,000 ,084 ,043 ,037 -,039 -,025 ,025 

Verbi -,669 -,132 ,084 1,000 ,185 -,480 ,463 -,497 ,497 

Congiunzioni -,170 ,064 ,043 ,185 1,000 ,059 ,017 -,341 ,341 

Coordinanti ,449 ,183 ,037 -,480 ,059 1,000 -,948 ,352 -,352 

Subordinanti -,423 -,191 -,039 ,463 ,017 -,948 1,000 -,375 ,375 

Proposizioni Principali ,374 ,174 -,025 -,497 -,341 ,352 -,375 1,000 -1,000 

Proposizioni subordinate -,374 -,174 ,025 ,497 ,341 -,352 ,375 -1,000 1,000 

a. Only cases for which Livello = B1 are used in the analysis phase. 

b. Determinant = ,000 

c. This matrix is not positive definite. 
 

In Table 3 we have the verification of the initial hypotheses through the factor analysis 
for the language level B1. Thus, the percentages for this level are distinguished, while 
the higher the results, the higher they could reach the B2 level. The most important 
variables "Subordinanti", "Verbi", "Coordinanti", "Proposizioni subordinate" and 
"Proposizioni principali" have a relatively large correlation between them. 100% shows 
that as the percentage of basic propositions (“Proposizioni principali”) increases, so 
does that of the secondary “Proposizioni subordinate”, and vice versa. 95% show that 
the higher the percentage of “Coordinanti”, the lower the percentage of “Subordinanti”, 
and vice versa. In the case of verbs (-669), as the first ones increase, the nouns 
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(“Sostantivi”) decrease, and vice versa. In addition, the more verbs (“Verbi”) increase, 
the fewer the “Coordinanti” links, and vice versa (-480%). Finally, the more “Sostan-
tivi” (-423%) the fewer “Subordinanti” clauses are, and vice versa. The percentage of 
the main names, adjectives and conjunctions seems to be very low in terms of level B1, 
so less important in the present research, but significantly in terms of conducting the 
exams of B2 which is practically higher and more demanding. 

Conclusions 

In summary, we would say that multi-syllable word and secondary sentences in greater 
frequency could increase the level of language learning and the degree of difficulty of 
a text produced by Greek users of the Italian language. Less important, but not useless, 
seem to be variables such as nouns, verbs and adjectives. Moreover, cohesion and co-
herence, correct spelling of vocabulary, lexical density seem to be variables that could 
lead to results with higher scores. 

Based on this new information, there is an expectation for future researchers to use it in 
future research to build a more sophisticated tool for measuring and determining the 
level of language learning and text difficulty produced by foreigner users of different 
languages. In addition, expanding this research to other levels, i.e. A and C, as well as 
other languages could lead to more reliable and accurate test evaluation. 

Finally, considering that the specific samples have been produced by Greek users of 
Italian, we would say that the final results are satisfying, if we consider that the teaching 
hours of foreign languages are minimal in Greek public schools and especially in Ital-
ian. With the increase in teaching hours, even more positive results would have been 
possible, which would have been the reason for the simultaneous increase in better per-
formance in terms of language learning. 
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Εισαγωγή διδακτικής καινοτομίας για τη διδασκαλία της Τέχνης 
H περίπτωση του Voice Thread 

Γκούμα Όλγα, Εκπαιδευτικός Π.Ε.01-Π.Ε.78, M.Sc., olgouma@yahoo.gr 

Περίληψη 

Η διδακτική αξιοποίηση της τέχνης σε συνδυασμό με την καλλιέργεια του ψηφιακού 
και οπτικού γραμματισμού αποτελούν κομβικά σημεία της εκπαίδευσης των μαθητών 
του 21ου αι.. Τα εργαλεία των Web 2.0 δημιουργούν νέα διαδραστικά ψηφιακά περι-
βάλλοντα μάθησης, στα οποία οι μαθητές μαθαίνουν και αλληλεπιδρούν με τρόπο που 
τους είναι οικείος. Στην παρούσα εργασία περιγράφεται η εισαγωγή στο πλαίσιο ενός 
συνεργατικού project του Voice Τhread (https://voicethread.com/) στα μαθήματα της 
Ιστορίας, των Θρησκευτικών, και των Εικαστικών. Πρόκειται για ένα εργαλείο των 
Web 2.0 το οποίο εστιάζει στην πολυτροπική προσέγγιση της Τέχνης, η οποία ανέκαθεν 
δυσκόλευε τους μαθητές. Η ιδέα αποτελεί διδακτική καινοτομία καθώς δίνει καινούρια 
προοπτική στη διδασκαλία διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων μέσα από την ψη-
φιακή οργάνωση του περιεχομένου του μαθήματος, την ενεργό εμπλοκή εκπαιδευτικών 
διαφορετικών ειδικοτήτων, την δυναμική αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων, την δυ-
νατότητα εναλλακτικής αξιολόγησης και την καλλιέργεια μεταγνωστικών δεξιοτήτων. 

Λέξεις-Κλειδιά: Καινοτομία, εκπαίδευση, VoiceThread, τέχνη, εργαλεία web 2:0. 

Εισαγωγή 

Η εφαρμογή των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών, η υιοθέτηση νέων διδακτικών 
πρακτικών και η καλλιέργεια του οπτικού και ψηφιακού γραμματισμού των μαθητών, 
οδηγούν ολοένα και περισσότερους εκπαιδευτικούς στην αναζήτηση και αξιοποίηση 
σύγχρονων ψηφιακών κοινοτήτων μάθησης. Στόχος της εργασίας είναι να παρουσιάσει 
ένα παράδειγμα δόμησης μιας καινοτόμου διδακτικής προσέγγισης της διδασκαλίας 
της τέχνης με τις ΤΠΕ, με απώτερο σκοπό την προώθηση δεξιοτήτων δημιουργικότη-
τας, την ενίσχυση της αυτενέργειας των μαθητών και την υποστήριξη της διά βίου μά-
θησης δεξιοτήτων και ικανοτήτων (Ferrari et al., 2009). Το διαδικτυακό εργαλείο που 
προτείνεται είναι το Voice Τhread. Μέσα από αυτό ο εκπαιδευτικός μπορεί σε ένα ι-
διαίτερο γνωστικό αντικείμενο, όπως είναι αυτό της Τέχνης, να οπτικοποιήσει το μά-
θημά του, να κάνει πράξη την εξατομικευμένη διδασκαλία, να διδάξει σε διαφορετικά 
περιβάλλοντα μάθησης σε μικρές ή μεγαλύτερες ομάδες μαθητών, και να αλληλεπι-
δράσει μαζί τους μέσω του σχολιασμού που του επιτρέπουν οι σελίδες παρουσίασης. 

Η καινοτομία που εφαρμόσαμε ανήκει, σύμφωνα με την διάκριση του Ellison (2009), 
στις Διδακτικές καινοτομίες (instructional innovation) και όχι στις Διοικητικές 
(administrative innovation) και χαρακτηρίζεται ως βελτιωτική, εξαιτίας της αξιοποίη-
σης καινοτόμων τεχνολογικών μέσων (Κυριακώδη & Τζημογιάννης, 2015) στην ενί-
σχυση της διδασκαλίας. Αποτελεί, τέλος, προαιρετική καινοτομία (Βογιατζή, 2018) 
που εισήχθη μέσα από την πρωτοβουλία εκπαιδευτικών εντός της σχολικής μονάδας 
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και όχι υποχρεωτική που προέκυψε έπειτα από οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας ως 
προς την διδασκαλία των μαθημάτων του αναλυτικού προγράμματος. Στις ενότητες 
που ακολουθούν, και έχοντας ως γνώμονα και την ανάδειξη του τρόπου εισαγωγής μιας 
καινοτομίας στη σχολική μονάδα, περιγράφεται αρχικά η ιδέα που μας οδήγησε στην 
εφαρμογή της, τα βήματα υλοποίησης καθώς και τα κριτήρια επιτυχίας που θέσαμε. 
Έπεται η ανάλυση των οικονομικών πόρων, της απαιτούμενης υλικοτεχνικής υποδομής 
και των παραγόντων αποσταθεροποίησης της. Ακολουθεί, τέλος, η αξιολόγηση και τα 
συμπεράσματα από τη χρήση της. 

Η ιδέα 

Tο σχολείο, προκειµένου να µην καταστεί αναχρονιστικό και ξεπερασµένο παιδαγω-
γικών-διδακτικών µεθόδων, αλλά και οργανωτικών-διοικητικών πρακτικών, πρέπει να 
εισάγει καινοτοµίες βελτιώνοντας συνεχώς την λειτουργία του και τα αποτελέσµατά 
του (Καράµπελας, Kelly & Φώκιαλη, 2006). Μια τέτοια καινοτομία αποτελεί και το 
Voice Τhread, που είναι ένα διαδραστικό, online, πολυμεσικό εργαλείο και μπορεί να 
εμπλουτίσει και να διευρύνει τις δυνατότητες του μαθήματος της Ιστορίας, των Θρη-
σκευτικών και των Καλλιτεχνικών, έτσι όπως αυτές περιγράφονται στο Αναλυτικό 
Πρόγραμμα Σπουδών τους. Δίνει στους χρήστες δυνατότητες, πέρα από αυτές που πα-
ρέχει η συμβατική τάξη, καθώς μπορούν μέσα από το περιβάλλον της εφαρμογής να 
δημιουργήσουν, να δημοσιεύσουν παρουσιάσεις (slideshows) και να δεχτούν τις παρα-
τηρήσεις και τα σχόλια των υπόλοιπων χρηστών. Ο σχολιασμός των παρουσιάσεων 
μπορεί να γίνει με ήχο (καταγραφή ήχου από το μικρόφωνο, προσθήκη αρχείου ήχου), 
με βίντεο (μέσω κάμερας) ή με κείμενο. Οι παρουσιάσεις, που γίνονται στο περιβάλλον 
του, μπορούν να ενσωματωθούν (html κώδικας) και σε κάποια άλλη ιστοσελίδα. Επι-
πλέον, παρέχει τη δυνατότητα διαχείρισης των σχολίων που λαμβάνει η κάθε παρουσί-
αση και υποστηρίζει το ανέβασμα διαφόρων μορφών αρχείου όπως εικόνα, βίντεο, αρ-
χείο Word, pdf, Power point και Excel. Είναι διαθέσιμο δωρεάν, ενώ μπορεί να υπο-
στηρίξει ταυτόχρονα πολλές ταυτότητες (σχολιαστές) με ένα μόνο λογαριασμό. 

Επιπλέον, είναι συμβατό με τις αρχές της σύγχρονης εκπαίδευσης καθώς οι μαθητές 
μπορούν να αναπτύξουν στη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας δεξιότητες δημοσί-
ευσης ψηφιακού περιεχομένου και χρήσης πολυμέσων (Ohler,2006).  

Κριτήρια επιτυχίας 

H επιτυχία µιας εκπαιδευτικής καινοτομίας (Καβούρη, 1999) εξαρτάται από ένα σύ-
νολο παραγόντων όπως: η φύση και το είδος της καινοτομίας, η υλικοτεχνική υποδοµή 
και οι αντιλήψεις όσων εµπλέκονται στην εφαρµογή της, η ενημέρωση και η επιμόρ-
φωση των συμμετεχόντων, το κλίµα της σχολικής μονάδας, το στυλ ηγεσίας που υιο-
θετεί ο Διευθυντής, το γνωστικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονοµικό επίπεδο των 
µαθητών και το προφίλ των εκπαιδευτικών που θα συμμετέχουν.  

Αναλυτικότερα, μέσα από την βιβλιογραφική ανασκόπηση, προέκυψε πως η εισαγωγή 
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και η εμπέδωση της καινοτομίας που εισηγούμασταν απαιτούσε: Ευελιξία στον προ-
γραμματισμό, ανάπτυξη του προσωπικού και οικονομική ενίσχυση (Παμουκτσόγλου, 
2005), προσαρμογή στο προφίλ της σχολικής μονάδας, χρονική οριοθέτηση (Hopkins, 
Ainscow & West, 1997), εξασφάλιση της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής και 
ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων (Fullan & Miles, 1992). Παράλληλα, 
προϋπόθετε ένα σχολείο αυτόνομο ως προς τον σχεδιασμό και την υλοποίηση καινο-
τόμων δράσεων, (Γιαννακάκη, 2005) και εκπαιδευτικό δυναμικό που θα διακρινόταν 
από θετική στάση και επαρκή επιμόρφωση ως προς την εισαγωγή της (Tziafetas, 
Avgerinos & Karakiza, 2013). Επιπλέον, απαιτούσε ένα Διευθυντή-Ηγέτη με πολλα-
πλές ικανότητες, (διοικητικές, γνωστικές, επικοινωνιακές), με όραμα για το σχολείο 
(Πασιαρδής, 2004), με πίστη σε αρχές και αξίες. Έναν Ηγέτη που θα ήξερε να θέτει 
προτεραιότητες και να ξεπερνά τα εμπόδια που θα προέκυπταν (Μουρατίδου, 2018). 

Με βάση τα παραπάνω, τα κριτήρια επιτυχίας της καινοτομίας που επιλέξαμε, αξιοποί-
ησαν το σύστημα Balanced Scorecard, που είναι ένα προσεκτικά επιλεγμένο και απο-
δεκτό σύνολο δεικτών μέτρησης (Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας), οι 
οποίοι στην περίπτωση μας μετρούν τις ακόλουθες πτυχές:  

Την πτυχή Καινοτομίας και Ανάπτυξης, που περιελάμβανε: τον αριθμό των εκπαιδευ-
τικών που επιμορφώθηκαν, τις ώρες επιμόρφωσης που απαιτήθηκαν, τον αριθμό των 
γνωστικών αντικειμένων επί των οποίων το Voice Thread βρήκε πρακτική εφαρμογή, 
τον αριθμό των υλοποιούμενων project εντός της σχολικής μονάδας και, τέλος, τον 
αριθμό των εισηγήσεων σε συνέδρια και των άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά που 
θα έκαναν διάχυση της καινοτομίας στην εκπαιδευτική κοινότητα. 

Την πτυχή των Εσωτερικών Διαδικασιών, που περιελάμβανε: την βελτίωση της διδα-
σκαλίας μετά από την κατανόηση των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών και την 
παροχή περισσότερο αποτελεσματικής διδασκαλίας, την αύξηση των επιδόσεων των 
μαθητών σε ποσοστό τουλάχιστον 80%, την αναλυτική και συγκριτική παρουσίαση της 
ατομικής επίδοσης των μαθητών πριν και μετά την εισαγωγή της καινοτομίας (βελτί-
ωση ή στασιμότητα τουλάχιστον του 80% των μαθητών που συμμετείχαν), και τον α-
ριθμό συμμετοχής των μαθητών σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, εκτός του αυστηρού 
αναλυτικού προγράμματος. 

Την πτυχή των ωφελουμένων, που περιελάμβανε: τον αριθμό των μαθητών που συμ-
μετείχε ενεργά και επιδιώχθηκε να είναι πάνω από το 80%, τον αριθμό των αρνητικών 
σχολίων στην αξιολόγηση της εφαρμογής που επιθυμούσαμε να είναι κάτω από το 5%, 
τον βαθμό ικανοποίησης των μαθητών, τον βαθμό ικανοποίησης των εκπαιδευτικών, 
τον βαθμό ικανοποίησης του Διευθυντή και τον βαθμό ικανοποίησης των Γονέων και 
Κηδεμόνων. 

Την οικονομική πτυχή, που περιελάμβανε: το κόστος από την συντήρηση του υπάρχο-
ντος εξοπλισμού (η εφαρμογή λειτουργούσε σε όλους τους υπολογιστές του εργαστη-
ρίου πληροφορικής), το κέρδος από την δωρεάν ενδοσχολική επιμόρφωση (από τους 
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Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου και την εισάγουσα την καινοτομία εκπαιδευτικό), 
το κέρδος από την δωρεάν τεχνική υποστήριξη (από τον καθηγητή Πληροφορικής της 
σχολικής μονάδας), το κέρδος που αναμενόταν από συνδρομή του Συλλόγου Γονέων 
και Κηδεμόνων και τις αναμενόμενες χορηγίες που θα επέτρεπαν την αναβάθμιση της 
υλικοτεχνικής υποδομής του σχολείου. 

Η επιτυχία της καινοτομίας μπορούσε να μετρηθεί με συγκεκριμένους δείκτες μέτρη-
σης, που θα αξιολογούσαν τις προαναφερόμενες διαστάσεις της. Η ποσοστιαία έκ-
φραση των δεικτών, που συσχετιζόταν με τις διαστάσεις αυτές, μας έδινε τη δυνατό-
τητα ποσοτικοποίησης των ποιοτικών παραμέτρων εισαγωγής της στη σχολική μονάδα. 
Συγκεκριμένα: η κατανόηση των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών, η βελτίωση 
της διδασκαλίας και τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα προτάθηκε να μετρη-
θούν με βαθμολογικούς και στατιστικούς δείκτες (οι οποίοι θα έκαναν συγκριτική πα-
ρουσίαση της επίδοσης των μαθητών πριν και μετά την εισαγωγή της καινοτομίας). Η 
ικανοποίηση τους μπορούσε να μετρηθεί με την κλίμακα Likert (5 βαθμίδων). Η ίδια 
κλίμακα μπορούσε να αξιοποιηθεί και για την μέτρηση της ικανοποίησης του Διευθυ-
ντή και των Γονέων, ενώ για τους τελευταίους, προτάθηκε να αξιοποιηθούν και στατι-
στικοί δείκτες, που θα μετρούσαν συγκριτικά τις χορηγίες τους στη σχολική μονάδα 
πριν και μετά την εισαγωγή της καινοτομίας. Οι στατιστικοί δείκτες θα μετρούσαν και 
την εμπλοκή, των εκπαιδευτικών των συναφών ειδικοτήτων.  

Βήματα υλοποίησης 

Ως προς τα βήματα υλοποίησης της εκπαιδευτικής καινοτομίας, που εισάγαμε, ακο-
λουθήσαμε τις υποδείξεις της βιβλιογραφίας (Fullan, 1988; Πασιαρδής, 2008).  

Βήμα 1ο: εισαγωγή υιοθέτησης της καινοτομίας (Initiation).Στο βήμα αυτό, και αφού 
επιλέχθηκε η εισαγωγή του Voice Thread για την διδασκαλία της τέχνης και την καλ-
λιέργεια του οπτικού γραμματισμού των μαθητών, αναθέσαμε ρόλους στα εμπλεκό-
μενα μέλη: (στους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων που θα εμπλέκο-
νταν και στον διευθυντή της σχολικής μονάδας). Ακολούθησε η επιμόρφωση στην 
χρήση του εργαλείου και η ενημέρωση των γονέων, προκειμένου να είναι ενήμεροι για 
την νέα διδακτική μέθοδο που θα εισάγονταν στην εκπαίδευση των παιδιών τους. Επι-
πλέον, αναλύθηκε η ποιότητα των διαπροσωπικών σχέσεων εντός και εκτός της σχολι-
κής μονάδας στο σημείο που αφορούσε στη διασύνδεση της εισαγόμενης στη σχολική 
μονάδα καινοτομίας με εξωτερικούς φορείς (Hopkins, Ainscow, & West, 1997), όπως 
ήταν οι συντονιστές εκπαιδευτικού έργου (ΣΕΕ) Φιλολόγων, Θεολόγων, και Εικαστι-
κών, καθώς και ο Συντονιστής Παιδαγωγικής ευθύνης του σχολείου. Σε αυτή τη φάση 
κρίθηκε πολύ σημαντική, για την ομαλή ένταξη της καινοτομίας, η ανακατανομή των 
διδακτικών ωρών στο εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα και η εξασφάλιση της απα-
ραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής.  

Βήμα 2ο: εφαρμογή της καινοτομίας (Implementation).Στο βήμα αυτό αναλύθηκαν τα 
βασικά χαρακτηριστικά της καινοτομίας και ακολούθησε η εφαρμογή της καινοτόμου 
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διδασκαλίας στις τάξεις. Αρχικά οι μαθητές έκαναν στο εργαστήριο πληροφορικής δω-
ρεάν εγγραφή στην εφαρμογή VoiceThread, ώστε να εξοικειωθούν με το περιβάλλον. 
Ο κάθε μαθητής εμφανιζόταν με μία ταυτότητα (avatar), ενώ ο εκπαιδευτικός μπο-
ρούσε να δημιουργήσει περισσότερες από μία ταυτότητες, για να συμμετάσχει σε δια-
φορετικές τάξεις-κοινότητες. Αφού προηγήθηκε η παρουσίαση της διδακτικής ενότη-
τας που αφορούσε τον κάθε διδάσκοντα ξεχωριστά, ακολούθησε, μέσα από το εργα-
λείο, η υλοποίηση του συνεργατικού project που αφορούσε στην περίοδο της Εικονο-
μαχίας. Η επιλογή της ενότητας έγινε γιατί αποτελούσε κοινό γνωστικό αντικείμενο 
της Ιστορίας και των Θρησκευτικών, ενώ παράλληλα “άγγιζε” και το μάθημα των Καλ-
λιτεχνικών. Αρχικά, ο Φιλόλογος εστίασε στο ιστορικό περίγραμμα της περιόδου, ο 
Θεολόγος στο πως και γιατί μέσα από τη θεολογική έριδα επηρεάστηκε η τέχνη, ενώ ο 
καθηγητής των Καλλιτεχνικών εστίασε στην εικαστική αποτύπωση της διαμάχης. Στη 
συνέχεια ακολούθησε συνεργατικό πρότζεκτ με την υποστήριξη της εφαρμογής. Το 
πρότζεκτ αντιπαρέβαλε συγκριτικά την βυζαντινή τέχνη με το αντίπαλο δέος της την 
ισλαμική, ωθώντας τους μαθητές σε δραστηριότητες που λάμβαναν υπ’ όψιν τις θρη-
σκευτικό – πολιτικές συγκρούσεις των μεγάλων μονοθεϊστικών θρησκειών και στο ει-
καστικό επίπεδο, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια. Οι εκπαιδευτικοί εί-
χαν τη δυνατότητα να αφήσουν στους μαθητές γραπτό ή ηχητικό αρχείο με το οποίο 
τους καθοδηγούσαν ή τους έδιναν την κατάλληλη ανατροφοδότηση. Κάθε φορά που 
κάποιος μαθητής χρήστης έκανε σχόλιο, ο εκπαιδευτικός ειδοποιούνταν με e-mail για 
τη δραστηριότητά του με αποτέλεσμα να υπάρχει πλήρης εποπτεία και στήριξη τους 
σε όλα τα βήματα υλοποίησης του project (Αλμπανάκη, 2014). Οι μαθητές είχαν τη 
δυνατότητα να μπαίνουν στην εφαρμογή όσες φορές ήθελαν, να σχολιάζουν και να 
επεμβαίνουν δυναμικά. Ως τελική δραστηριότητα είχαν την δημιουργία της δικής τους 
διαδραστικής παρουσίασης στο περιβάλλον του Voice Thread που παρουσίαζε έργα 
της περιόδου της Εικονομαχίας και της Ισλαμικής τέχνης Στο τέλος του χρονοδιαγράμ-
ματος, και αφού επιλύθηκαν τα όποια προβλήματα προέκυψαν, ακολούθησε η τελική 
παρουσίαση με τον παρεπόμενο σχολιασμό, ανατροφοδότηση και αξιολόγηση 
(Hopkins, Ainscow & West, 1997). Στο τέλος, όλα τα παραπάνω, αποτυπώθηκαν στο 
τελικό παραδοτέο του συνεργατικού πρότζεκτ των τμημάτων που συμμετείχαν. 

Βήμα 3ο: φάση της θεσμοθέτησης (Continuation) της καινοτομίας. Στο βήμα αυτό έ-
γινε η ανασκόπηση της διαδικασίας εισαγωγής και υλοποίησής της καινοτομίας η ο-
ποία έπαψε να υφίσταται ως κάτι ριζικά νέο και θεωρήθηκε ως φυσική και δεδομένη 
διδακτική πρακτική (Hopkins, Ainscow, & West, 1997). Βασικό στοιχείο, που θα μπο-
ρούσε να προάγει την θεσμοθέτησή της στο μέλλον, θα ήταν η διάχυση και η επιδιω-
κόμενη για τη βιωσιμότητα της στήριξη -με την αρωγή των ΣΕΕ-του Υπουργείου που 
θα μπορούσε να αναζητήσει εταιρείες παραγωγής αντίστοιχων προγραμμάτων ψηφια-
κής εκπαίδευσης, που θα πληρούσαν τα χαρακτηριστικά εκείνα που θα προήγαγαν την 
ασφαλή αξιοποίησή τους στην τάξη. Στο στάδιο αυτό θα μπορούσαν να λάβουν χώρα 
διαγωνισμοί προμήθειας υλικοτεχνικού εξοπλισμού, έπειτα από χορηγίες, που θα μπο-
ρούσαν να προκύψουν μετά την επιτυχή εισαγωγή της χρήσης της εφαρμογής και της 
ικανοποίησης του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου ή έπειτα από χρη-
ματοδότηση της Σχολικής Επιτροπής. Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημάνουμε πως 
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τα τρία βασικά βήματα της εισαγόμενης καινοτομίας ήταν μεταξύ τους αλληλένδετα 
και υπήρχε μεταξύ τους συνεχής ανατροφοδότηση, αλληλεπίδραση και αλληλεξάρ-
τηση. 

Χρηματοδότηση και βιωσιμότητα 

Ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η παρεπόμενη λειτουργία της εισαγόμενης καινοτομίας 
μας δεν απαίτησε κάποιο ιδιαίτερο κόστος, καθώς το πολυμεσικό υλικό που αξιοποιή-
θηκε και οι δράσεις που προτάθηκαν υποστηρίχθηκαν από το Voice Thread, το οποίο 
αποτελεί δωρεάν διαδικτυακό εργαλείο των Web 2.0. Επιπλέον ο σχεδιασμός, η υλο-
ποίηση, η προσθήκη και η διαχείριση του εκπαιδευτικού υλικού έγινε από τους εκπαι-
δευτικούς χωρίς κάποια πρόσθετη αμοιβή.  

Η βιωσιμότητα όμως και το κόστος συντήρησης αποτέλεσε ένα παράγοντα που δεν 
μπορέσαμε να αγνοήσουμε, καθώς τα τελευταία χρόνια η κρατική επιχορήγηση δεν 
επαρκεί, όχι απλά για την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό της υποδομής, αλλά ούτε 
καν για την συντήρηση ή την επισκευή της υπάρχουσας. Η οικονομική κρίση έχει πε-
ριορίσει την χρηματοδότηση στην κάλυψη μόνο των βασικών λειτουργικών εξόδων 
του εξοπλισμού του σχολείου, κάτι που αρκετές φορές το εισπράξαμε και ως έκπτωση 
στο επίπεδο σπουδών (Λεμονή, 2015). Γι’ αυτό αναζητήσαμε εναλλακτικές μορφές 
χρηματοδότησης για την συντήρηση και την ανανέωση του εξοπλισμού, μέσα από την 
αναζήτηση χορηγιών και την οικονομική συνεισφορά του συλλόγου Γονέων και Κηδε-
μόνων. Ειδικά η εμπλοκή των τελευταίων επέφερε πολλαπλά οφέλη, καθώς από απο-
στασιοποιημένοι παρατηρητές της σχολικής πραγματικότητας έγιναν μέτοχοι αυτής.
     

Παράγοντες Αποσταθεροποίησης 

Σε κάθε εισαγόμενη καινοτομία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι παράγοντες αποστα-
θεροποίησής της, προκειμένου αυτή να διασφαλιστεί. Οι κυριότεροι από αυτούς εστιά-
ζονται στις αποφάσεις και δράσεις της διοίκησης, στην ανάγκη για αλλαγή, στη φύση 
της καινοτομίας, στους εμπλεκόμενους στη διαδικασία εισαγωγής και εφαρμογής της, 
και στη σχολική κουλτούρα (Θεοδωρόπουλος, 2012). Έτσι, η αλλαγή είναι πολύπλοκη, 
καθώς περιλαμβάνει τις ενέργειες πολλών ανθρώπων σε μεγάλο βάθος χρόνου (Ιωαν-
νίδου, 2016). 

Στην δική μας περίπτωση, από την πλευρά των μαθητών: απαιτήθηκε μεγαλύτερο χρο-
νικό διάστημα εξοικείωσης και εκμάθησης της εφαρμογής. Παράλληλα εντοπίστηκε 
από κάποιους ανασφάλεια και δυσπιστία στην χρήση της, γιατί συνεπαγόταν αλλαγές 
στον τρόπο που ως τώρα μάθαιναν. Κάποιοι δεν μπόρεσαν να εξοικειωθούν επαρκώς, 
ενώ υπήρξαν και περιπτώσεις μαθητών που θεώρησαν, εξαιτίας αυστηρών θεολογικών 
τοποθετήσεων, πως ήταν ασύμβατη η διδασκαλία της τέχνης, και ειδικά της βυζαντι-
νής, μέσω της τεχνολογίας. Προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συμμετοχή 
τους, τους δόθηκε περισσότερος χρόνος εκμάθησης και εξάσκησης στην εφαρμογή, 
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ενώ γι’ αυτούς που συνέχισαν να δυσκολεύονται, προτάθηκε η ένταξή τους σε ομάδες 
μαθητών που είχαν μεγαλύτερη άνεση με τα διαδικτυακά εργαλεία. 

Από την πλευρά των καθηγητών που ενεπλάκησαν υπήρξε αρχικά απροθυμία στη δια-
δικασία εισαγωγής και διαχείρισης της καινοτομίας λόγω: της διαφορετικής οπτικής 
ως προς την ανάγκη για αλλαγή και συνεργασία συναφών (Θεολόγοι- Φιλόλογοι) και 
διαφορετικών (Θεολόγοι-Εικαστικοί) μεταξύ τους ειδικοτήτων, της έλλειψης χρόνου 
για την παρακολούθηση του σχετικού επιμορφωτικού σεμιναρίου και της έλλειψης κα-
τάλληλου εξοπλισμού και χρηματοδότησης, για την υλοποίησή της. 

Για την άρση των ενστάσεων προτάθηκε η συνεργασία όχι μόνο μεταξύ τους, αλλά και 
με τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου (ΣΕΕ) Φιλολόγων, Θεολόγων και Καλλιτε-
χνικών, καθώς και η παρακολούθηση σεμιναρίου επιμόρφωσης εντός της σχολικής μο-
νάδας που τους παρείχε την απαραίτητη εμψύχωση και τεχνογνωσία. Ο παράγοντας 
του αναλυτικού ωρολογίου προγράμματος του σχολείου, που συνήθως είναι δύσκα-
μπτο για την οργάνωση ενός μαθήματος δυο συνεχόμενων διδακτικών ωρών, όπως α-
παιτούσε η φιλοσοφία της ψηφιακής οργάνωσης της διδασκαλίας στο εργαστήριο Πλη-
ροφορικής, επιλύθηκε με την παρέμβαση του Διευθυντή και την ανοχή και συνεργασία 
του συλλόγου διδασκόντων. 

Τέλος, δεν έπαυσε να ελλοχεύει ο προβληματισμός και των αστάθμητων παραγόντων 
που άπτονταν των ραγδαίων επιστημονικών εξελίξεων που επηρέαζαν τις ΤΠΕ, παρά-
γοντες όπως: η αναβάθμιση, η κατάργηση λογισμικών και εργαλείων ή η ενδεχόμενη 
αξίωση οικονομικών απαιτήσεων για την χρήση της συγκεκριμένης εφαρμογής. 

Συμπεράσματα 

Η καλλιέργεια του ψηφιακού γραμματισμού των μαθητών και η υιοθέτηση νέων διδα-
κτικών πρακτικών οδηγούν ολοένα και περισσότερους εκπαιδευτικούς, ειδικά μετά τα 
νέα δεδομένα που η πανδημία δημιούργησε, στην αναζήτηση και αξιοποίηση σύγχρο-
νων ψηφιακών κοινοτήτων μάθησης. Μέσω του Voice Τhread, ο εκπαιδευτικός μπορεί 
να οπτικοποιήσει το υλικό του σε ένα απαιτητικό διδακτικό αντικείμενο όπως είναι 
αυτό της Τέχνης, να κάνει πράξη την εξατομικευμένη διδασκαλία, να διδάξει σε δια-
φορετικά περιβάλλοντα μάθησης, να προβεί σε συνεργατικά project με μικρές ή μεγα-
λύτερες ομάδες μαθητών, να καλλιεργήσει τις μεταγνωστικές τους δεξιότητες και να 
αλληλεπιδράσει μαζί τους μέσω του σχολιασμού που του επιτρέπουν οι σελίδες παρου-
σίασης. Κωδικοποιώντας τα αποτελέσματα της εισαγόμενης στη σχολική μονάδα και-
νοτομίας μας, θα λέγαμε πως αυτή προάγει: 

Την ουσιαστική συμμετοχή των μαθητών: το περιβάλλον της εφαρμογής προήγαγε την 
αποστασιοποίηση από την μετωπική διδασκαλία και την ενεργή εμπλοκή τους σε όλα 
τα στάδια της μαθησιακής διαδικασίας: στην αναζήτηση της πληροφορίας και στο σχο-
λιασμό της, στην συμπαραγωγή και στο διαμοιρασμό του παραγόμενου υλικού, καθώς 
και στην αυτοαξιολόγηση των μαθητών, πάντα όμως με την διακριτική επίβλεψη και 
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παρουσία των διδασκόντων καθηγητών.  

Την ανάπτυξη του ψηφιακού και οπτικού γραμματισμού τους: μέσα από την ενδελεχή 
ψηφιακή αναζήτηση οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με έργα τέχνης της εικονομαχίας, μα-
θαίνοντας γι΄ αυτήν με τρόπο εικαστικό. Προσέγγισαν παράλληλα την Ισλαμική τέχνη, 
η οποία ήταν και είναι ανεικονική. Αυτή στηριζόταν σε γεωμετρικά μοτίβα που δεν 
είχαν απλά διακοσμητικό χαρακτήρα, αλλά βαθύτατα σημασιολογικό, καθώς οι καλλι-
τέχνες τους δεν αναπαρήγαγαν το ορατό, αλλά καθιστούσαν κάτι ορατό αποκαλύπτο-
ντας την τελειότητα του.  

Την διαφοροποιημένη διδασκαλία: η εφαρμογή έκανε τη διαφοροποιημένη διδασκαλία 
πράξη, γιατί μπόρεσε να υποστηρίξει τη δημιουργία ατομικών και ομαδικών δραστη-
ριοτήτων ποικίλου περιεχομένου. Θα μπορούσε ενδεχομένως να αξιοποιηθεί και στην 
εφαρμογή συνεργατικών δραστηριοτήτων διαφοροποιημένης διδασκαλίας σε διαφορε-
τικούς τύπους σχολείων και να ενισχύσει τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας σε τά-
ξεις μικτών ικανοτήτων, θέτοντας όμως ως προαπαιτούμενο την εξοικείωση των μα-
θητών με το περιβάλλον και τα εργαλεία της. Επιπλέον, μαθητές με μαθησιακές δυ-
σκολίες ή με άλλα προβλήματα (όπως δυσκολία στην ακοή ή στην όραση) μπορούν να 
βοηθηθούν αποτελεσματικά, γιατί τους δίνεται η ευχέρεια επανάληψης κομβικών ση-
μείων του μαθήματος πάντα με την γνώριμη φωνή του διδάσκοντα (Αλμπανάκη, 2013). 
Μαθαίνουν επίσης να εντρυφούν στην ορολογία της Τέχνης με τρόπο ευχάριστο.  

Τον σεβασμό στην ετερότητα: η διδακτική προσέγγιση των μαθημάτων του σύγχρονου 
ελληνικού σχολείου οφείλει πλέον να λάβει σοβαρά υπόψη της την διαπολιτισμική 
χροιά του μαθητικού δυναμικού. Η ενσωμάτωση συνεπώς στο ψηφιακό περιβάλλον 
της εφαρμογής οπτικοακουστικών διαδραστικών δραστηριοτήτων που λαμβάνουν υ-
πόψη τους το διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο, την θρησκεία, την κουλτούρα, και 
την ιδεολογία των μαθητών, προάγει, κάτω από την ομπρέλα της τέχνης, την συνύ-
παρξη, το σεβασμό και την καταλλαγή. 

Αυτή είναι, τελικά, και η προστιθέμενη παιδαγωγική αξία της καινοτομίας που εισηγη-
θήκαμε: η ενίσχυση του παραδοσιακού τρόπου διδασκαλίας σε τάξεις μικτής ικανότη-
τας με φιλικό, σε σχέση με τον ψηφιακό γραμματισμό των μαθητών, τρόπο. Κι όλα 
αυτά υπό το πρίσμα του σεβασμού που προάγει την αρμονική συνύπαρξη της ετερότη-
τας μέσα στις τάξεις του ελληνικού σχολείου. 
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στην Προσχολική Ηλικία 
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Επικεφαλής Σχολής Επιστημών Αγωγής Mediterranean College 
t.koutsoupidou@medcollege.edu.gr 

Περίληψη 

Η Φυσική Αγωγή (ΦΑ) αποτελεί μια μαθησιακή περιοχή που εμπεριέχεται στο Ελλη-
νικό Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου (ΠΣΝ) και περιλαμβάνει κινητικές δε-
ξιότητες, τη δημιουργία μιας καλής φυσικής κατάστασης, γνώσεις σχετικά με την κί-
νηση και την υγεία και βελτιώνει τον τρόπο έκφρασης και κοινωνικής αλληλεπίδρασης. 
Αυτή η έρευνα πραγματοποιήθηκε με σκοπό να εξετάσει τις απόψεις των εκπαιδευτι-
κών προσχολικής αγωγής όσον αφορά την αξία της ΦΑ, τις πρακτικές τους και τις 
προκλήσεις και τα εμπόδια που επηρεάζουν την συμπερίληψη της ΦΑ στο πρόγραμμά 
τους. Χρησιμοποιήθηκε η ποιοτική μέθοδος με εργαλείο τις ημιδομημένες συνεντεύ-
ξεις. Συγκεντρώνοντας και αναλύοντας τα δεδομένα, η έρευνα αυτή κατέληξε στα πα-
ρακάτω αποτελέσματα: τα πλεονεκτήματα της ΦΑ στην ολιστική ανάπτυξη των παι-
διών, την ανάγκη για την ύπαρξη ειδικευμένων εκπαιδευτικών ΦΑ ή καταρτισμένων 
εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής, την συχνότητα πρακτικής αυτής της μαθησιακής 
περιοχής, την παρουσίασή της ως παιχνίδι με σκοπό την προσέλκυση μη ενδιαφερομέ-
νων παιδιών και τέλος, την απαραίτητη προσωπική βελτίωση και ανάπτυξη των εκπαι-
δευτικών γύρω από την ΦΑ. 

Λέξεις-Κλειδιά: Φυσική Αγωγή, φυσική ανάπτυξη, γνωστική ανάπτυξη, κοινωνική 
και συναισθηματική ανάπτυξη, εκπαιδευτικοί προσχολικής αγωγής 

Εισαγωγή 

Ο Σύλλογος της ΦΑ (Association for Physical Education, 2015) την ορίζει ως ένα είδος 
μάθησης που βασίζεται στην οργάνωση και την πρόοδο. Μέσω της ΦΑ, το Πρόγραμμα 
Σπουδών του Νηπιαγωγείου (ΠΣΝ, 2014) στοχεύει την βελτίωση της εκπαίδευσης, της 
προσωπικότητας, της κινητικότητας και της συμπεριφοράς των παιδιών προσχολικής 
ηλικίας καθώς και την απόκτηση μιας πιο ενεργούς φυσικής άποψης για τη ζωή. 

Η ΦΑ έχει υποστηριχτεί από πολλούς ειδικούς και ερευνητές ότι προωθεί την φυσική 
(Stork & Sanders, 2008), γνωστική (Zeng et al., 2017) και κοινωνικο-συναισθηματική 
(Bailey, 2006) ανάπτυξη των παιδιών. Όσον αφορά την φυσική ανάπτυξη, η ΦΑ είναι 
γνωστή ως ένα εμπλουτισμένο και ισορροπημένο πρόγραμμα που προωθεί την αδρή 
και την λεπτή κινητικότητα, ενώ επίσης υποστηρίζει την ικανότητα των παιδιών να 
ελέγχουν τις κινήσεις τους και να βελτιώνουν την κινητικότητά τους (Wetton, 1997). 
Αποτελεσματική φαίνεται να είναι η ΦΑ και όσον αφορά την γνωστική ανάπτυξη, κα-
θώς μέσω αυτής το σώμα παράγει οξυγόνο, νερό και γλυκόζη στο μυαλό που το βοη-
θούν να λειτουργεί πιο αποδοτικά (Pica, 2004). Με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται η ροή 
του αίματος στον εγκέφαλο και βελτιώνει την διάθεσή τους, την πνευματική τους 
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αντίληψη (Bailey, 2006). Τέλος, όσον αφορά την κοινωνικο-συναισθηματική ανά-
πτυξη, οι έρευνες έχουν δείξει ότι η ΦΑ ωθεί τα παιδιά να στρέφονται στη δημιουργία 
κοινωνικών δεσμών δίνοντας έμφαση στη συνεργασία, την επικοινωνία (Stork & Sand-
ers, 2008) και την διαχείριση των άλλων (Swift, 2017) και των δικών τους συναισθη-
μάτων (Staples-New & Cochran, 2007). 

Μπορεί πολλοί εκπαιδευτικοί να υποστηρίζουν ότι η ΦΑ είναι μια πολύ σημαντική 
μαθησιακή περιοχή και συνεισφέρει στην ολιστική ανάπτυξη των παιδιών (Doherty & 
Brenna, 2008), ενώ υπάρχει ένα ποσοστό εκπαιδευτικών που δεν την θέτει ως προτε-
ραιότητα θεωρώντας την ένα μάθημα χωρίς μαθησιακά αποτελέσματα και ευκαιρίες 
(Boorman, 1996). Σύμφωνα με τις έρευνες, είτε ένας εκπαιδευτικός έχει την ΦΑ ως 
προτεραιότητα είτε όχι, υπάρχουν ενδεχόμενα εμπόδια που καλείται να αντιμετωπίσει 
και κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες: εμπόδια σχετιζόμενα με τους ίδιους (έλλειψη 
γνώσεων, ενδιαφέροντος και κατάρτισης) , με τους μαθητές (έλλειψη εσωτερικού κι-
νήτρου, γονικής αδιαφορίας για φυσική άσκηση) και θεσμικά (έλλειψη χώρου, υλικών, 
χρόνου, χρηματοδότησης) (Jenkinson & Benson, 2010).  

Μεθοδολογία Έρευνας 

Η συγκεκριμένη έρευνα πραγματοποιήθηκε με βάση τον ποιοτικό σχεδιασμό. Έχοντας 
καταλήξει στον ποιοτικό σχεδιασμό, οι ημιδομημένες συνεντεύξεις επιλέχτηκαν ως το 
πιο υποστηρικτικό εργαλείο συλλογής δεδομένων (Taylor, 2005). Η κάθε συνέντευξη 
έγινε σε ατομικό επίπεδο, σε 6 εκπαιδευτικούς προσχολικής αγωγής ηλικίας 23-49 και 
με διάρκεια 15-40 λεπτών. Η χιονοστιβάδα (snowball sampling) χρησιμοποιήθηκε ως 
τρόπος συλλογής δειγμάτων (Macnee & MacCabe, 2008). Είναι σημαντικό να αναφερ-
θεί ότι πριν κάθε συνέντευξη, υπήρξε ενημέρωση των συμμετεχόντων μέσω των Εντύ-
που Συγκατάθεσης και Εντύπου Ενημέρωσης (Mukherji & Albon, 2010). Μετά την 
ολοκλήρωση των συνεντεύξεων έγινε απομαγνητοφώνηση και τέλος, θεματική ανά-
λυση των αποτελεσμάτων (Braun & Clarke, 2006). 

Αποτελέσματα Έρευνας 

Μέσω της θεματικής ανάλυσης αναδύθηκαν οι παρακάτω θεματικές: 1. ΦΑ και η ανά-
πτυξη των παιδιών, 2. εφαρμόζοντας την ΦΑ στην τάξη, 3. εμπόδια και προκλήσεις, 
και υποθεματικών: α) η έννοια της ΦΑ, β) φυσική ανάπτυξη, γ) κοινωνική και συναι-
σθηματική ανάπτυξη, δ) εκπαιδευτικοί προσχολικής αγωγής VS εκπαιδευτικοί ΦΑ, ε) 
συχνότητα εφαρμογής δραστηριοτήτων ΦΑ, στ) η συμμετοχή των παιδιών σε δραστη-
ριότητες ΦΑ, ζ) παρακινώντας τα παιδιά να συμμετέχουν, η) πρακτικά θέματα: i) υλικά 
και διαθέσιμος χρόνος και χώρος, ii) γονείς και διεύθυνση και iii) το υπόβαθρο των 
εκπαιδευτικών. 

Όσον αφορά την ΦΑ και την ανάπτυξη των παιδιών, όλοι οι συμμετέχοντες υποστήρι-
ξαν την ύπαρξη πολλαπλών οφελών της στην φυσική, κοινωνική και συναισθηματική 
ανάπτυξη τους. Στην γνωστική ανάπτυξη όμως αναφέρθηκε μόνο μια εκπαιδευτικός, 
υποστηρίζοντας ότι τα παιδιά έχουν την δυνατότητα να διευρύνουν το λεξιλόγιό τους 
με νέες λέξεις σχετικές με την ΦΑ. Μεγάλη ομοφωνία επίσης υπήρξε και στην ανάγκη 
ύπαρξης εξειδικευμένου εκπαιδευτικού ΦΑ, που να γνωρίζει το μυοσκελετικό σύστημα 
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των παιδιών, ή εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής με πλήρης κατάρτιση και γνώσεις 
πάνω σε αυτή την μαθησιακή περιοχή.  

Αναφορικά με την συχνότητα εφαρμογής δραστηριοτήτων ΦΑ, το μεγαλύτερο ποσο-
στό των συμμετεχόντων ανέφερε ότι προσπαθεί να την συμπεριλαμβάνει στην ρουτίνα 
σχεδόν κάθε μέρα. Υπήρξαν 2 συμμετέχοντες που εξέφρασαν αδυναμία τόσης συχνής 
συμπερίληψης ΦΑ, καθώς παίζει σημαντικό ρόλο και η ηλικιακή ομάδα που έχει ανα-
λάβει ο καθένας τους. Η ΦΑ είναι μια μαθησιακή περιοχή μέσα από την οποία οι εκ-
παιδευτικοί μπορούν να παρατηρήσουν και να αντιληφθούν τις πολυεπίπεδες ανάγκες 
των παιδιών, όπως υποστήριξαν και οι συμμετέχοντες. Πιο συγκεκριμένα, 2 συμμετέ-
χοντες ανέφεραν ότι μέσα από κινητικές δραστηριότητες μπορούν να παρατηρήσουν 
τυχόν έλλειψη αντίληψης ή μυοσκελετικές δυσλειτουργίες. Επομένως, επειδή είναι ση-
μαντικό οι εκπαιδευτικοί να παρακινούν τα παιδιά να συμμετέχουν, οι συμμετέχοντες 
μοιράστηκαν πρακτικές με σκοπό την παρακίνησή των παιδιών. Η πλειοψηφία έδειξε 
να εισάγει την ΦΑ σαν παιχνίδι ή να δημιουργεί μια ιστορία, σαν ένα υπόβαθρο, για να 
κρατήσει το ενδιαφέρον τους ζωντανό.  

Τα εμπόδια και οι προκλήσεις αποτέλεσαν την τελευταία θεματική αυτής της έρευνας. 
Αρχικά, η έλλειψη υλικών φάνηκε να προβληματίζει μόνο μια συμμετέχουσα, καθώς 
όλοι οι υπόλοιποι υποστήριξαν ότι η κατοχή φαντασίας είναι το σημαντικότερο ‘υλικό’ 
που χρειάζεται ένας εκπαιδευτικός. Στη συνέχεια, όσον αφορά την έλλειψη χώρου, όλοι 
οι συμμετέχοντες έδειξαν να δυσκολεύονται από τον διαθέσιμο χώρο που περιλαμβά-
νουν οι εγκαταστάσεις στις οποίες εργάζονται. Ο διαθέσιμος χρόνος, από την άλλη, 
έδειξε να αποτελεί εμπόδιο μόνο σε έναν συμμετέχοντα. Περαιτέρω, η μειοψηφία των 
συμμετεχόντων υποστήριξε ότι η διεύθυνση αποτελεί εμπόδιο στην εφαρμογή της ΦΑ 
πάνω στην προσπάθειά να ευχαριστήσουν τους γονείς, καθώς –όντας σε ιδιωτικό ί-
δρυμα- πληρώνουν και έχουν περισσότερες απαιτήσεις. Επιπρόσθετα, όλοι οι συμμε-
τέχοντες ανέφεραν ότι οι γονείς δεν αποτελούν εμπόδιο στη συγκεκριμένη περίπτωση, 
εκτός κι αν πρόκειται για κάποιο κρύωμα ή ασθένεια, που τότε θα ζητήσουν το παιδί 
τους να απέχει από έντονη φυσική δραστηριότητα. Τέλος, το υπόβαθρο των εκπαιδευ-
τικών φάνηκε να αποτελεί μεγάλη πρόκληση και πιο συγκεκριμένα, η έλλειψη γνώ-
σεων, ενδιαφέροντος και κινήτρου σχετικά με τη ΦΑ. 

Συζήτηση Αποτελεσμάτων και Συμπεράσματα 

Μέσα από την διερεύνηση και την κριτική θέαση των αποτελεσμάτων ανακύπτει η α-
νάγκη για περαιτέρω έρευνα όσον αφορά τα παρακάτω. Αρχικά, γίνεται έντονη η ά-
γνοια των γονιών όσον αφορά την φυσική κατάσταση των παιδιών τους και την συχνό-
τητα που συμμετέχουν σε δραστηριότητες ΦΑ. Έπειτα, μέσα από αυτή την έρευνα υ-
πογραμμίζεται η ανάγκη ύπαρξης ενδιαφέροντος από την διεύθυνση κάθε νηπιαγω-
γείου σχετικά με την προώθηση ικανοτήτων προς τα παιδιά που στο μέλλον θα τα βοη-
θήσει να αποφύγουν ασθένειες όπως την παχυσαρκία. Τέλος, ιδιαίτερα βοηθητικό θα 
ήταν η ύπαρξη κοινής γραμμής από το Υπουργείο προσφέροντας στους εκπαιδευτικούς 
συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με την συχνότητα πρακτικής της ΦΑ και τα μαθησιακά 
αποτελέσματα που πρέπει να έχουν οι δραστηριότητές τους.  
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Περίληψη 

Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση ενός επίκαιρου θέματος που αφορά την αξιο-
ποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας Τ.Π.Ε. στην Επαγγελματική 
Εκπαίδευση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι Τ.Π.Ε. αποτελούν ένα από τα ση-
μαντικότερα εργαλεία του «Νέου Σχολείου», που οραματίζεται το Υπουργείο Παιδείας 
της χώρας μας. Για τον λόγο αυτό, ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύ-
νηση, σύμφωνα με τις απόψεις των καθηγητών των Επαγγελματικών Λυκείων, της ση-
μασίας της δημιουργίας διαδραστικού εκπαιδευτικού υλικού για τα επαγγελματικά μα-
θήματα, καθώς, επίσης, εάν μπορούν να λειτουργήσουν υποστηρικτικά και να συμβάλ-
λουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων και των περιορισμών, που εμφανίζονται 
κατά τη διδασκαλία τους.  

 

Λέξεις-Κλειδιά: ΤΠΕ, διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό, προσομοίωση, επαγγελμα-
τική εκπαίδευση, απόψεις εκπαιδευτικών. 

Εισαγωγή 

Δεν υπάρχει αμφιβολία πως οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) 
αλλάζουν τη διαδικασία της μάθησης. Οι ραγδαίες εξελίξεις, που συντελούνται στον 
τομέα της εκπαιδευτικής τεχνολογίας, επηρεάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία δη-
μιουργώντας νέα περιβάλλοντα μάθησης με τη χρήση εξομοιώσεων, οπτικοποιήσεων 
και μοντέλων εκπαιδευτικών παιχνιδιών. Αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι η 
ένταξη των Τ.Π.Ε. στα αναλυτικά προγράμματα τόσο στη Γενική όσο και στην Τε-
χνική-Επαγγελματική εκπαίδευση με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας διδασκαλίας 
των μαθημάτων. 

H αναμφισβήτητη αξία της εισαγωγής αυτών των νέων εκπαιδευτικών εργαλείων στην 
εκπαιδευτική διαδικασία αποτυπώνεται με σιγουριά στην αναβάθμιση αυτής. Σύμφωνα 
με τη διεθνή βιβλιογραφία γίνεται μια συστηματική προσπάθεια για την περαιτέρω έ-
νταξη των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία, ιδιαίτερα στη διδασκαλία των φυσι-
κών επιστημών και των επαγγελματικών μαθημάτων με στόχο τη βελτίωση της εμπέ-
δωσής τους από τους εκπαιδευόμενους. Πιο συγκεκριμένα, οι διδασκόμενες έννοιες 
(δύναμη, τριβή, κέντρο βάρους, άνωση, ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, κ.ά.) παρουσιάζονται 
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στους εκπαιδευόμενους με θεωρητικό τρόπο και χωρίς να υπάρχει σύνδεση με τις κα-
θημερινές τους εμπειρίες. Με αυτόν τον τρόπο η διδασκαλία αυτών των μαθημάτων 
δεν κεντρίζει το ενδιαφέρον των εκπαιδευόμενων, με άμεσο αποτέλεσμα να χάνεται 
και το ενδιαφέρον τους για τις φυσικές επιστήμες, αλλά και γενικότερα για τις διαδι-
κασίες της επιστημονικής μεθοδολογίας. 

Ένα εργαλείο των Τ.Π.Ε. που μπορεί να υποστηρίξει την εκπαιδευτική διαδικασία είναι 
τα εκπαιδευτικά λογισμικά προσομοιώσεων, που αποτελούν μια σύγχρονη διδακτική 
πρόταση (Βοσνιάδου, 1998 και Κόμης, 2004). Σύμφωνα με τον Charles Xie, κύριο χα-
ρακτηριστικό των λογισμικών είναι η δυνατότητα που δίνουν στους μαθητές να δη-
μιουργήσουν τις δικές τους προσομοιώσεις. 

Επομένως, ο κύριος προσανατολισμός της εργασίας είναι πώς μπορεί να ενισχυθεί η 
διδασκαλία των επαγγελματικών μαθημάτων προκειμένου να προωθηθεί τόσο η ενερ-
γητική συμμετοχή των εκπαιδευόμενων όσο και η προσέλκυση του ενδιαφέροντός τους 
κατά τη διδασκαλία αυτών, με την αποτελεσματική αξιοποίηση των λογισμικών προ-
σομοίωσης ως συμπληρωματικό εργαλείο διδασκαλίας και μάθησης. 

Βιβλιογραφική επισκόπηση 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, η ένταξη των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση στοχεύει στη βελ-
τίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και στην εξάλειψη των διεθνώς καταγεγραμμέ-
νων προβλημάτων. Η διδασκαλία τόσο των μαθημάτων φυσικών επιστημών όσο και 
των επαγγελματικών επωφελείται από τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, αφού 
αυτοί προσφέρουν τη δυνατότητα για μοντελοποίηση και προσομοίωση των φυσικών 
φαινομένων (Δημητράκης, 2013).  

Η εισαγωγή των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία συμφωνεί με τις αρχές της εποι-
κοδομητικής αντίληψης για τη μάθηση και τη διδασκαλία των μαθημάτων των Φυσι-
κών Επιστημών και των Επαγγελματικών μαθημάτων. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 
δεν περιλαμβάνουν έτοιμη τη γνώση, αλλά δημιουργούν καταστάσεις και παρέχουν 
εργαλεία που υποκινούν τους εκπαιδευόμενους να κάνουν τη μέγιστη δυνατή χρήση 
των δικών τους γνωστικών ικανοτήτων. 

Η διδασκαλία των μαθημάτων των Φυσικών Επιστημών και των Επαγγελματικών μα-
θημάτων μέσω της χρήσης προσομοιώσεων στον υπολογιστή αποτελεί ένα επίτευγμα, 
που διακρίνεται από όλα τα υπόλοιπα γνωστικά αντικείμενα (Σολομωνίδου, 2006).  

Η χρήση των εκπαιδευτικών λογισμικών στα μαθήματα του (ΕΠΑ.Λ.). 

Σκοπός της επαγγελματικής εκπαίδευσης είναι η απόκτηση επαρκών τεχνικών-επαγ-
γελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων. Η σύνδεση των επαγγελματικών μαθημάτων με 
τα ισχύοντα τεχνολογικά δεδομένα και οι απαιτήσεις της αγοράς επιβάλλουν τη σύν-
δεση της διδασκαλίας των μαθημάτων αυτών, τόσο του θεωρητικού όσου και του πρα-
κτικού μέρους, με την υποστήριξη εκπαιδευτικών λογισμικών προσομοιώσεων (Δημη-
τράκης, 2013, σελ.19).  
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Με τα εκπαιδευτικά λογισμικά προσομοιώσεων οι εκπαιδευόμενοι εμπλέκονται ενεργά 
στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από ρεαλιστικές καταστάσεις, που προσφέρουν οι 
προσομοιώσεις. Με αυτόν τον τρόπο η διδασκαλία των επαγγελματικών μαθημάτων 
γίνεται πιο αποτελεσματική και μπορεί να επιτευχθεί η κατανόηση των δύσκολων εν-
νοιών της Μηχανολογίας, της Ηλεκτρολογίας και των άλλων ειδικοτήτων του Επαγ-
γελματικού Λυκείου. 

Στην επαγγελματική εκπαίδευση έχουν ενταχθεί και χρησιμοποιούνται στην διδασκα-
λία των μαθημάτων ειδικοτήτων αρκετά εκπαιδευτικά λογισμικά, κυρίως όμως διαγνω-
στικά. Δυστυχώς, τα εκπαιδευτικά λογισμικά δεν έχουν πάρει ουσιαστική θέση στο 
πρόγραμμα σπουδών των μαθημάτων των Φυσικών επιστημών και των Επαγγελματι-
κών μαθημάτων. 

Ένα μεγάλο στοίχημα για την Επαγγελματική εκπαίδευση είναι η ένταξη αυτών των 
λογισμικών στην εκπαιδευτική διαδικασία και η σύνδεσή τους με τα αναλυτικά προ-
γράμματα σπουδών (Δημητράκης, 2013). 

Μεθοδολογίας της έρευνας 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της σημασίας διαδραστικού εκπαι-
δευτικού υλικού για τα επαγγελματικά μαθήματα καθώς, επίσης, εάν μπορούν να λει-
τουργήσουν υποστηρικτικά και να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων 
και των περιορισμών, που εμφανίζονται κατά τη διδασκαλία τους. Για τον λόγο αυτό 
καταγράφονται οι απόψεις των εκπαιδευτικών των τεχνικών κλάδων, που εργάζονται 
στη Δευτεροβάθμια επαγγελματική της χώρας μας, χρησιμοποιώντας το Μοντέλο Α-
ποδοχής Τεχνολογίας του Davis (1989), στο οποίο περιλαμβάνονται οι σημαντικότεροι 
παράγοντες που φαίνεται ότι επηρεάζουν την επιτυχία των λογισμικών αυτών.  

Ερευνητικές υποθέσεις 

Η έρευνα εξετάζει τις στάσεις των καθηγητών απέναντι στην εισαγωγή και χρήση λο-
γισμικών δημιουργίας διαδραστικών προσομοιώσεων κατά την εκπαιδευτική διαδικα-
σία. Οι μηδενικές υποθέσεις που προτείνονται προς διερεύνηση είναι οι εξής: 

Η1. Δεν θα υπάρξει στατιστικά σημαντική διαφορά στους μέσους όρους της αντιλαμ-
βανόμενης χρησιμότητας μεταξύ της ομάδας 1 (άντρες) και της ομάδας 2 (γυναίκες) 
στην τελική μέτρηση. 
Η2. Δεν θα υπάρξει στατιστικά σημαντική διαφορά στους μέσους όρους της αντιλαμ-
βανόμενης ευκολίας χρήσης μεταξύ της ομάδας 1 (άντρες) και της ομάδας 2 (γυναί-
κες) στην τελική μέτρηση. 
Η3. Δεν θα υπάρξει στατιστικά σημαντική διαφορά στους μέσους όρους των στάσεων 
απέναντι στη χρήση μεταξύ της ομάδας 1 (άντρες) και της ομάδας 2 (γυναίκες) στην 
τελική μέτρηση. 
Η4. Δεν θα υπάρξει στατιστικά σημαντική διαφορά στους μέσους όρους στη συμπερι-
φοριστική πρόθεση για χρήση μεταξύ της ομάδας 1 (άντρες) και της ομάδας 2 (γυ-
ναίκες) στην τελική μέτρηση. 
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Σχεδιασμός και υλοποίηση της εκπαιδευτικής παρέμβασης 

Ο σχεδιασμός και η διεξαγωγή της έρευνας ακολουθεί τις αρχές και τις πρακτικές της 
ποσοτικής μεθοδολογικής προσέγγισης, ως ιδανικότερη για την καταγραφή των αντι-
λήψεων των εκπαιδευτικών που εργάζονται στη Δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαί-
δευση, σχετικά με την αξιοποίηση διαδραστικού εκπαιδευτικού υλικού για τα επαγγελ-
ματικά μαθήματα της επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Η παρούσα έρευνα 
στοχεύει στη συγκέντρωση των αντιλήψεων, την ανάλυσή τους και την παρουσίαση 
αποτελεσμάτων (Creswell, 2011, σελ. 195) 

Ως δείγμα ορίζουμε τους εκπαιδευτικούς των τεχνικών κλάδων (τομείς και ειδικότητες) 
που εργάζονται στη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση της χώρας μας. Συγκε-
κριμένα, εκπαιδευτικοί του: Μηχανολογικού τομέα, του Ηλεκτρολογικού τομέα, Ναυ-
τικών–Πλοιάρχων και των Φυσικών επιστημών. (Δημητράκης, 2013, σελ. 203). 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2012-2013, στο 
χρονικό διάστημα μεταξύ Απριλίου και Μαΐου. Οι εκπαιδευτικοί πρώτα μελέτησαν το 
εκπαιδευτικό υλικό (σενάρια μαθήματος, οδηγίες εκπαιδευτών αλλά και τα φύλλα ερ-
γασίας των εκπαιδευόμενων), αξιολόγησαν το ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό ως εκ-
παιδευόμενοι και στη συνέχεια συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης. Επί-
σης, αρχικά πραγματοποιήθηκε πιλοτικά η διανομή του σε δεκαπέντε (15) συναδέλ-
φους (καθηγητές τεχνικών κλάδων της επαγγελματικής εκπαίδευσης) ώστε να ελεγ-
χθούν πιθανές δυσκολίες ως προς τη συμπλήρωσή του. 

Μεθοδολογικό εργαλείο 

Ως μέσο συλλογής δεδομένων έχει επιλεγεί ένα δομημένο ερωτηματολόγιο με κλειστές 
απαντήσεις, με τη μορφή της κλίμακας Likert. Η σύνταξη του ερωτηματολογίου βασί-
στηκε σε σχετικά πρότυπα ερωτηματολόγια, τα οποία προσαρμόστηκαν κατάλληλα ώ-
στε να διακρίνεται για τη σαφήνεια και απλότητα των ερωτήσεων καθώς και την εύ-
κολη απάντησή τους. Το ερωτηματολόγιο είναι χωρισμένο σε τέσσερις ενότητες (εν-
νοιολογική κατασκευή), κάθε μία από τις οποίες περιλαμβάνει ερωτήσεις, που καλύ-
πτουν τους αντίστοιχους βασικούς άξονες της έρευνας (Πίνακας 1, Παράρτημα Ι). 

Αποτελέσματα  

Παρόλο που το δείγμα είναι αριθμητικά περιορισμένο (37 ερωτηθέντες) σε σχέση με 
τον συνολικό αριθμό των εκπαιδευτικών, που διδάσκουν στην επαγγελματική εκπαί-
δευση της χώρας μας, τα αποτελέσματα της έρευνας επιτρέπουν να προβούμε σε μια 
κατανόηση των απόψεών τους για τη σπουδαιότητα της χρήσης του διαδραστικού εκ-
παιδευτικού υλικού για τα επαγγελματικά μαθήματα της Δευτεροβάθμιας επαγγελμα-
τικής εκπαίδευσης. Φυσικά, δεν παρατηρήθηκε σημαντική στατιστική διαφορά, στους 
μέσους όρους, μεταξύ των δυο ομάδων που οριστήκαν στις ερευνητικές υποθέσεις, και 
επομένως επιβεβαιώθηκαν (Δημητράκης, 2013, σελ.203). 
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Τα ατομικά χαρακτηριστικά του δείγματος παρουσιάζονται στον Πίνακα 2, με το με-
γαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων να δηλώνει πως έχει μέτριο επίπεδο γνώσεων 
σχετικά με τις (Τ.Π.Ε) (Δημητράκης, σελ.203). 

Πίνακας 2 
Δημογραφικά στοιχεία των εκπαιδευτικών 

Στην προσπάθεια διερεύνησης της αντιλαμβανόμενης χρησιμότητας (Η1) των εκπαιδευ-

τικών λογισμικών χρησιμοποιήθηκαν τρεις ομάδες ερωτήσεων όπου η κάθε μία ανα-
φέρονταν στην αξιολόγηση: α. του διδακτικού περιεχομένου, β. της διδακτικής και παι-
δαγωγικής Μεθοδολογίας και γ. της σχεδίασης και δόμησης του περιεχομένου. 
Πιο αναλυτικά, τα αποτελέσματα της έρευνας για την πρώτη ομάδα των ερωτήσεων 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 3, σύμφωνα με τα οποία το μεγαλύτερο ποσοστό των 
ερωτηθέντων θεωρεί τα εκπαιδευτικά λογισμικά χρήσιμα και ότι ανταποκρίνονται στην 
εκπαιδευτική διαδικασία (Δημητράκης, 2013, σελ.206).  

 
Πίνακας 3 

Στοιχεία σχετικά με την αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα των λογισμικών. 

 Φύλλο των εκπαιδευτικών   Ποσοστό 
 Άντρες  73% 
 Γυναίκες  27% 
 Ιδιότητα των εκπαιδευτικών   
 Ιδιωτικό τομέα  10% 
Δημόσιο τομέα  90% 
Τομέας και ειδικότητα που διδάσκουν οι εκπαιδευτικοί  
Μηχανολογίας  17,1% 
Ηλεκτρολογίας   25,7% 
Ναυτικών-Πλοιάρχων  13% 
Φυσικών Επιστημών.  20% 
Λογισμικό που επιλέχτηκε από τους εκπαιδευτικούς   
Algodoo  27% 
Physion  39% 
Yenka  34% 
Το επίπεδο των εκπαιδευτών σχετικά με τη χρήση (Τ.Π.Ε)  
Δεν χρησιμοποιώ (Τ.Π.Ε) στην εκπαίδευση  3% 
Αρχάριος χρήστης  14% 
Μέτριος χρήστης  52% 
Έμπειρος χρήστης  31% 
(Σ):(Ν) 37    

Εννοιολογική Κατασκευή  

Η1. Αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα 

Αξιολόγηση της κάθε ερώτησης ανά λογι-
σμικό 

(0-1: Διαφωνώ, 1-2: Διαφωνώ εν μέρει, 3-4: 
Συμφωνώ εν μέρει, 4-5: Συμφωνώ)  
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    Physion Yenka Algodoo 
 Α. Αξιολόγηση του Διδακτικού Περιεχομένου     
 - Το διδακτικό περιεχόμενο του Ε.Λ. εναρμονίζεται με το 
Π. Σ. στο πλαίσιο του οποίου χρησιμοποιείται. 3,5 2,5 4,16 

- Το περιεχόμενο του Ε.Λ. συμπληρώνει και εμπλουτίζει 
τη διδακτέα ύλη. 4,12 4,4 4,25 

- Το γνωστικό περιεχόμενο του Ε.Λ. είναι επαρκές για 
τον συγκεκριμένο μαθησιακό στόχο. 4,3 4,7 3,8 

- Η πυκνότητα της πληροφορίας είναι κατάλληλη και σε 
συνάρτηση με την ηλικία των μαθητών. 4,3 4,5 4,25 

 
- Είναι προσδιορισμένος ο μέσος απαιτούμενος χρόνος 
για τη μελέτη επιμέρους ενοτήτων και τμημάτων του 
Ε.Λ.. 

4,4 4 4,4 

 Β. Αξιολόγηση της Διδακτικής και Παιδαγωγικής Μεθοδολογίας. 

 - Είναι εμφανής ο σκοπός και οι εκπαιδευτικοί στόχοι 
που θα πρέπει να επιτευχθούν με τη χρήση του Ε.Λ. 4,5 4,75 4,4 

 
- Υπάρχει ενημέρωση για τις προαπαιτούμενες γνώσεις 
και δεξιότητες που απαιτούνται για την αποτελεσματική 
χρήση του Ε.Λ. 

4 4,75 4,4 

 
- Το Ε.Λ. συνδέει τις σημαντικές έννοιες και αρχές που 
παρουσιάζει με αντίστοιχες εντός του ίδιου γνωστικού α-
ντικειμένου. 

4 4,75 4,2 

 
- Το περιεχόμενο του Ε.Λ. είναι συνδεδεμένο, όσο είναι 
δυνατόν, με πραγματικές καταστάσεις από τις καθημερι-
νές εμπειρίες των μαθητών 

4,5 4 4,6 

 - Το Ε.Λ. δημιουργεί κίνητρα ενασχόλησης με τις δρα-
στηριότητες που περιέχει ή που προτείνει. 4,6 4,25 4,4 

 Γ. Αξιολόγηση της σχεδίασης και δόμησης του περιεχομένου. 

 - Ο τρόπος παρουσίασης των εννοιών βοηθά τον μαθητή 
στην κατανόηση και εμπέδωσή τους. 4,1 4 4,4 

 - Το Ε.Λ. δημιουργεί νέες δυνατότητες στο πλαίσιο του 
υπάρχοντος αναλυτικού προγράμματος 

4,6 4,3 4,4 

 
- Το Ε.Λ. είναι κατάλληλο για ολοκληρωμένη χρήση 
στην τάξη από το σύνολο των μαθητών και με την ε-
νεργό παρουσία του δασκάλου 

4,6 4,75 4 

 
- Ο τρόπος προσέγγισης του περιεχομένου καλλιεργεί τη 
δημιουργικότητα των μαθητών και αξιοποιεί τη φαντα-
σία τους. 

4,8 4,75 4,4 

 Το Ε.Λ. ενθαρρύνει τους μαθητές να σκέφτονται για να 
αποδεχθούν, να απορρίψουν, να κρίνουν, να ερμηνεύ-
σουν. 

4,1 4,5 4,5 

 (Σ):(Ν)=37       
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Όσον αφορά τη δεύτερη ομάδα ερωτήσεων, σχετικά με την αντιλαμβανόμενη ευκολία 
χρήσης των λογισμικών (Η2), χρησιμοποιήθηκαν δυο ομάδες ερωτήσεων όπου η κάθε 
μια αναφέρονταν στην αξιολόγηση: α. της Διεπιφάνειας Χρήστη (User Interface) και 
β. άλλων δυνατοτήτων του εκπαιδευτικού λογισμικού. Τα αποτελέσματα της έρευνας 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 4, με το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων να αξιο-
λογεί θετικά τα εκπαιδευτικά λογισμικά (Δημητράκης, 2013, σελ.216).  

Πίνακας 3 
Στοιχεία σχετικά με την αντιλαμβανόμενη ευκολία χρήσης των λογισμικών 

 

Εννοιολογική Κατασκευή 
 
Η2. Αντιλαμβανόμενη Ευκολία Χρή-
σης 

Αξιολόγηση της κάθε ερώτησης ανά λογι-
σμικό 

(0-1: Διαφωνώ, 1-2: Διαφωνώ εν μέρει, 3-4: 
Συμφωνώ εν μέρει, 4-5: Συμφωνώ) 

   Physion Yenka Algodoo 

 Δ. Αξιολόγησης της Διεπιφάνειας Χρήστη (User In-
terface).     

 - Τα κείμενα είναι ευανάγνωστα και γραμμένα σε 
γλώσσα απλή και κατανοητή. 

4,6 4,75 4,4 

- Η διαδικασία εισαγωγής δεδομένων απαιτεί πολύπλο-
κους χειρισμούς. 

4,75 4,4 4,4 

- Η δομή της διεπιφάνειας χρήστη του εκπαιδευτικού λο-
γισμικού είναι τέτοια ώστε κάθε τμήμα του να υλοποιεί 
μια συγκεκριμένη εκπαιδευτική ενότητα.. 

4,1 3,6 4,6 

- Ο τρόπος χειρισμού του κινούμενου σχεδίου είναι α-
πλός για τον μαθητή. 

4,1 4,2 4,6 

 - Τα εικονίδια και τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται εί-
ναι οικεία στους εκπαιδευόμενους. 

4,3 4 4,25 

 Ε. Αξιολόγηση άλλων δυνατοτήτων του εκπαιδευτικού λογισμικού. 

 - Ο εκπαιδευτής έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει τον 
ρυθμό χρήσης του λογισμικού. 

3,8 4 3,6 

 - Είναι κατανοητός για τον εκπαιδευόμενο ο τρόπος που 
θα πρέπει να ανταποκρίνεται σε κάθε δραστηριότητα. 

4,1 3,75 4 

 
- Υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης των λύσεων, των α-
σκήσεων και των δραστηριοτήτων, που εκπονεί ο μαθη-
τής. 

4 3,25 4,2 

 
- Το Ε.Λ. προσφέρει ποικιλία διαδικασιών αξιολόγησης 
και αυτοαξιολόγησης. 

3,3 3,75 3,4 

 
- Οι ασκήσεις, οι δραστηριότητες και οι εργασίες αναφέ-
ρονται σε εφαρμογή των γνώσεων σε πραγματικές κατα-
στάσεις. 

4,4 4 4,2 

 (Σ):(Ν)=37       
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Επίσης, θετικά αξιολόγησαν οι ερωτηθέντες τα λογισμικά σχετικά με την λειτουργικό-
τητά (functionality) τους, η οποία περιλαμβάνεται στην τρίτη ομάδα ερωτήσεων, όπου 
διερευνά την ικανοποίηση των στάσεων ενώπιον της χρήσης (Η3) (Δημητράκης, 2013, 
σελ.223).  

Πίνακας 4 

Στοιχεία σχετικά με την ικανοποίηση στάσεων ενώπιον της χρήσης των λογισμικών 

Με την τελευταία ομάδα ερωτήσεων διερευνούμε τις απόψεις των καθηγητών σχετικά 
με την επιβεβαίωση προσδοκιών (Η4) απέναντι στα εκπαιδευτικά λογισμικά, η οποία 
περιλαμβάνει ερωτήσεις για τη συνολική παιδαγωγική-διδακτική αξιολόγηση των εκ-
παιδευτικών λογισμικών. Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζονται στον Πίνακα 
5, από όπου προκύπτει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων πιστεύει πως τα 
εκπαιδευτικά λογισμικά είναι κατάλληλα να εισαχθούν στη διδακτική πράξη και ενερ-
γοποιούν τους μαθητές για μάθηση (Δημητράκης, 2013, σελ.226).  

Πίνακας 5 
Στοιχεία σχετικά με την επιβεβαίωση προσδοκιών των λογισμικών 

Εννοιολογική Κατασκευή  

Η3. Ικανοποίηση Στάσεων Ενώπιον της 
Χρήσης  

Αξιολόγηση της κάθε ερώτησης ανά 
λογισμικό 

(0-1: Διαφωνώ, 1-2: Διαφωνώ εν μέρει, 
3-4: Συμφωνώ εν μέρει, 4-5: Συμφωνώ) 

  Physion Yenka Algodoo 

 ΣΤ. Αξιολόγηση της Λειτουργικότητας (functionality) του εκπαιδευτικού λογι-
σμικού 
 - Θεωρείται πως το Ε.Λ. ανταποκρίνεται στις δυνατότη-
τες των εκπαιδευόμενων που το χρησιμοποιούν. 

4,6 4 3,8 

- Το Ε.Λ. εξυπηρετεί τους στόχους που έχουν τεθεί στο 
πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας ή δραστηριότη-
τας όπου αυτό εντάσσεται. 

4,5 4 4 

- Είναι εύκολο για τους εκπαιδευόμενους να χρησιμοποι-
ήσουν τις βασικές λειτουργίες του εκπαιδευτικού λογι-
σμικού. 

4,3 3,6 4 

- Απαιτείται αρκετός χρόνος για την εκμάθηση του τρό-
που λειτουργίας του Ε.Λ.. 

3,6 4 4 

 
- Παρέχεται προστασία από χρήστες που δεν έχουν άδεια 
πρόσβασης σε τμήματα του εκπαιδευτικού λογισμικού 
και δεδομένα. 

3 3,75 3.8 

 (Σ):(Ν)=127       

Εννοιολογική Κατασκευή Η4. Επιβε-
βαίωση προσδοκιών (Confirmation) 

Αξιολόγηση της κάθε ερώτησης (0-1: Δια-
φωνώ, 1-2: Διαφωνώ εν μέρει, 3-4: Συμφωνώ 

εν μέρει, 4-5: Συμφωνώ)  
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Τέλος, με την τελευταία ερώτηση «Θα θέλατε να προσθέσετε/ σχολιάσετε/ παρατηρήσετε 
κάτι άλλο σχετικά με το εκπαιδευτικό λογισμικό;», δόθηκε η δυνατότητα στους αξιολο-
γητές να εκφραστούν γραπτώς σχετικά με το εκπαιδευτικό υλικό καθώς και για τα εκ-
παιδευτικά λογισμικά Physion, Algodoo και Yenka. Εκφράσθηκαν ελεύθερα για το υ-
λικό και οι παρατηρήσεις τους είναι σημαντικές τόσο για τη βελτίωση όσο και για την 
περαιτέρω εξέλιξή τους. 

Ενδεικτικά, αναφέρουμε ορισμένα από τα σχόλιά τους σχετικά με την εισαγωγή τους 
στην εκπαιδευτική διαδικασία: «Η εισαγωγή των λογισμικών είναι χρήσιμη στην εκπαι-
δευτική διαδικασία», «ενδιαφέρουσα δουλειά, θα πρέπει να επεκταθεί σε όλες τις ειδικό-
τητες των ΕΠΑΛ», «πολύ καλό υλικό, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί στα υπόλοιπα μαθή-
ματα της ειδικότητας», όσον αφορά στη χρήση τους: «Είναι πολύ λειτουργικό και εύχρη-
στο!» (Δημητράκης, 2013, σελ.230).  

Συμπεράσματα 

Από την ανάλυση των στοιχείων της αξιολόγησης φαίνεται σε μεγάλο βαθμό η ικανο-
ποίηση των εκπαιδευτικών σχετικά με το υλικό. Αποτίμησαν θετικά την εισαγωγή των 
εκπαιδευτικών λογισμικών στη μαθησιακή διαδικασία, καθώς θεώρησαν ότι το εκπαι-
δευτικό υλικό έχει τα εξής χαρακτηριστικά (Δημητράκης, 2013, σελ.231): 
• Καλύπτει πλήρως το γνωστικό αντικείμενο το οποίο καλείται να υποστηρίξει. 
• Είναι πλήρως συμβατό με τους στόχους του αναλυτικού προγράμματος που θέτει 

το Υπουργείο Παιδείας.  
• Είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με μια διδακτική-παιδαγωγική προσέγγιση (της διε-

ρευνητικής μάθησης). 
• Το υποστηρικτικό και πληροφοριακό υλικό είναι επιστημονικά ακριβές και έγκυρο. 
 Επίσης, από την αξιολόγηση συμπεραίνουμε πως ενισχύονται οι απόψεις σχετικά με 
τα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτή που αξιοποιεί τις Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική 

   Physion Yenka Algodoo 

 Η. Η συνολική παιδαγωγική-διδακτική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού λογισμι-
κού 
 - Το Ε.Λ. είναι κατάλληλο για να εισαχθεί στη διδακτική 
πράξη. 4,1 4,3 3,5 

- Το διδακτικό περιεχόμενο του Ε.Λ. είναι επαρκώς επι-
στημονικά τεκμηριωμένο. 4,3 4 4,2 

- Το Ε.Λ. ενεργοποιεί κίνητρα στους μαθητές για μά-
θηση, δηλαδή δημιουργεί κίνητρα. 4,2 5 4,2 

- Η συνεισφορά του Ε.Λ. είναι ουσιαστική στη διαδικα-
σία της μάθησης για το συγκεκριμένο γνωστικό αντικεί-
μενο. 

3,8 4,6 4,25 

 - Η δομή και η σχεδίαση της διεπιφάνειας χρήστη του 
εκπαιδευτικού λογισμικού είναι ικανοποιητική. 4 4,25 3,75 

 (Σ):(Ν)=37       
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διαδικασία. Με τη χρήση των λογισμικών έχουμε παρακίνηση και ενεργοποίηση των 
εκπαιδευόμενων και ενθάρρυνση αυτών για τη συμμετοχή τους στις εκπαιδευτικές δρα-
στηριότητες. Ο ρόλος του εκπαιδευτή αλλάζει, από μεταφορέας της γνώσης γίνεται 
καθοδηγητής και συντονιστής της εκπαιδευτικής πράξης. 

Η επιθυμία των εκπαιδευτών και η προσδοκία τους να επαναχρησιμοποιηθούν τα εκ-
παιδευτικά λογισμικά και σε άλλες δραστηριότητες δίνουν ισχυρές ενδείξεις αποτελε-
σματικής επίδρασης στην κατανόηση και τον χειρισμό των δομών της διερεύνησης, της 
ακολουθίας και της επανάληψης. Η θετική στάση τους απέναντι στις (Τ.Π.Ε.) καθιστά 
τέτοιου είδους παρεμβάσεις πολλά υποσχόμενες εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τη 
βελτίωση της διδασκαλίας των επαγγελματικών μαθημάτων. 
Από τα συμπεράσματα της αξιολόγησης καταλήγουμε σε γενίκευση της χρήσης των 
εκπαιδευτικών λογισμικών στην εκπαιδευτική διαδικασία ώστε να έχουμε άρση των 
συνηθισμένων προβλημάτων, που παρατηρούνται στη διδασκαλία τόσο των μαθημά-
των των Φυσικών Επιστημών όσο και των επαγγελματικών. Επιπλέον, θα πρέπει να 
σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν δραστηριότητες για όλα τα μαθήματα όλων των τά-
ξεων του Επαγγελματικού Λυκείου. 

Κλείνοντας, έχοντας ως δεδομένο ότι οι καθηγητές προσπαθούν συνέχεια να βελτιώ-
σουν την εκπαιδευτική διαδικασία στο σχολείο, τα αποτελέσματα της παρούσας εργα-
σίας συμβάλλουν σε ένα ακόμα βήμα προς την κατεύθυνση αυτή. Η αξιοποίηση των 
εκπαιδευτικών λογισμικών, Physion, Yenka και Algodoo μπορεί να επεκταθεί και να 
υποστηρίξει την εκπαιδευτική διαδικασία της διδασκαλίας των επαγγελματικών μαθη-
μάτων του Επαγγελματικού Λυκείου (Δημητράκης, 2013).  
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Παράρτημα Ι 

Πίνακας 1 
Λίστα εννοιολογικών κατασκευών και αντίστοιχων ερωτήσεων του ερωτηματολογίου  

Εννοιολογική κατα-
σκευή 

 Ερώτηση στο Ερωτηματολόγιο 

Η1. Αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα 
(Προσαρμογή από Davis, 1989) (Perceived Usefulness) (PU) 
   
Α. Αξιολόγηση του Διδακτικού Περιεχομένου  

PU_1 
- Το διδακτικό περιεχόμενο του εκπαιδευτικού λογισμικού εναρμονί-
ζεται με το Πρόγραμμα Σπουδών στο πλαίσιο του οποίου χρησιμο-
ποιείται. 

PU_2 - Το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού λογισμικού συμπληρώνει και ε-
μπλουτίζει τη διδακτέα ύλη. 

PU_3 - Το γνωστικό περιεχόμενο του εκπαιδευτικού λογισμικού είναι επαρ-
κές για τον συγκεκριμένο μαθησιακό στόχο. 

PU_4 - Η πυκνότητα της πληροφορίας είναι κατάλληλη και σε συνάρτηση με 
την ηλικία των μαθητών. 

PU_5 - Είναι προσδιορισμένος ο μέσος απαιτούμενος χρόνος για τη μελέτη 
επιμέρους ενοτήτων και τμημάτων του εκπαιδευτικού λογισμικού. 

Β. Αξιολόγηση της Διδακτικής και Παιδαγωγικής Μεθοδολογίας. 

PU_6 - Είναι εμφανής ο σκοπός και οι εκπαιδευτικοί στόχοι που θα πρέπει να 
επιτευχθούν με τη χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού. 

PU_7 
- Υπάρχει ενημέρωση για τις προαπαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες 
που απαιτούνται για την αποτελεσματική χρήση του εκπαιδευτικού λο-
γισμικού. 

PU_8 
- Το εκπαιδευτικό λογισμικό συνδέει τις σημαντικές έννοιες και αρχές 
που παρουσιάζει με αντίστοιχες εντός του ίδιου γνωστικού αντικειμέ-
νου. 

PU_9 
- Το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού λογισμικού είναι συνδεδεμένο, όσο 
είναι δυνατόν, με πραγματικές καταστάσεις από τις καθημερινές εμπει-
ρίες των μαθητών. 

PU_10 - Το εκπαιδευτικό λογισμικό δημιουργεί κίνητρα ενασχόλησης με τις 
δραστηριότητες που περιέχει ή που προτείνει. 

Γ. Αξιολόγηση της σχεδίασης και δόμησης του περιεχομένου. 

PU_11 - Ο τρόπος παρουσίασης των εννοιών βοηθά τον μαθητή στην κατανό-
ηση και εμπέδωσή τους. 

PU_12 - Το εκπαιδευτικό λογισμικό δημιουργεί νέες δυνατότητες στο πλαίσιο 
του υπάρχοντος αναλυτικού προγράμματος. 

PU_13 
- Το εκπαιδευτικό λογισμικό είναι κατάλληλο για ολοκληρωμένη χρήση 
στην τάξη από το σύνολο των μαθητών και με την ενεργό παρουσία του 
δασκάλου. 
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PU_14 - Ο τρόπος προσέγγισης του περιεχομένου καλλιεργεί τη δημιουργικό-
τητα των μαθητών και αξιοποιεί τη φαντασία τους. 

PU_15 

- Το εκπαιδευτικό λογισμικό ενθαρρύνει τους μαθητές να σκέφτονται 
για να αποδεχθούν, να απορρίψουν, να κρίνουν, να ερμηνεύσουν και να 
αξιολογήσουν όσα τους παρέχονται και τους προβάλλονται κατά την 
εκπαιδευτική διαδικασία. 

Η2. Αντιλαμβανόμενη Ευκολία Χρήσης 
(Προσαρμογή από Davis, 1989) (Perceived Ease of Use) (PEOU) 
   
Δ. Αξιολόγηση της Διεπιφάνειας Χρήστη (User Interface)  

PEOU_16 
- Τα κείμενα είναι ευανάγνωστα και γραμμένα σε γλώσσα απλή και κα-
τανοητή. 

PEOU_17 - Η διαδικασία εισαγωγής δεδομένων απαιτεί πολύπλοκους χειρισμούς. 

PEOU_18 
- Η δομή της διεπιφάνειας χρήστη του εκπαιδευτικού λογισμικού είναι 
τέτοια ώστε κάθε τμήμα του να υλοποιεί μια συγκεκριμένη εκπαιδευ-
τική ενότητα. 

PEOU_19 - Ο τρόπος χειρισμού (εκκίνηση, επανεκκίνηση, διακοπή, παύση κλπ.) 
του κινούμενου σχεδίου (animation) είναι απλός για τον μαθητή. 

PEOU_20 -Τα εικονίδια και τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται είναι οικεία στους 
εκπαιδευόμενους και αποδεκτά από την κοινωνική τους ομάδα. 

Ε. Αξιολόγηση άλλων δυνατοτήτων του εκπαιδευτικού λογισμικού. 

PEOU_21 
- Ο εκπαιδευτής έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει τον ρυθμό χρήσης του 
λογισμικού, έτσι ώστε να επεμβαίνει όταν ο εκπαιδευόμενος έχει δυσκο-
λίες ή χρειάζεται βοήθεια (δημιουργία log file). 

PEOU_22 - Είναι κατανοητός για τον εκπαιδευόμενο ο τρόπος που θα πρέπει να 
ανταποκρίνεται σε κάθε δραστηριότητα. 

PEOU_23 -Υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης των λύσεων, των ασκήσεων και των 
δραστηριοτήτων που εκπονεί ο μαθητής. 

PEOU_24 - Το εκπαιδευτικό λογισμικό προσφέρει ποικιλία διαδικασιών αξιολό-
γησης και αυτοαξιολόγησης. 

PEOU_25 - Οι ασκήσεις, οι δραστηριότητες και οι εργασίες αναφέρονται σε εφαρ-
μογή των γνώσεων σε πραγματικές καταστάσεις. 

Η3. Ικανοποίηση Στάσεων Ενώπιον της Χρήσης (SAΤ) 
(Προσαρμογή από Thompson, Higgins, & Howell, 1991; Compeau & Higgins, 
1995) (Satisfaction) 
   
ΣΤ. Αξιολόγηση της Λειτουργικότητας (functionality) του εκπαιδευτικού λογι-
σμικού  

SAT_26 - Θεωρείται πως το εκπαιδευτικό λογισμικό ανταποκρίνεται στις δυνα-
τότητες των εκπαιδευόμενων που το χρησιμοποιούν. 

SAT_27 
- Το εκπαιδευτικό λογισμικό εξυπηρετεί τους στόχους που έχουν τεθεί 
στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας ή δραστηριότητας όπου 
αυτό εντάσσεται. 
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SAT_28 - Είναι εύκολο για τους εκπαιδευόμενους να χρησιμοποιήσουν τις βασι-
κές λειτουργίες του εκπαιδευτικού λογισμικού. 

SAT_29 
- Απαιτείται αρκετός χρόνος για την εκμάθηση του τρόπου λειτουργίας 
του εκπαιδευτικού λογισμικού. 

SAT_30 - Παρέχεται προστασία από χρήστες που δεν έχουν άδεια πρόσβασης σε 
τμήματα του εκπαιδευτικού λογισμικού και δεδομένα. 

Η4. Επιβεβαίωση προσδοκιών (Confirmation) 
 
Η. Η συνολική παιδαγωγική-διδακτική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού λογισμι-
κού (CONF) 
CONF_3
1 

- Το εκπαιδευτικό λογισμικό είναι κατάλληλο για να εισαχθεί στη διδα-
κτική πράξη. 

CONF_3
2 

-Το διδακτικό περιεχόμενο του εκπαιδευτικού λογισμικού είναι επαρ-
κώς επιστημονικά τεκμηριωμένο. 

CONF_3
3 

- Το εκπαιδευτικό λογισμικό ενεργοποιεί κίνητρα στους μαθητές για μά-
θηση, δηλαδή δημιουργεί κίνητρα, προκαλεί και ενθαρρύνει την ενερ-
γητική, τη συνεργατική, τη διερευνητική και τη δημιουργική προσέγ-
γιση της γνώσης. 

CONF_3
4 

- Η συνεισφορά του εκπαιδευτικού λογισμικού είναι ουσιαστική στη 
διαδικασία της μάθησης για το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. 

CONF_3
5 

- Η δομή και η σχεδίαση της διεπιφάνειας χρήστη του εκπαιδευτικού 
λογισμικού είναι ικανοποιητική. 
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Διαχείριση λαθών γραμματικότητας διδασκομένων την Ιταλική με τη συνει-
σφορά Ηλεκτρονικών Σωμάτων Κειμένων Μαθητικού Λόγου και εκπαιδευτικού 

ιστολογίου: Μελέτη περίπτωσης 

Αθανασία (Σούλα) Δρακούλη 
Καθηγήτρια Ελληνικής και Ιταλικής Φιλολογίας, Διδάκτορας Γλωσσοδιδακτικής Πανε-
πιστημίου Αθηνών, Διδάσκουσα Ιταλικής γλώσσας Πανεπιστημίου Κρήτης, Μεταδιδα-

κτορική Ερευνήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών, drakoulia@gmail.com 

Περίληψη 

Στην παρούσα μελέτη καταγράφεται η διαδικασία διερεύνησης και «θεραπείας» λαθών 
γραμματικότητας ελληνόγλωσσων διδασκομένων την Ιταλική ως ξένη γλώσσα σε φοι-
τητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου με 
σκοπό την αποτελεσματικότερη εκμάθηση της γλώσσας-στόχου. Τα λάθη, με εστίαση 
στη θέση επιρρημάτων και επιρρηματικών φράσεων στην προτασιακή δομή, παρακο-
λουθούνται στο πλαίσιο διαδικασιών διερευνητικής και τελικής αξιολόγησης, με την 
αξιοποίηση: α. ψηφιακών εργαλείων γλωσσικής ανάλυσης (Ηλεκτρονικά Σώματα Κει-
μένων Μαθητικού Λόγου που συγκροτήθηκαν από γραπτές παραγωγές των διδασκο-
μένων, ως μέσα τα οποία δύνανται να παρέχουν συνδυαστικά την ποιοτική και την 
ποσοτική διάσταση της γλωσσικής πληροφορίας) και β. σύγχρονα διαδικτυακά μέσα 
(εκπαιδευτικό ιστολόγιο με ασκήσεις εμπέδωσης το οποίο δημιουργήθηκε για την πε-
ρίσταση εφοδιασμένο με online ψηφιακό λεξικό και chat για τη μεταξύ των μελών της 
εκπαιδευτικής ομάδας επικοινωνία, ως εργαλεία τα οποία, με τις πολυμεσικές και πο-
λυτροπικές δυνατότητες αναπαράστασης που διαθέτουν, δύνανται να καταστήσουν την 
«κατάκτηση» της μάθησης ευχάριστη και διασκεδαστική). Τα αποτελέσματα της έρευ-
νας παραθέτονται πινακογραφικά και απεικονίζονται γραφικά. 
 
Λέξεις-Κλειδιά: αξιοποίηση Ηλεκτρονικού Σώματος Κειμένων Μαθητικού Λόγου και 
σύγχρονων διαδικτυακών μέσων, διάγνωση και «θεραπεία» λαθών στην «τάξη των ι-
ταλικών» 

Η διδασκαλία της γραμματικής στο πλαίσιο της επικοινωνιακής προσέγγισης 

Για δεκαετίες ολόκληρες, έως προσφάτως, στο χώρο της διδακτικής των φυσικών 
γλωσσών (μητρικής/πρώτης, δεύτερης και ξένης), στη χώρα μας και αλλού στον δυτικό 
κόσμο, επικράτησε η εσφαλμένη πεποίθηση ότι η αποτελεσματική γλωσσική εκμά-
θηση επιτυγχάνεται αποκλειστικά μέσω της υιοθέτησης της επικοινωνιακής προσέγγι-
σης στην παιδευτική διαδικασία. Η βαρύτητα, έτσι, μετατοπίστηκε στο «πώς» εις βά-
ρος του «τι» της γλωσσικής επιτέλεσης, επήλθε ο παραγκωνισμός της διδασκαλίας της 
γραμματικής (του συστήματος των κανόνων εκείνων που περιγράφουν τη φωνολογική, 
μορφολογική και συντακτική δομή μιας γλώσσας που μαζί με τη γνώση του λεξιλογίου 
απαρτίζουν τη γνώση μιας γλώσσας) καθώς και η υποβάθμιση της «καθοριστικής 
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συμβολής που έχει η γραμματική επάρκεια στην καλή επικοινωνία και τη σωστή κοι-
νωνικοποίηση του μαθητή» (Minniti-Γκώνια, 2007, σελ. 10). 

Ο παραγκωνισμός της γραμματικής στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας 

Στο πλαίσιο της επί μακρόν επικρατούσας αυτής διδακτικής-μαθησιακής προσέγγισης, 
η ανάπτυξη των γλωσσικών ικανοτήτων των διδασκομένων στο «μάθημα της ξένης 
γλώσσας» (στην περίπτωσή μας της Ιταλικής), πλήττεται διττά: αφενός από τη λιγοστή 
διδασκαλία, και κατ’ επέκταση από την ανεπαρκή γνώση των μορφοσυντακτικών φαι-
νομένων της γλώσσας-στόχου, και αφετέρου από την ανεπίγνωστη μεταφορά -συχνά 
ελλιπών ή/και εσφαλμένα καταγεγραμμένων- γλωσσικών γνώσεων από τη μη-
τρική/πρώτη, κατά την αγωνιώδη προσπάθεια των διδασκομένων να αξιοποιήσουν τα 
όμοια στοιχεία των δύο γλωσσών, με σκοπό την ευκολότερη, γρηγορότερη και αποτε-
λεσματικότερη αφομοίωση των δομών της γλώσσας-στόχου. Έτσι, στη διαγλώσσα, την 
ατομική εκείνη ιδιοσυγκρασιακή γλωσσική μορφή την οποία κάθε διδασκόμενος δη-
μιουργεί στα διάφορα στάδια της πορείας του προς την «κατάκτηση» της μελετώμενης 
γλώσσας, τα κενά που δημιουργούνται από την άγνοια μορφοσυντακτικών δομών της 
γλώσσας-στόχου τείνουν να καλύπτονται: α. είτε από εσφαλμένες υποθέσεις τις οποίες 
οι διδασκόμενοι υιοθετούν αναφορικά με τους νέους φωνητικούς/φωνολογικούς, 
(ορθο)γραφικούς, λεξικογραμματικούς και συντακτικούς τύπους (ενδογλωσσικά 
λάθη), β. είτε από παρόμοιες δομές οι οποίες μεταφέρονται από τη μητρική/πρώτη ή 
άλλες ξένες γλώσσες τις οποίες ο διδασκόμενος γνωρίζει (διαγλωσσικά λάθη), ακόμα 
και αν είναι εντελώς ακατάλληλες ή εσφαλμένες σε σχέση με το ό,τι ορίζει ως ορθό η 
νόρμα της γλώσσας-στόχου, η πρότυπη εκείνη γλωσσική μορφή της υπό εκμάθηση 
γλώσσας η οποία λειτουργεί ως ο μοναδικός κανόνας για την ορθή παραγωγή γραπτού 
και προφορικού λόγου σε αυτήν. Δημιουργούνται, κατ’ αυτόν τον τρόπο, παρεκκλίσεις 
συγκεκριμένων κανόνων του γραμματικού συστήματος της γλώσσας στόχου (λάθη 
γραμματικότητας) τα οποία μπορεί να αφορούν είτε τον τρόπο εσωτερικής οργάνωσης 
των λέξεων -την κλίση (γραμματικά λάθη) ή την παραγωγή τους (μορφολογικά λάθη)- 
είτε τον τρόπο οργάνωσης των λέξεων στην πρόταση (συντακτικά λάθη). Η επί μακρόν 
απουσία της γνώσης των σχετικών κανόνων, οδηγεί αναπόφευκτα στην παγίωση των 
συστηματικών λαθών στη διαγλώσσα των διδασκομένων (φαινόμενο της απολίθωσης) 
ακόμα και όταν έχουν πλέον αναπτύξει ικανοποιητικά την επικοινωνιακή τους ικανό-
τητα στη γλώσσα-στόχο (Alexopoulou, 2011).  

Η γνώση των κανόνων που ορίζουν τη μορφοσύνταξη καθώς και οι αλληλεπιδράσεις 
και οι συσχετίσεις ανάμεσα σε μορφολογία και σύνταξη αποτελούν καίριο σημείο α-
φενός για την κατανόηση της γραμματικής της γλώσσας-στόχου (Γιαννουλοπούλου, 
2006-2008) και αφετέρου: α. για την ανάπτυξη της γλωσσικής ικανότητας (του συνό-
λου των νοητικών αναπαραστάσεων κανόνων σχετικών με τη γραμματικότητα των 
προτάσεων που απαρτίζουν την «εσωτερική γραμματική» κάθε ομιλητή) και β. για τη 
βελτίωση της γλωσσικής συμπεριφοράς του διδασκόμενου (της ορθότερης χρήσης της 
εσωτερικής γραμματικής στο πλαίσιο της κατανόησης και της παραγωγής της γλώσ-
σας). Τα παραπάνω συνεισφέρουν αισθητά στην πραγμάτωση αποτελεσματικότερης 
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επικοινωνίας και, για το λόγο αυτό, επιτυχέστερης κοινωνικο-επαγγελματικής ένταξης 
και ανέλιξης του διδασκόμενου. 

Διδακτικές προτάσεις «θεραπεία» λαθών γραμματικότητας στην «τάξη των ιτα-
λικών» 

Η ανάπτυξη των γλωσσικών γνώσεων και δεξιοτήτων των διδασκομένων, ως «εργα-
λεία για μια πιο δυναμική συμμετοχή στο κοινωνικό και πνευματικό γίγνεσθαι» (De 
Mauro, 2007 [1975], σελ. 52), μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από τη μεθοδική και 
συστηματική «κατάκτηση» της γραμματικής της γλώσσας-στόχου (Minniti-Γκώνια, 
2007, σελ. 11). Φυσικά, στην τρέχουσα πραγματικότητα, δεν νοείται υλοποίηση της 
διδασκαλίας-εκμάθησης της μορφοσύνταξης υπό το πρίσμα στείρων φορμαλιστικών 
τύπων και «παλαιϊκών» διδακτικών πρακτικών γραμματικού τύπου, παρά στο πλαίσιο 
μίας γλωσσικής μαθητοκεντρικής/φοιτητοκεντρικής διδακτικής προσέγγισης η οποία 
να κινείται στον άξονα σύγχρονων παιδαγωγικών επιταγών και επικοινωνιακών θεω-
ρήσεων και να στοχεύει στην ικανοποίηση των κοινωνικο-επαγγελματικών αναγκών 
της εποχής. Σε αυτό ο διδάσκων της ξένης γλώσσας, εν προκειμένω της Ιταλικής, θα 
βρει εξαιρετικό αρωγό τα σύγχρονα διαδικτυακά μέσα και τα ψηφιακά εργαλεία γλωσ-
σικής ανάλυσης τα οποία, με τις συνεχώς εξελισσόμενες ικανότητές τους, δύνανται να 
μετατρέψουν ακόμα και τα πιο «δύσκολα» σημεία της γλώσσας-στόχου, ευκολότερα 
«διαχειρίσιμα», ενίοτε και ιδιαίτερα ευχάριστα και παιγνιώδη (Δρακούλη, 2020α). 

Μελέτη περίπτωσης: Διερεύνηση και «θεραπεία» λαθών γραμματικότητας ελλη-
νόγλωσσων διδασκομένων την Ιταλική ως ξένη γλώσσα 

Στο πλαίσιο των καθορισμένου αριθμού εκπαιδευτικών συναντήσεων (13 «μαθήματα» 
τρίωρης διάρκειας) για το (υποχρεωτικό κατ’ επιλογή) γνωστικό αντικείμενο της Ιτα-
λικής Γλώσσας και Ορολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, το οποίο περιλαμβάνει τη 
διδασκαλία τόσο της πρωτότυπης ποικιλίας της Ιταλικής (νόρμα) όσο και της σχετικής 
με τα «μαθήματα» της Φιλοσοφικής Σχολής Ορολογίας, η δυνατότητα για επανάληψη 
διδαγμένων του προηγούμενου ή των προηγούμενων εξαμήνων είναι εκ των πραγμά-
των περιορισμένη. Και, όμως, πρόκειται για μία διαδικασία εξαιρετικά χρήσιμη στη 
διδασκαλία κάθε ξένης γλώσσας όπου η μάθηση οικοδομείται κατά τρόπο προοδευ-
τικό, καθώς, μέσα από την επανάληψη, οι πληροφορίες συστηματοποιούνται και ενα-
ποθηκεύονται ευκολότερα στη μακροπρόθεσμη μνήμη όπου διατηρούνται επί μακρόν, 
ίσως και για ολόκληρη τη ζωή (Δρακούλη, 2016). Ιδιαίτερα σημαντική είναι η διαδι-
κασία της επανάληψης καίριων διδαγμένων σημείων στο πλαίσιο της διδασκαλίας της 
Ιταλικής γλώσσας, καθώς οι φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διδάσκονται τη 
γλώσσα αυτή για πρώτη φορά: το «μάθημα», όντως, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, δεν 
προσφέρεται στο ελληνικό πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο σχολείο. 

 

Εντοπισμός, διερεύνηση και «θεραπεία» λαθών γραμματικότητας 
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Κατά τις πρώτες εκπαιδευτικές συζητήσεις με τους φοιτητές του 2ου επιπέδου του μα-
θήματος Ιταλικής Γλώσσας και Ορολογίας (Α1+/Α2 σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό 
Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες), το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 
2019/20, μετά από την περίοδο των καλοκαιρινών διακοπών, αναδύθηκαν διάφορα 
«κενά» των διδασκόμενων σε διάφορα σημεία της διδαγμένης κατά το προηγούμενο 
εξάμηνο ύλης. Για τη λεπτομερειακή καταγραφή των «δύσκολων» αυτών σημείων της 
υπό μελέτη γλώσσας, η διδάσκουσα ανέθεσε προαιρετικά στους παρακολουθούντες 
φοιτητές τη σύνταξη εργασίας (σε μορφή έκθεσης ή επιστολής 80-100 λέξεων) με θέμα 
τις καλύτερες καλοκαιρινές διακοπές για τον καθένα από τους συμμετέχοντες έως ε-
κείνη τη στιγμή. Οι 64 γραπτές παραγωγές που παραδόθηκαν συγκρότησαν ένα Ηλε-
κτρονικό Σώμα Κειμένων Μαθητικού Λόγου (ΗΣΚ1), το οποίο διορθώθηκε ως προς 
τις κάθε είδους παρεκκλίσεις σε σχέση με ό,τι υπαγορεύει η νόρμα της Ιταλικής· συ-
γκροτήθηκε, έτσι, ένα δεύτερο Σώμα Κειμένων, το ΗΣΚ2 ή ΗΣΚ Αναφοράς. Τα δύο 
ΗΣΚ (ΗΣΚ1 Και ΗΣΚ2), στη συνέχεια, μελετήθηκαν αντιπαραβολικά (Δρακούλη 
2020β και 2020γ) και αναδύθηκαν οι γλωσσικές αποκλίσεις σε όλα τα επίπεδα ανάλυ-
σης. Τα πιο επίμονα λάθη τα οποία ανέδειξαν τα ερευνητικά αποτελέσματα (συστημα-
τικά λάθη) -ως πηγή σημαντικών πληροφοριών για την οργάνωση, την πορεία του δι-
δασκόμενου προς την κατάκτηση της γλώσσας-στόχου (Corder, 1981: 35-36· Alex-
opoulou, 2005, σς. 86-87)- αξιοποιήθηκαν διδακτικά στο πνεύμα της λεγόμενης δια-
μορφωτικής αξιολόγησης (ή αξιολόγησης για τη μάθηση: Δρακούλη & Κλεισαρχάκης, 
2020). Πρόκειται για την εναλλακτική εκείνη διαδικασία διερεύνησης εκπαιδευτικών 
πεπραγμένων, η οποία βρίσκεται ενσωματωμένη σε όλη τη διάρκεια της διεξαγωγής 
του διδακτικού έργου και εστιάζει: α. στην προαγωγή της μάθησης, μέσα από την ε-
νεργή συμμετοχή των διδασκομένων, β. στη συλλογή πληροφοριών που στοχεύουν 
στην «ανατροφοδότηση» της παιδευτικής διαδικασίας και γ. στον επανασχεδιασμό, 
από μέρους του διδάσκοντα, της διδακτικής και της μαθησιακής πράξης. Πιο συγκε-
κριμένα, τα κυριότερα από τα λάθη που κατεγράφησαν στις παραγωγές των φοιτητών, 
καταρχάς σχολιάστηκαν, αναλύθηκαν και συζητήθηκαν ενδελεχώς κατά τη διάρκεια 
εκπαιδευτικής συνάντησης μέσα στην τάξη και, στη συνέχεια, αποτέλεσαν το υλικό 
ασκήσεων που επάνδρωσαν εκπαιδευτικό ιστολόγιο το οποίο δημιουργήθηκε για τη 
συγκεκριμένη περίσταση, προσβάσιμο και επεξεργάσιμο από οποιοδήποτε υπολογιστή 
ή ηλεκτρονική συσκευή με σύνδεση στο διαδίκτυο (βλ. https://italianouoc.blogspot. 
com). Με την αξιοποίηση του λογισμικού Hotpotatoes 6.0 δημιουργήθηκε ένα καλαί-
σθητο εκπαιδευτικό περιβάλλον στο οποίο εντάχθηκαν κείμενα ορολογίας και ασκή-
σεις-δοκιμασίες αξιολόγησης βασισμένες στα κυριότερα λάθη που εντοπίστηκαν στο 
ΗΣΗ1. Τη διεξαγωγή των ασκήσεων διευκόλυναν άλλα διαδικτυακά εργαλεία τα οποία 
εντάχθηκαν στο ιστολόγιο, όπως το Λεξικό της Google (για την αναζήτηση «άγνω-
στων» λέξεων και όρων) και Chat (για τη μεταξύ των μελών της εκπαιδευτικής ομάδας 
συνομιλία και συνεργασία). Ο κάθε φοιτητής μπορούσε να εξασκηθεί όσο ήθελε με την 
κάθε άσκηση. 

 
Συντακτικά λάθη στη χρήση επιρρημάτων 
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Οι επιδόσεις των διδασκομένων καταγράφηκαν σε σχέση με τα λάθη των έκαναν σε 
σχέση με τη συντακτική θέση των επιρρημάτων και των επιρρηματικών φράσεων στην 
πρόταση, κυρίως στις περιπτώσεις που το ρήμα της πρότασης βρισκόταν σε σύνθετο 
χρόνο. Η εν λόγω είναι μία παρέκκλιση σε συντακτικό επίπεδο η οποία καταγράφηκε 
πολλές φορές στα γραπτά των συμμετεχόντων· αποτελεί, επίσης, ένα πολύ απτό και 
εύκολα διερευνήσιμο διαγλωσσικό λάθος οφειλόμενο στην παρεμβολή αντίστοιχων 
τρόπων σύνταξης της Ελληνικής μητρική/πρώτης γλώσσα. Ενώ, όντως, στην Ιταλική 
τα επιρρήματα και οι επιρρηματικές φράσεις τοποθετούνται δίπλα στον όρο στον οποίο 
αναφέρονται, στην Ελληνική «πολύ συχνά μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιοδήποτε 
σημείο της πρότασης, εμπρός ή μετά από άλλα συστατικά» (Φουνταλής, 2017). Πιο 
συγκεκριμένα, στη γλώσσα-στόχο: α) επιρρήματα (και επιρρηματικές εκφράσεις) που 
αναφέρονται σε ρήμα ή σε ρηματική φράση, κατά κανόνα, έπονται (μπορούν να προη-
γούνται του ρήματος στη λογοτεχνική και ποιητική γλώσσα: Dardano, & Trifone, 1985, 
σελ. 258)· παρόλα αυτά στο ΗΣΚ Μαθητικού Λόγου καταγράφονται προτάσεις όπως: 
Leggevo la guida attentamente ή Volentieri assaggiavo tutti i piatti locali ή ακόμα Più 
di prima ci divertivamo· β) επιρρήματα όπως τα quasi, sempre, mai, ancora, più, appena 
στους σύνθετους χρόνους τοποθετούνται μεταξύ του βοηθητικού ρήματος και της πα-
θητικής μετοχής ή αμέσως μετά την παθητική μετοχή· στο ΗΣΚ1, όμως, συναντώνται 
προτάσεις όπως: Appena siamo tornati da Milos, Ancora non abbiamo visitato molte 
spiagge, ma [...], Ancora non abbiamo finito le nostre vacanze, In quei due anni mai 
non sono stata così felice, … κατά τη σύνταξη των αντίστοιχων ελληνικών προτάσεων 
Μόλις επιστρέψαμε από τη Μήλο, Ακόμα δεν έχουμε επισκεφτεί πολλές παραλίες, 
αλλά […], Ακόμα δεν έχουμε τελειώσει τις διακοπές μας και Εκείνα τα δύο χρόνια ποτέ 
δεν ήμουν τόσο ευτυχισμένη)· γ) επιρρήματα όπως τα già, solo, anche, semplicemente, 
proprio, perfino στους σύνθετους χρόνους τοποθετoύνται υποχρεωτικά μεταξύ του 
βοηθητικού ρήματος και της παθητικής μετοχής (Materassi & Fornaini, 1986, σελ. 93· 
Pirvû, 2012, σελ. 184)· παρόλα αυτά στο ΗΣΚ1 συναντώνται φράσεις όπως Abbiamo 
ammirato già l’architettura e la bellezza di isole Cicladi, Perfino abbiamo visitato il 
Colosso di Rodi, Abbiamo fatto già molte foto e provato il caffè italiano και Inoltre già 
siamo andati a fare una passeggiata nei giardini botanici (κατά τα ελληνικά Θαυμάσαμε 
ήδη την αρχιτεκτονική και την ομορφιά των νήσων Κυκλάδων, Μέχρι που επισκεφθή-
καμε και τον Κολοσσό της Ρόδου, Έχουμε βγάλει ήδη πολλές φωτογραφίες […], Επί-
σης, ήδη έχουμε πάει να κάνουμε μία βόλτα στους βοτανικούς κήπους.  

Η λανθασμένη συντακτική τοποθέτηση των επιρρημάτων και των επιρρηματικών εκ-
φράσεων πέραν του ότι μαρτυρούν μια γλωσσική συμπεριφορά που μακράν απέχει από 
αυτήν των φυσικών ομιλητών της Ιταλικής, (Dardano & Trifone, 2006, σελ. 390), εν-
δέχεται να επηρεάσει αρνητικά την επικοινωνία. Ενίοτε, λόγου χάρη, τοποθετώντας το 
επίρρημα σε διαφορετική θέση στην πρόταση, αλλάζει η λειτουργία του σε σχέση με 
τη ρηματική φράση γεγονός που διαφοροποιεί την έννοιά του, και κατά συνέπεια και 
το περιεχόμενο του μηνύματος. Έτσι, η φράση Sinceramente, Carla non ha risposto 
όπου το επίρρημα προηγείται του ρήματος, σημαίνει Parlando sinceramente, Carla non 
ha risposto, ενώ η πρόταση Carla non ha risposto sinceramente (όπου το επίρρημα έπε-
ται του ρήματος) σημαίνει Carla non ha risposto in modo sincero· ομοίως η πρόταση 

196/493

________________________________________________________________________________________________________ 
 i-Teacher     -      I.S.S.N. : 1792 - 4146       -      Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Περιοδικό       -      23ο  Τεύχος     -      Ιούλιος    2020



Stranamente, Maria parla σημαίνει È strano che Maria parla, ενώ η φράση Maria parla 
stranamente ισοδυναμεί με Maria parla in modo strano. 

Η επίδοση των διδασκομένων  

Την επίδοση των διδασκομένων παρακολούθησε η διδάσκουσα μέσω των απαντήσεων 
τις οποίες έδωσαν 41 (συστηματικά παρακολουθούντες) φοιτητές, οι οποίοι οικειοθε-
λώς συμμετείχαν στην εν λόγω πιλοτική εφαρμογή διερευνητικής αξιολόγησης (Δρα-
κούλη & Κλεισαρχάκης, 2020), σε συγκεκριμένες προτάσεις οι οποίες αφορούσαν τη 
συντακτική τοποθέτηση των επιρρημάτων. Καταγράφηκαν τα ποσοστά τόσο κατά την 
πρώτη προσπάθεια τους στο ιστολόγιο (οι φοιτητές πληροφορούσαν τη διδάσκουσα 
για τον αριθμό των σωστών απαντήσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) όσο και 
στις τελικές εξετάσεις του εξαμήνου, όπου οι εν λόγω προτάσεις ζητήθηκαν αυτούσιες. 
Επρόκειτο για τις εξής προτάσεις: Α. Ξαναγράψτε τις παρακάτω φράσεις εντάσσοντας 
τη λέξη ή τις λέξεις που δίδονται σε παρένθεση στη σωστή συντακτική θέση 1. La 
Storiografia è la scienza che ha per oggetto la ricostruzione critica e l’interpretazione 
degli eventi storici (d’altro canto) (Άσκηση 2. πρόταση 1), 2. Il suo inizio risale alla 
Grecia del VI secolo a.C., e, nel corso dei secoli, ha mutato e arricchito i metodi e gli 
strumenti che adopera, come anche i campi della sua indagine (ripetutamente) (Άσκηση 
2. πρόταση 2), 3. La cronologia permette la periodizzazione della storia (inoltre) 
(Άσκηση 2. πρόταση 3) και 4. Να αντικαταστήσετε τις υπογραμμισμένες λέξεις με την 
καταλληλότερη από τις προτεινόμενες επιλογές: Questi Paesi, già unificati in Stati: a. 
che sono già unificati, b. che già sono unificati, γ. già che sono unificati (Άσκηση 5. 
πρόταση 1). αρχικά κατά την πρώτη προσπάθεια κάθε διδασκομένου στο εκπαιδευτικό 
ιστολόγιο (οι φοιτητές πληροφορούσαν τη διδάσκουσα για τον αριθμό των σωστών 
απαντήσεων μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και β. στην τελική γραπτή εξέταση 
του εξαμήνου κατά την οποία εξετάστηκαν οι ίδιες ακριβώς προτάσεις. Τα αποτελέ-
σματα είναι τα ακόλουθα: 
 

Ά-
σκηση 

Σωστές απαντήσεις διδασκομένων κατά 
την 1η τους προσπάθεια στο εκπαιδευ-

τικό ιστολόγιο 

Σωστές απαντήσεις διδασκο-
μένων κατά την τελική εξέ-

ταση 

1 15/41, ποσοστό 36,58% 37/41, ποσοστό 90,24% 

2 13/41, ποσοστό 31,70% 37/41, ποσοστό 90,24% 

3 20/41, ποσοστό 48,78% 39/41, ποσοστό 95,24% 

4 21/41, ποσοστό 51,46% 40/41, ποσοστό 97,56% 

Τα ποσοστά τα οποία οι συμμετέχοντες κατέγραψαν κατά την πρώτη τους προσπάθεια 
στο εκπαιδευτικό ιστολόγιο επιβεβαιώνουν τις «δυσκολίες» που οι φοιτητές αντιμετώ-
πιζαν στην ορθή τοποθέτηση στην πρόταση των επιρρημάτων και των επιρρηματικών 
φράσεων. Τα αποτελέσματα, από την άλλη, των ίδιων φοιτητών στις τελικές εξετάσεις, 
μετά από την εξάσκησή τους στο ιστολόγιο, ήταν εκπληκτικά αποδεικνύοντας τη 
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δύναμη της επανάληψης και της ενασχόλησης των διδασκομένων με ασκήσεις εμπέ-
δωσης σε ψηφιακά περιβάλλοντα. 

 

Συμπεράσματα 

Η ανάπτυξη των γλωσσικών γνώσεων και δεξιοτήτων των διδασκομένων, ως «εργα-
λεία για μια πιο δυναμική συμμετοχή στο κοινωνικό και πνευματικό γίγνεσθαι» (De 
Mauro, 2007 [1975], σελ. 52), μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από τη μεθοδική, συ-
στηματική διδασκαλία της γραμματικής της γλώσσας-στόχου, την επανάληψη των κυ-
ριότερων σημείων της και την διεξαγωγή ασκήσεων εμπέδωσής τους. Η συμβολή των 
σύγχρονων ψηφιακών μέσων και των εργαλείων γλωσσικής ανάλυσης, στη διαδικασία 
αυτή μπορεί να είναι καίρια καθώς, με τη σωστή αξιοποίηση, μπορούν να συνεισφέ-
ρουν καταλυτικά στη διδασκαλία της γραμματικής με τρόπο που να συνάδει αφενός 
ευχάριστο και αφετέρου σύμφωνο με τις επιταγές της σύγχρονης εποχής. 
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Διαπολιτισμικό μοντέλο εκπαίδευσης στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα - Νο-
μοθετικό πλαίσιο, πρακτικές εφαρμογής και λειτουργικές απαιτήσεις 

Γεράσιμος Αντύπας,  Εκπαιδευτικός Π.Ε.85, M.Sc, M.Ed, antyger@gmail.com 

Περίληψη 

Στην εποχή μιας παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας η ελληνική κοινωνία βρίσκεται 
αντιμέτωπη με ένα μεγάλο στοίχημα που συνίσταται στο μετασχηματισμό μιας 
σύγχρονης πολυπολιτισμικής κοινωνίας σε διαπολιτισμική δημοκρατική κοινωνία, με 
θεμελιώδεις αξίες συμμεριζόμενες από όλους. Η διαπολιτισμική αγωγή απευθύνεται σε 
γηγενείς και ξένους και επιδίωξή της είναι η ευαισθητοποίηση για κυριαρχία αμοιβαίας 
ανοχής, κατανόησης, αναγνώρισης και αποδοχής. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι 
η διαχρονική καταγραφή του ελληνικού νομοθετικού πλαισίου διαπολιτισμικής 
εκπαίδευσης και η διερεύνηση μέσα από το ρόλο της σχολικής μονάδας και των 
εκπαιδευτικών των απαραίτητων πρακτικών για αποτελεσματική λειτουργία. Τόσο οι 
σχολικές μονάδες όσο και οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται σημαντικές αλλαγές που 
συνίσταται κυρίως σε σχεδιασμό ειδικών προγραμμάτων σπουδών και διεύρυνση 
γνώσεων και δεξιοτήτων των στελεχών και των εκπαιδευτικών με κατάλληλα 
επιμορφωτικά προγράμματα. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφική έρευνα αναδεικνύεται ότι 
κυρίαρχος προσανατολισμός της εκπαιδευτικής πολιτικής οφείλει να είναι η 
διαμόρφωση μιας ιδιαίτερης κουλτούρας για τη δημιουργία μιας διαπολιτισμικής 
δημοκρατικής κοινωνίας. Η αλλαγή στάσης σε επίπεδο σχολικής μονάδας που αποτελεί 
το πεδίο εφαρμογής της εκπαιδευτικής πολιτικής είναι καθοριστική για μια 
αποτελεσματική διαπολιτισμική εκπαίδευση.  

Λέξεις-Kλειδιά: Διαπολιτισμικότητα, Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 

Εισαγωγή 

Η πολυπολιτισμική κοινωνία στην Ευρώπη είναι ένα χαρακτηριστικό που προκλήθηκε 
από τη μετακίνηση πληθυσμών αρχικά προς τα αποικιοκρατικά κράτη και εν συνεχεία 
προς τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη. Η συνύπαρξη επέβαλε την ανάγκη λήψης μέτρων 
από το 1948 με την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που δια-
σφάλιζε τα δικαιώματα των διάφορων κοινωνικών ομάδων Ειδικότερα, όσον αφορά το 
δικαίωμα εκπαίδευσης των παιδιών στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού το 
1989, στα άρθρα 28 και 29 προβλέπονταν, η διάκριση του δικαιώματος της εκπαίδευ-
σης σε οικουμενικό δικαίωμα πρόσβασης, σε δικαίωμα αξιών και περιεχομένου εκπαί-
δευσης και σε δικαίωμα των γονέων (Gamarnikow, 2011). Προφανώς η επίτευξη ίσης 
μεταχείρισης των πολιτισμικών ομάδων απαιτεί αλλαγές των εκπαιδευτικών πολιτικών 
και του αναλυτικού προγράμματος σε επίπεδο σχολικών μονάδων. 

Διεθνείς οργανισμοί όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης και η UNESCO έχουν δραστη-
ριοποιηθεί στον τομέα της εκπαίδευσης μειονοτικών ομάδων. Θεωρώντας την εκπαί-
δευση ως ανθρώπινο δικαίωμα αλλά και υποχρέωση των κοινωνιών έχουν λάβει 
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δράσεις για σεβασμό της διαφορετικότητας, κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδο-
ξίας. Η UNESCO δραστηριοποιείται σε παγκόσμιο πλαίσιο και πρόσφατα το 2019 τό-
νισε τη σημασία της ένταξης μεταναστών για διασφάλιση ισότιμης εκπαίδευσης προς 
σταθερές και παραγωγικές κοινωνίες (UNESCO, 2019). Η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) 
και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) από την οικο-
νομική σκοπιά θεωρώντας την εκπαίδευση απαραίτητη για την κοινωνική και οικονο-
μική ανάπτυξη, ενθαρρύνουν δράσεις με σκοπό ένα ποιοτικό και αποτελεσματικό σχο-
λείο που θα διασφαλίζει αυτή την ανάπτυξη (Μάρκου, 2001). Σημαντικό ρόλο στην 
ενίσχυση των δικαιωμάτων έχουν επίσης οι οργανώσεις των μειονοτικών ομάδων που 
καλύπτουν αρχικά τις τρέχουσες επείγουσες ανάγκες όπως η εργασιακή ένταξη και η 
πρόσβαση στην εκπαίδευση για λειτουργική ασφάλεια (Ζάχου & Καλαρέντε, 2009, 
Παπαδόπουλος & Φρατσέα, 2014), αλλά και οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 
(Μ.Κ.Ο.) που παρέχουν υπηρεσίες ενημέρωσης, οικονομική ενίσχυση, εκπαιδευτική 
υποστήριξη και επίλυση προβλημάτων ένταξης (Gul-Rechlewicz, 2016), λειτουργώ-
ντας ως θεματοφύλακες ανθρώπινων δικαιωμάτων εκπροσωπώντας τους μετανάστες 
ακόμα και σε επίσημες διοργανώσεις του Ο.Η.Ε. (Παπαδόπουλος & Φρατσέα, 2014). 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η καταγραφή της μορφής της διαπολιτισμικής 
εκπαίδευσης στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα με αναφορά στο νομοθετικό πλαίσιο 
που καθορίζει το βαθμό υιοθέτησής της. Παράλληλα αναδεικνύεται ο ρόλος της σχο-
λικής μονάδας και του εκπαιδευτικού, αλλά και της σχολικής ηγεσίας. Η σημαντικό-
τητα της καταγραφής είναι απαραίτητη καθώς η πολυπολιτισμική κοινωνία στον Ευ-
ρωπαϊκό χώρο είναι γεγονός που απαιτεί ανάλογες δράσεις. Στη συγκεκριμένη εργασία 
αναδεικνύονται προτάσεις για βελτίωση του πεδίου της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 
μέσα από την αλλαγή στάσης σε επίπεδο σχολικής μονάδας με αναφορά στο ρόλο του 
διευθυντή, την αναγκαία επιμόρφωση και την παραγωγή κατάλληλου υποστηρικτικού 
υλικού παράλληλα με την αναπροσαρμογή του αναλυτικού προγράμματος. 

Διαπολιτισμικότητα και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 

Η διαπολιτισμικότητα αποτελεί μια σημαντική έννοια του εκπαιδευτικού πεδίου που 
σύμφωνα με τη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία είναι δύσκολο να δοθεί ένας σαφής 
και κοινά αποδεκτός ορισμός (Δημητριάδου, 2004). Υπάρχει συχνή σύγχυση του όρου 
«πολυπολιτισμικότητα» με τον όρο «διαπολιτισμικότητα» (Βακαλιός, 1997), που δεν 
μπορούν να θεωρηθούν ταυτόσημοι καθώς αποτελούν το δεδομένο ορισμένων σύγχρο-
νων κοινωνιών και το ζητούμενο αντίστοιχα (Hohmann, 1983, Δαμανάκης, 1989). 

Η πολυπολιτισμικότητα σύμφωνα με τη Δημητριάδου (2004), ορίζεται ως η ύπαρξη 
περισσότερων της μιας ετερόκλητων ανθρώπινων κοινωνιών ή ομάδων, η οποία υπάρ-
χει και είναι απόλυτα και άρρηκτα συνδεδεμένη με την ύπαρξη του ανθρώπου. Επι-
πλέον θεωρεί ότι η διαπολιτισμικότητα αποτελεί το αποτέλεσμα της συνειδητοποίησης 
αυτής της πολυπολιτισμικότητας. 
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Η προσέγγιση του όρου της διαπολιτισμικότητας είναι εφικτή με δύο τρόπους: α) ως 
εργαλείο διαπραγμάτευσης των διαφόρων πολιτισμικών ταυτοτήτων, και β) ως υπέρ-
βαση της ετερότητας με ισότητα και ίσες ευκαιρίες (Παπάζογλου, 2008). 

Σύμφωνα με τον Γκόβαρη (2001:14), η διαπολιτισμικότητα ορίζεται ως «ως διαδικασία 
αναστοχαστικής αντίληψης και εμπειρίας του πολιτισμικού πλουραλισμού, αναγνώρι-
σης της ετερότητας και συνεργασίας μεταξύ ατόμων διαφορετικών πολιτισμών», ενώ 
οι Κωστούλα – Μακράκη & Μακράκη (2006), θεωρούν τη διαπολιτισμικότητα ως μια 
σειρά συμμετρικών διαλογικών διαδικασιών με τις οποίες δημιουργείται σχέσεις κατα-
νόησης, σεβασμού και ανταλλαγής.  

Οι κοινωνικά άνισες σχέσεις ανάμεσα σε ανθρώπινες ομάδες, μπορούν να αλλάξουν 
με ενεργό και ισότιμο διάλογο των συνυπαρχόντων διαφορετικών πολιτισμών στο 
πλαίσιο της διαπολιτισμικότητας. Αλλιώς υπάρχει απλή συνύπαρξη διαφορετικών πο-
λιτισμικών στοιχείων που απομακρύνουν αντί να προσεγγίζουν (Αλεξίου, 2008). 

Η αναγνώριση της ύπαρξης αξιακής ταυτότητας μεταξύ των πολιτισμών αναδεικνύεται 
από τον Στατέρα (2002:155) στο πλαίσιο αποδοχής με ανοχή των διαφορετικών πολι-
τισμικών παραγωγών του ανθρώπου.  

Πιο αναλυτικά, ο Γκόβαρης (2001:14), ορίζει τη διαπολιτισμικότητα «ως μια διαδικα-
σία αναστοχαστικής αντίληψης και εμπειρίας του πολιτισμικού πλουραλισμού, ανα-
γνώρισης της ετερότητας και συνεργασίας μεταξύ ατόμων διαφορετικών πολιτισμών», 
ενώ ο Trujillo (2002) την αντιλαμβάνεται ως την κριτική συμμετοχή στην επικοινωνία 
και στην οικειοποίηση του πολιτισμού, ο οποίος συνιστά στεγανό τμήμα του έθνους 
κράτους.  

Σύμφωνα με τον Στατέρα (2002:155), «Διαπολιτισμικότητα σημαίνει ότι δέχομαι και 
θεωρώ τα πράγματα με μια ανοχή διαφορετικών ή συναφών πολιτισμικών παραγωγών 
του ανθρώπου, αναγνωρίζοντας όμως ότι στους πολιτισμούς αυτούς υπάρχει αξιακή 
ταυτότητα (ισοτιμία πολιτισμών)», ενώ η προσέγγιση των Κωστούλα – Μακράκη & 
Μακράκη (2006) υποστηρίζει ότι η διαπολιτισμικότητα είναι δυνατό να οριστεί ως μια 
σειρά συμμετρικών διαλογικών διαδικασιών. Με τη βοήθεια των συμμετρικών διαλο-
γικών διαδικασιών δημιουργούνται σχέσεις διαπολιτισμικής κατανόησης, σεβασμού 
και ανταλλαγής. 

Η διαπολιτισμικότητα αποτελεί το συναισθηματικό δεσμό ανάμεσα στο «εγώ» και στον 
«Άλλο» (Liddicoat, 2007). Η κατανόηση του «Άλλου» οδηγεί στην κατανόηση της 
διαπολιτισμικότητας. Σκοπός δεν πρέπει να είναι η απλή αναγνώριση μίας άλλης εθνό-
τητας αλλά η κατανόηση των κοινών αξιών και ο ουσιαστικός διάλογος (Zubizaretta et 
al, 2010). 

Η Διαπολιτισμική εκπαίδευση αφορά στη δόμηση των σχέσεων μεταξύ διαφορετικών 
πολιτισμικών ομάδων με σκοπό την άρση των ανισοτήτων και του κοινωνικού 
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αποκλεισμού και αποτελεί μια εξελικτική δυναμική διαδικασία αλληλεπίδρασης με α-
μοιβαία αναγνώριση και συνεργασία, καθώς ο όρος «πολυπολιτισμικός» περιέχει την 
ανομοιογένεια που δηλώνεται από τη συνύπαρξη ατόμων από διαφορετικά πολιτισμικά 
περιβάλλοντα (Γεωργογιάννης, 1999: 50), με βασική αρχή τη διατήρηση της γλώσσας, 
της θρησκείας ή και άλλων πολιτισμικών στοιχείων π.χ. ήθη – έθιμα, από κοινωνικές 
ομάδες σε ένα κράτος (Ροζάκης, 2011). 

Ο όρος της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης που αναπτύχθηκε από τη δεκαετία του ’80 
στην Ευρώπη, δεν είναι ούτε εύκολος και ούτε καθολικά αποδεκτός (Γκόβαρης, 2001). 
Σύμφωνα με τις Ασκούνη & Ανδρούτσου (2001), αναφέρεται στην προσπάθεια ανα-
γνώρισης στο εκπαιδευτικό σύστημα της γλωσσικής και πολιτισμικής ποικιλίας των 
σχολικών τάξεων. Η διαπολιτισμική εκπαίδευση για τους διεθνείς οργανισμούς (Ε.Ε., 
Συμβούλιο Ευρώπης, UNESCO) εννοείται ως μια αρχή που διαπερνά το σχολικό πρό-
γραμμα, αλλά και ως δράση με σκοπό την επίτευξη της ισότητας ευκαιριών στην εκ-
παίδευση (Γεωργογιάννης, 1999: 50).  

Σύμφωνα με τον Gorski (2010), η διαπολιτισμική εκπαίδευση αναδεικνύει όλα αυτά 
που πρέπει να τροποποιηθούν στο αναλυτικό πρόγραμμα, στο στυλ διδασκαλίας, αλλά 
και τις αλλαγές τόσο στο ίδιο το περιβάλλον της τάξης, όσο και στην ύπαρξη εξωτερι-
κών παραγόντων όπως π.χ. η παροχή πόρων για την υλοποίηση προγραμμάτων. Η δια-
πολιτισμική εκπαίδευση δεν εξαρτάται μόνο από την εκάστοτε εκπαιδευτική μονάδα, 
αλλά και από εξωγενείς παράγοντες (πολιτεία, τοπική κοινωνία, ιδιωτική πρωτοβου-
λία), αφορά δε στον μετασχηματισμό τριών (3) βασικών επιπέδων που συνίσταται από 
το σχολείο - εκπαιδευτικό σύστημα, την κοινωνία και τους εκπαιδευτικούς. 

Σύμφωνα με τον Prommerin (1984:41), επιλέγεται ο όρος διαπολιτισμική αγωγή, κα-
θώς θεωρεί ότι είναι «η παιδαγωγική απάντηση στην πραγματικότητα της πολυπολιτι-
σμικής κοινωνίας» (Πανταζής, 1999, σ. 156, στο: Παλαιολόγου Ν., 2000). 

Σύμφωνα με τον Essinger (1988), το διαπολιτισμικό μοντέλο εκπαίδευσης διέπεται από 
τέσσερις βασικές αρχές: 

• ενσυναίσθηση, που περιλαμβάνει την κατανόηση της ύπαρξης προβλημάτων για έ-
νταξη και της αναγνώρισης της διαφορετικότητας, 

• αλληλεγγύη, που παρεκτρέπει την κοινωνική ανισότητα, 
• σεβασμός πολιτισμικής ετερότητας, που υλοποιείται με αμοιβαία ανοίγματα και 

συμμετοχή σε πολιτιστικές δράσεις των διαφόρων πολιτισμών, 
• εξάλειψη του εθνικισμού και των προκαταλήψεων, που είναι απαραίτητη για την 

επίτευξη επικοινωνίας. 

Βασικά χαρακτηριστικά της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης σύμφωνα με το ερευνητικό 
πρόγραμμα Project No 7 (1989) του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Εκπαίδευση και 
την Πολιτισμική Ανάπτυξη των Μεταναστών, που ταύτιζε την Διαπολιτισμική 
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Εκπαίδευση με την προετοιμασία της νέας γενιάς για να ζήσουν σε μια πολυπολιτι-
σμική κοινωνία ήταν ότι: 

• «έχει ως πεδίο αναφοράς την άμεση εμπειρία των παιδιών 
• επιδρά αμοιβαία στους πολιτισμούς των χωρών υποδοχής και καταγωγής, 
• προξενεί επανεξέταση και αναθεώρηση των κοινωνικοκεντρικών και εθνικοκεντρι-

κών κριτηρίων του σχολείου, 
• αποτελεί μέσο για την αξιολόγηση των ευκαιριών στη ζωή και την επίτευξη της 

μέγιστης δυνατής κοινωνικής και οικονομικής ένταξης» (Παπάς, 2000, σ. 297, Πα-
λαιολόγου Ν., 2000, Γεωργιάννης Π., 1997, σ.129). 

Όσον αφορά τους στόχους της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης σύμφωνα με τον 
Auernheimer (1996), συνίσταται σε: α) προσέγγιση της πολιτισμικής διαφοράς μέσα 
από το διάλογο πολιτισμών, β) κοινωνική μάθηση με στόχο την ενσυναίσθηση, γ) ανα-
μόρφωση προγραμμάτων σπουδών για πολυεπίπεδη μόρφωση, δ) αντιρατσιστική α-
γωγή και στ) δίγλωσση εκπαίδευση. Σύμφωνα δε με τον (Cummins, 2005), το διαπολι-
τισμικό μοντέλο προϋποθέτει την αλληλεπίδραση μαθητών, εκπαιδευτικών και γο-
νέων, ενθαρρύνει τη συνεργασία όλων για τη διαμόρφωση ενός πλαισίου μετασχημα-
τιστικής παιδαγωγικής με εφαρμογή συνεργατικής κριτικής διερεύνησης. 

Το μοντέλο εκπαίδευσης οφείλει να ξεπερνά τα εθνοκεντρικά πρότυπα, να δημιουργεί 
μια ανοικτή κοινωνία με ισονομία, αποδοχή διαφορετικότητας και ικανοποίηση των 
προσδοκιών όλων των ομάδων. 

Με δεδομένη την αυξημένη παρουσία αλλοδαπών και μεταναστών στην Ελλάδα, θε-
σπίστηκε αρχικά ο Ν. 2413/96 που είχε ως στόχο την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών έ-
νταξης στην εκπαίδευση και την κοινωνία. Ειδικότερα, ο στόχος που περιγράφεται στο 
άρθρο 34, παρ. 1 αναφέρει τη λειτουργία Σχολείων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης για 
την παροχή εκπαίδευσης σε νέους με εκπαιδευτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές ή μορ-
φωτικές ιδιαιτερότητες. Η ίδρυση διαπολιτισμικών σχολείων όμως διατήρησε τον κοι-
νωνικό αποκλεισμό καθώς αφορούσε μόνον αλλοδαπούς (Παλαιολόγου, & Ευαγγέλου, 
2011, Tsaliki, 2016) και επιπλέον δεν καθόριζε ειδικούς στόχους και εφαρμοζόμενες 
πρακτικές εκπαίδευσης (Trouki, 2012). Το άρθρο όμως του πιο πρόσφατου Ν. 4415/16, 
ορίζει με περισσότερη σαφήνεια τη διαπολιτισμική εκπαίδευση με αποδοχή της πολυ-
πολιτισμικότητας και της αναγκαιότητας για συνεργασία και αλληλεπίδραση, για την 
ομαλή ενταξιακή πορεία των διαφορετικών μαθητών στην εκπαίδευση και την κοινω-
νία. 

Νομοθετικό πλαίσιο διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

Η εκπαίδευση στην Ελλάδα ακολούθησε διαχρονικά μια πολιτική εθνικής και πολιτι-
σμικής ομογενοποίησης (Χρηστίδου-Λιοναράκη, 2001: 49). Αρχικά υπήρξε πλήθος 
νομοθετικών ρυθμίσεων και αποφάσεων για την ένταξη των παιδιών των μεταναστευ-
τικών ομάδων στην ελληνική εκπαίδευση. Έτσι προέκυψαν με το Ν. 1404/83 άρθρο 45 
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οι τάξεις υποδοχής και τα φροντιστηριακά τμήματα σε Δημόσια σχολεία για την ομαλή 
προσαρμογή των παλλινοστούντων μαθητών, ενώ με το Ν. 1894/90 ορίστηκε η δη-
μιουργία τους με Νομαρχιακή απόφαση. Οι δομές αυτές αποτελούσαν παράλληλες τά-
ξεις προσαρμογής στην κανονική τάξη (Tsaliki, 2006) και είχαν πενιχρά αποτελέσματα 
καθώς δεν υπήρχε διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας αλλά ούτε λαμβάνονταν υπόψη 
η μητρική γλώσσα και η πολιτιστική κουλτούρα των άλλων μαθητών. Ακολουθήθηκε 
λοιπόν μια πολιτική αφομοίωσης με κριτήριο το γλωσσικό έλλειμμα (Δαμανάκης, 
1998). 

Τα Προεδρικά Διατάγματα 435/84 και 369/85 όρισαν τη δημιουργία Σχολείων Αποδή-
μων από αγγλόφωνες, γαλλόφωνες και γερμανόφωνες χώρες, που μετονομάστηκαν σε 
Σχολεία Παλλινοστούντων με το Ν. 1865/89 και είχαν ως στόχο τη σταδιακή ενσωμά-
τωση στο κανονικό σχολείο χωρίς παροχή δίγλωσσης εκπαίδευσης (Δαμανάκης, 1998). 

Με το Ν. 2413/1996 έχουμε αρχικά την αναγνώριση της πολυπολιτισμικότητας της 
ελληνικής κοινωνίας και την καθιέρωση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στο ελλη-
νικό εκπαιδευτικό σύστημα με σκοπό την παροχή εκπαίδευσης σε νέους που έχουν 
εκπαιδευτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές ή μορφωτικές ιδιαιτερότητες και την απο-
τροπή εκπαιδευτικού αποκλεισμού και της περιθωριοποίησης των άλλων μαθητών 
(Trouki, 2012). 

 Η ταύτιση όμως της διαπολιτισμικής με την εθνοτική προσέγγιση δημιούργησε σύγ-
χυση. Ο συγκεκριμένος νόμος αποτέλεσε εφαρμογή της υπ. αριθμ. 819/95 Απόφασης 
της Ε.Ε., σύμφωνα και με ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πο-
λιτιστική πολυμορφία και τα προβλήματα σχολικής εκπαίδευσης των παιδιών μετανα-
στών σε συνδυασμό με την προετοιμασία για πολιτισμική και γλωσσική πολυμορφία. 
Έτσι ιδρύθηκε το Ινστιτούτο Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 
(Ι.Π.Ο.Δ.Ε.) με κύριο σκοπό τη μελέτη και έρευνα θεμάτων διαπολιτισμικής εκπαίδευ-
σης. 

Ακολούθησαν σχετικές δράσεις το 1997-2000 και 2001-2004 που εντάχθηκαν στα Ε-
πιχειρησιακά Προγράμματα Εκπαίδευσης και Αρχικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΚ) και α-
φορούσαν την βελτίωση των επιδόσεων των Τσιγγάνων, των Αλλοδαπών, των Παλιν-
νοστούντων και Μουσουλμάνων μαθητών. Είχαν δε ως στόχο τη βελτίωση των συνθη-
κών ένταξης στο εκπαιδευτικό σύστημα των μαθητών που προέρχονταν από πληθυ-
σμιακές ομάδες με απειλή εκπαιδευτικής ανισότητας και περιθωριοποίησης.  

Αργότερα το άρθρο 26 του Ν. 3879/10 εισήγαγε το θεσμό των Ζωνών Εκπαιδευτικής 
Προτεραιότητας (Ζ.Ε.Π.), όπου εντάσσονται σχολεία με χαμηλό εκπαιδευτικό και κοι-
νωνιοοικονομικό δείκτη, υψηλή σχολική εγκατάλειψη και μικρή εισαγωγή στην 
Γ΄/θμια Εκπαίδευση και έχουν τάξεις υποδοχής και φροντιστηριακά τμήματα για άρση 
του κοινωνικού αποκλεισμού των αλλοδαπών μαθητών και ισότιμη ένταξή τους στην 
εκπαίδευση. 
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Με τη ψήφιση του Ν. 4415/16 (ΦΕΚ 159/Α/6-9-2016) που περιείχε ρυθμίσεις για την 
ελληνόγλωσση εκπαίδευση και τη διαπολιτισμική εκπαίδευση διαμορφώθηκε το νεώ-
τερο πεδίο για την εκπαιδευτική και κοινωνική ένταξη των αλλοδαπών μαθητών. Έτσι 
προέκυψε εκτός των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (Ζ.Ε.Π.), η λειτουργία 
σύμφωνα με το άρθρο 38 των Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων 
(Δ.Υ.Ε.Π.), με διδασκαλία των ελληνικών ως δεύτερη γλώσσα σε πρόσφυγες. 

Ο ρόλος της σχολικής μονάδας και του εκπαιδευτικού 

Η διαμόρφωση διαπολιτισμικής εκπαιδευτικής πολιτικής αποτελεί ευθύνη της Πολι-
τείας. Οι εκπαιδευτικοί με καλλιέργεια του δημοκρατικού πνεύματος, αποδοχή της δια-
φορετικότητας λόγω καταγωγής, φύλου, ιδιαιτεροτήτων κ.λπ. μπορούν να συμβάλλουν 
διδάσκοντας ανθρώπινες αξίες όπως αλληλεγγύη, σεβασμό και αποδοχή του άλλου. Η 
υλοποίηση επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σε 
θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, καθώς και η δημιουργία εξατομικευμένου και 
ευέλικτου προγράμματος ενίσχυσης αδύναμων μαθητών, μπορεί να συμβάλλει στην 
ενδυνάμωση της καθημερινής διαπολιτισμικής δράσης. Αυτή η δράση μπορεί επίσης 
να ενισχυθεί πέραν της ενσωμάτωσης διαπολιτισμικών θεμάτων στο αναλυτικό πρό-
γραμμα και με υλοποίηση σχολικών δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 
Αγωγής Υγείας, Αγωγής Σταδιοδρομίας, αλλά και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων 
Commenius, E-Twinning κ.λπ. Κομβικό σημείο αποτελεί ο επαναπροσδιορισμός του 
ρόλου της σχολικής μονάδας για τη διαμόρφωση κουλτούρας διαμέσω παιδαγωγικών 
πρακτικών όπως η δημιουργία πολυγλωσσικής εφημερίδας, η υλοποίηση θεατρικών 
δρώμενων και προγραμμάτων project, η εκμάθηση μητρικής γλώσσας κ.λπ.. 

Όσον αφορά τον εκπαιδευτικό σύμφωνα με τον Diller (1999), οφείλει να διαθέτει την 
διάθεση και την ικανότητα παροχής υπηρεσιών σε άτομα διαφορετικής κοσμοθεωρίας 
με αποτελεσματικό τρόπο. Οφείλει επίσης να ασκεί ένα πολυσύνθετο ρόλο με πολιτι-
σμοκεντρική επάρκεια (Lecca, Quervalu, Nunes, & Gonzales, 1998; Sue et al., 1998) 
έχοντας εξειδικευμένες δεξιότητες που συνίσταται σε κατανόηση εννοιών όπως π.χ. 
εθνικότητα, διαφορετικότητα, μειονοτικές ομάδες, κατανόηση της επίπτωσης της πο-
λυπολιτισμικότητας στο σχολικό περιβάλλον, ανάπτυξη πλαισίου συμβουλευτικής και 
ικανότητα κατάλληλης χρήσης δεξιοτήτων με αξίες πολυπολιτισμικότητας. 

Η απαραίτητη πολυπολιτισμική επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών που μπο-
ρεί να ενισχυθεί με καθιέρωση ειδικής συστηματικής επιμόρφωσης, οφείλει να σχεδιά-
ζεται με συνεχή διαδικασία έπειτα από διεξοδική ανάλυση των αναγκών της τοπικής 
κοινωνίας. Έτσι οι εκπαιδευτικοί θα είναι ικανοί να διευκολύνουν άτομα με διαφορε-
τικό γλωσσικό και πολιτισμικό υπόβαθρο να προσαρμοστούν στο νέο πολιτισμικό πε-
ριβάλλον και να διαμορφώσουν κατάλληλο σχολικό κλίμα μέσα στο οποίο θα εκτιμά-
ται η πολιτισμική ποικιλομορφία.  

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών καθίσταται πολύ σημαντικός καθώς βρισκόμενος πλησίον 
των αλλοδαπών μαθητών στοχεύει στην αξιοποίηση του δυναμικού τους με το βέλτιστο 
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τρόπο, θέτοντας ρεαλιστικούς στόχους, με σκοπό την προσαρμογή τους στο κοινωνικό 
και επαγγελματικό περιβάλλον κατόπιν διερεύνησης των δυνατοτήτων επαγγελματικής 
ανάπτυξής τους για την ένταξή τους στη ελληνική κοινωνία. 

Συζήτηση - συμπεράσματα 

Το πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από ένα 
πλήθος νομοθετικών ρυθμίσεων που προσπαθούν να βελτιώσουν τη διαπολιτισμική ε-
πικοινωνία (Kakos & Palaiologou, 2014). 

Σύμφωνα με τους Palaiologou & Faas (2012) αλλά και Trouki (2012), η πρακτική απέ-
χει από τις νομοθετικές παρεμβάσεις της εκάστοτε πολιτικής για ενσωμάτωση των με-
ταναστών και αλλοδαπών στην ελληνική κοινωνία. Ο Ν. 2413/96 έφερε μια νέα πνοή 
στην αντιμετώπιση των πολιτισμικά διαφερόντων μαθητών (Καλοφορίδης, 2014; Πα-
λαιολόγου & Ευαγγέλου, 2011) και αποτέλεσε το πέρασμα από την υπόθεση της έλ-
λειψης στην υπόθεση της διαφοράς (Tsaliki, 2016). 

Η καθιέρωση ενός σαφές πλαισίου κριτηρίων για την μετατροπή ενός σχολείου από 
δημόσιο σε διαπολιτισμικό είναι προς την ορθή κατεύθυνση. Υπάρχει ένα κριτήριο που 
έχει στοιχεία ποσόστωσης αλλοδαπών μαθητών που φοιτούν σε ένα σχολείο, που όταν 
ξεπερνά το 40% μπορεί με σύμφωνη γνώμη απόφασης συλλόγου διδασκόντων και 
διευθυντή μονάδας να χαρακτηριστεί η σχολική μονάδα ως διαπολιτισμική. 

Ένα άλλο παράγοντα ανάσχεσης αποτελούν οι νομοθετικές ρυθμίσεις για Ζ.Ε.Π. σύμ-
φωνα με το Ν. 3879/10 και των Δ.Υ.Ε.Π. σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 131024/Δ1/08-
08-2016 Υπ. Απόφαση, καθώς οι μαθητές που φοιτούν στις προαναφερόμενες δομές, 
δεν έχουν υποστήριξη για εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και στη συνέχεια ενσω-
μάτωση στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και επίσης αγνοείται η μητρική τους 
γλώσσα και τα πολιτιστικά τους στοιχεία (Καραμητσόπουλος, 2016; Palaiologou, 
2007; Tsaliki, 2016). Οι Τάξεις Υποδοχής και τα Φροντιστηριακά Τμήματα τα τελευ-
ταία χρόνια έχουν μειωθεί πιθανότατα λόγω οικονομικής κρίσης αλλά και δημογραφι-
κών μετακινήσεων (Palaiologou, 2016). Παρόμοια στοιχεία προκύπτουν και για τις Τά-
ξεις Υποδοχής Δ.Υ.Ε.Π., που μπορεί να οφείλεται στη μη ένταξη προσφυγόπουλων σε 
τάξεις, στην έλλειψη προγραμμάτων, ειδικευμένων εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικού 
υλικού, αλλά και στην αρνητικότητα γονέων γηγενών μαθητών για παρουσία προσφυ-
γόπουλων σε τάξεις που δημιουργεί μαθητική διαρροή (Σγούρα κ.ά, 2018).  

Η στελέχωση των υπαρχόντων διαπολιτισμικών σχολείων παρουσιάζεται ως μια δύ-
σκολη κατάσταση. Ειδικότερα, οι μεταθέσεις εκπαιδευτικών σε διαπολιτισμικά σχο-
λεία σύμφωνα με υπουργικές αποφάσεις απαιτούν αυξημένα προσόντα που συνίστα-
ται: στη γνώση μητρικής γλώσσας των μαθητών, στη μεταπτυχιακή ειδίκευση σε θέ-
ματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτε-
ρης γλώσσας κ.λπ. Επίσης, λόγω επιμορφωτικής ανεπάρκειας των εκπαιδευτικών 
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παρατηρείται συχνά αποτυχία στο εκπαιδευτικό έργο των εκπαιδευτικών (Νικολάου, 
2000; Τσιμουρής, 2009; Καραμητσόπουλος, 2014).  

Είναι προφανές ότι η ομαλή ένταξη των μαθητών (μεταναστών – προσφύγων) προϋπο-
θέτει, αρχικά, ενημερωμένους και επιμορφωμένους εκπαιδευτικούς (Παπαστυλιανού 
κ.ά., 2014), που θα αποφύγουν την εθνοκεντρική προσέγγιση της διδασκαλίας και της 
στερεότυπης παρουσίασης των άλλων πολιτισμών. Ταυτόχρονα οι εκπαιδευτικοί οφεί-
λουν να κάνουν χρήση κατάλληλων παιδαγωγικών μεθόδων και πρακτικών, μέσα σε 
ένα επικοινωνιακό κλίμα που καλλιεργεί την ενσυναίσθηση προς όλους τους μαθητές, 
ώστε να προκύπτει αποτελεσματικότερη διδασκαλία για το σύνολο των μαθητών.  

Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να καλλιεργήσουν δεξιότητες όπως παρατή-
ρηση κοινωνικών αλληλεπιδράσεων μαθητών, να ενθαρρύνουν την ανίχνευση ιστορίας 
και παράδοσης ομάδων, την αλληλοαποδοχή και συνύπαρξη, αλλά και την ανάπτυξη 
κανόνων. Οφείλουν επίσης, να επιδιώκουν τη συνεργασία με τους γονείς των μαθητών 
και να αξιολογούν προσεκτικά λαμβάνοντας υπόψη το βαθμό επιρροής του πολιτισμι-
κού υπόβαθρου του κάθε μαθητή (Παπαστυλιανού, 2008). 

Με αυτά τα δεδομένα θα καταστεί μέσω του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος στα 
διαπολιτισμικά σχολεία δυνατή η διαπολιτισμική προσαρμογή, δηλαδή η διαδικασία 
μάθησης διαβίωσης σε διαφορετικό περιβάλλον και με ανθρώπους που έχουν διαφορε-
τικούς κανόνες, διαφορετικά πρότυπα και έθιμα (Παπαστυλιανού, 2012). 

Αναγκαία είναι επίσης, η αναπροσαρμογή του ρόλου του διευθυντή της σχολικής μο-
νάδας ως προαγωγού διαπολιτισμικής αγωγής. Για την επιτυχή προαγωγή της Διαπο-
λιτισμικής Εκπαίδευσης ο διευθυντής οφείλει μέσα από κατάλληλη επιμορφωτική δια-
δικασία να εφοδιαστεί με τις απαραίτητες νέες γνώσεις και δεξιότητες που απαιτεί η 
διοίκηση ενός σχολείου που λειτουργεί σε διαφοροποιημένο περιβάλλον υιοθετώντας 
μια σειρά από στρατηγικές. Σύμφωνα με την Παπακωνσταντίνου (2008), οφείλει με 
πρωτοβουλίες του να δημιουργεί και να συντονίζει τις ιδιαίτερες συνθήκες συνεργα-
σίας διαμέσω ιδεών που ξεφεύγουν από τη «στερεότυπη» λειτουργία του σχολείου και 
δημιουργούν ένα δημοκρατικό κλίμα όπου προωθείται η συμπεριληπτική εκπαίδευση 
και μεταβιβάζεται στη σχολική τάξη (Αγγελίδου, 2013).  

Σύμφωνα με τον Evans (2002) οφείλει να διασφαλίζει: α) την ομαλή μετάβαση από το 
διαφοροποιημένο γλωσσικό-κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον σε ένα περιβάλλον για ό-
λους και β) την επιλογή κατάλληλων παιδαγωγικών μεθόδων και δράσεων που ανα-
πτύσσουν την ενσυναίσθηση και την αποδοχή, αλλά και τη ενθάρρυνση ανταλλαγής 
βιωμάτων και εμπειριών μεταξύ συμμαθητών σε περιβάλλον ασφάλειας δίχως στερεό-
τυπα και προκαταλήψεις. 

Παράλληλα, η προώθηση καινοτομιών και ενός δικτύου επικοινωνίας με τα εμπλεκό-
μενα μέρη της εκπαιδευτικής διαδικασίας, θα δημιουργήσει ένα πλαίσιο διαλόγου που 
θα καθιστά ενεργούς συμμετέχοντες άπαντες. Η συντονισμένη και στοχευμένη στις 
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ανάγκες του κάθε σχολείου και της τοπικής κοινωνίας ενδοϋπηρεσιακή-ενδοσχολική 
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών δύναται να ενδυναμώσει τη διαπολιτισμική κατάρτιση 
τους διαμορφώνοντας τις κατάλληλες στάσεις. 

Η Διαπολιτισμική εκπαίδευση λοιπόν μπορεί να επιτύχει τους στόχους της αν υπάρξει 
αλλαγή στάσεων στο εκπαιδευτικό δυναμικό, στο επίπεδο της διοίκησης αλλά και στο 
επίπεδο της καθημερινής παιδαγωγικής πρακτικής που θα συνοδευτεί πέραν της επι-
μόρφωσης με τη ψυχολογική, κοινωνική και συμβουλευτική υποστήριξη των μαθητών 
αλλά και την παραγωγή κατάλληλου υποστηρικτικού υλικού παράλληλα με την ανα-
προσαρμογή του αναλυτικού προγράμματος. Άλλωστε, σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία 
αποδεικνύεται πως δεν υφίστανται έτοιμα μοντέλα, εφαρμόσιμα σε κάθε χώρα, αλλά 
είναι απαραίτητο να λαμβάνονται υπόψη κάθε φορά οι ιδιαίτερες κοινωνικές συνθήκες 
εφαρμογής. 
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Η εκπαίδευση των παιδιών των προσφύγων στην Ελλάδα 

Καντάς Κωνσταντίνος 
Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου 1ης Ενότητας Σχολικών Μονάδων Δημοτικής Εκ-

παίδευσης Νομού Δωδεκανήσου, kkantas@sch.gr 

Περίληψη 

Ένας αυξανόμενος αριθμός έρευνας ασχολείται με το ζήτημα της εκπαίδευσης των 
προσφύγων στο σημερινό κόσμο, ιδίως υπό το φως των γεγονότων των τελευταίων 
ετών. Πολλές από αυτές τις μελέτες έχουν το πλεονέκτημα να προχωρήσουν πέρα από 
ζητήματα ολοκλήρωσης και καλλιέργειας και να προσπαθήσουν να αντιμετωπίσουν 
τον πολύπλευρο χαρακτήρα του ζητήματος, όπως παρατεταμένες καταστάσεις προσφύ-
γων και το γενικό πλαίσιο της τιτλοποίησης στις χώρες υποδοχής. Το παρόν άρθρο έχει 
στόχο να παρουσιάσει τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται σήμερα στη χώρα μας 
η εκπαίδευση των παιδιών των προσφύγων, εστιάζοντας στις προκλήσεις που συνα-
ντώνται στην πράξη, αλλά και στις παρανοήσεις και τις λανθασμένες αντιλήψεις που 
υφίστανται. Στο τέλος του άρθρου εξάγονται τα τελικά μας συμπεράσματα και πραγ-
ματοποιούνται συστάσεις για μια αποτελεσματική εκπαίδευση των παιδιών των προ-
σφύγων στην Ελλάδα εστιάζοντας στην ύπαρξη εκπαιδευτικών και κοινωνικών λει-
τουργών οι οποίοι θα μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές να ενταχθούν στις ελληνι-
κές τάξεις αλλά και στην παροχή θεσμικής υποστήριξης στα σχολεία και τους δασκά-
λους. 

Λέξεις-Κλειδιά: παιδιά προσφύγων, διαπολιτισμική εκπαίδευση, εγκαταστάσεις υπο-
δοχής για την εκπαίδευση των προσφύγων 

Εισαγωγή  

Όλοι οι μαθητές, ανεξάρτητα από το νομικό τους καθεστώς, έχουν δικαίωμα πρόσβα-
σης στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Μέχρι πρόσφατα, στους μαθητές πρόσφυγες 
δεν προσφέρθηκε ουσιαστικά καμία υποστήριξη για πρόσβαση ή ολοκλήρωση της εκ-
παίδευσής τους, παρά το γεγονός ότι ενθαρρύνθηκαν να μην εγκαταλείψουν το σχο-
λείο. Μετά την εισροή προσφύγων το 2015 στη χώρα, ωστόσο, το ζήτημα της εκπαί-
δευσης των παιδιών προσφύγων έχει προσελκύσει σημαντική κρατική προσοχή. Ένας 
νέος νόμος (4415/2016) εισήγαγε ξεχωριστά μαθήματα προπαρασκευαστικής υποδο-
χής (ΔΥΕΠ) για παιδιά προσφύγων σε δημόσια σχολεία ως προσωρινή λύση στην ε-
πείγουσα ανάγκη τους να συνεχίσουν την εκπαίδευση. Όλα τα παιδιά προσφύγων έ-
χουν το δικαίωμα πρόσβασης στη σχολική εκπαίδευση υπό τον όρο ότι έχουν εμβολια-
στεί, το οποίο εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας (Skleparis, 2018).  

Ένα σκέλος της έρευνας σχετικά με το ζήτημα της εκπαίδευσης των προσφύγων στο 
σημερινό κόσμο επικεντρώνεται στη διαγνωστική πλευρά του ζητήματος: ποιες είναι 
οι εκπαιδευτικές δυσκολίες και οι ανάγκες των παιδιών προσφύγων; Τα ζητήματα που 
προκύπτουν σχετίζονται με την πρόληψη και την προστασία των τραυματισμών, τις 
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εκπαιδευτικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης (Aras και Yasun 2016), τις διαταραχές 
και τα τραύματα και τις εκπαιδευτικές αποτυχίες και διακοπές (Dressler and Gereluk 
2017). Ένα άλλο σκέλος διερευνά τα πιθανά οφέλη της εκπαίδευσης για τα παιδιά προ-
σφύγων, συμπεριλαμβανομένης της επιστροφής στην ομαλότητα (Nicolai και 
Triplehorn 2003), τεχνικές και διδακτικές διαστάσεις (Dryden-Peterson 2017) και η 
εκπαίδευση ως διαδικασία θεραπείας. Ένα σημαντικό σώμα εργασίας είναι αφιερω-
μένο στις νομικές πτυχές της εκπαίδευσης των προσφύγων, συμπεριλαμβανομένης της 
προοπτικής του διεθνούς δικαίου (O'Rourke 2014) και του ανθρώπινου δικαιώματος 
στην εκπαίδευση (Warner 2017). Τέλος, ειδικά υπό το φως των πρόσφατων γεγονότων, 
ένα σημαντικό αναδυόμενο πεδίο έρευνας εστιάζει στο ζήτημα της υποστήριξης της 
κοινότητας και των συνεργασιών (Erden 2016; Hos 2016). Ενώ αυτές οι προσεγγίσεις 
έχουν όλα τα πλεονεκτήματά τους και συνεχίζουν να συμβάλλουν στην καλύτερη κα-
τανόηση των εν λόγω ζητημάτων, αυτό που είναι επίσης απαραίτητο είναι να αποκτη-
θούν γνώσεις από τις εμπειρίες στο έδαφος των ατόμων που ασχολούνται με την εκ-
παίδευση των προσφύγων (Zsófia, 2018).  

Εκπαίδευση προσφύγων 

Η διαπολιτισμική εκπαίδευση υπήρξε κυρίαρχο ζήτημα στην εκπαιδευτική ατζέντα του 
ελληνικού κράτους τις τελευταίες δεκαετίες (Triandafyllidou και Gropas 2007), αλλά 
μόλις πρόσφατα η εκπαίδευση των προσφύγων έχει φτάσει στην κορυφή των εθνικών 
εκπαιδευτικών προτεραιοτήτων. Όπως επισημαίνει ο Ευθύμιος Papataxiarchis (2016: 
6), από την αρχή της προσφυγικής κρίσης το δεύτερο εξάμηνο του 2015 και λόγω της 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης, η ελληνική κυβέρνηση έχει αναθέσει σε σημαντικούς 
τομείς τη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης σε διεθνείς πράκτορες και ΜΚΟ , και 
έχει ορίσει τον Ύπατο Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) 
ως συντονιστικό παράγοντα. Πράγματι, στην Ελλάδα που πλήττεται από τη λιτότητα, 
το κράτος βρίσκεται στην άβολη θέση της εξωτερικής ανάθεσης συγκεκριμένων πτυ-
χών της εκπαίδευσης των προσφύγων - κυρίως η προσφορά και η εφαρμογή μη τυπικών 
εκπαιδευτικών υπηρεσιών, όπως η επανορθωτική εκπαίδευση και οι ψυχαγωγικές δρα-
στηριότητες - σε διεθνείς οργανώσεις και ΜΚΟ. Σε αυτό το ρευστό πλαίσιο, το οποίο 
έχει δοκιμάσει τα όρια μιας χώρας που βρίσκεται ήδη σε βαθιά κοινωνικοοικονομική 
και πολιτική κρίση (Papataxiarchis 2016a), το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας απάντησε 
σχετικά γρήγορα. Σε συνεργασία με άλλα υπουργεία και πράκτορες (συμπεριλαμβανο-
μένου του Αναπληρωτή Διαμεσολαβητή για τα Δικαιώματα του Παιδιού, διεθνείς ορ-
γανισμούς όπως η Ύπατη Αρμοστεία, η UNICEF, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευ-
σης (ΔΟΜ), οι τοπικές αρχές και οι ΜΚΟ), το Υπουργείο Παιδείας επιδίωξε να θέσει 
το κανονιστικό πλαίσιο για την αρχική φάση της πρόσβασης των παιδιών των προσφύ-
γων και τη σταδιακή ένταξη στα ελληνικά σχολεία, μέσω της λειτουργίας τάξεων υπο-
δοχής που έχουν δημιουργηθεί για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
και λειτουργούν κυρίως κατά τη διάρκεια της απογευματινής βάρδιας. Ωστόσο, καθ 
'όλη τη διάρκεια του πρώτου έτους των προσαρμογών που προσανατολίζονται στην 
εκπαίδευση παιδιών προσφύγων στην Ελλάδα, τα ποσοστά τακτικής φοίτησης στο σχο-
λείο παρέμειναν σχετικά χαμηλά, ενώ οι προβλέψεις για την επίσημη εκπαίδευση νέων 
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και προσφύγων ηλικίας άνω των 15 ετών ήταν και εξακολουθούν να είναι ανεπαρκείς. 
Ταυτόχρονα, το κανονιστικό πλαίσιο για τις μη τυπικές εκπαιδευτικές διατάξεις - που 
κατά κύριο λόγο διέπραξαν πράκτορες όπως ΜΚΟ, αρχές στρατοπέδευσης και εθελο-
ντές - ήταν μάλλον ελλιπές, αν και έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες για ένα πιο 
περιεκτικό κανονιστικό πλαίσιο, τόσο από το κράτος όσο και από την Ομάδα Εργασίας 
του Τομέα Εκπαίδευσης (ESWG) με επικεφαλής την Ύπατη Αρμοστεία, τη UNICEF 
και το Save the Children. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, οι υπηρεσίες άτυπης εκπαίδευσης για 
πρόσφυγες που εφαρμόζονται από ΜΚΟ και άλλους πράκτορες, καθώς και από άτομα 
και εθελοντές, δεν έχουν ακόμη συστηματοποιηθεί ή ρυθμιστεί ώστε να συμφωνούν με 
τα υπάρχοντα κοινά πρότυπα. Το περιεχόμενο και η μορφή των εναλλακτικών εκπαι-
δευτικών υπηρεσιών είναι επομένως διαφορετική, με ορισμένους πράκτορες να ανα-
πτύσσουν τα δικά τους προγράμματα σπουδών. 

Η περίπτωση της Ελλάδας 

Τον Μάρτιο του 2016, ανατέθηκε στο Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας η διαμόρφωση 
ενός σχεδίου για την ένταξη των παιδιών των προσφύγων στο εκπαιδευτικό σύστημα. 
Προτάθηκαν τρεις επιλογές: α) η ένταξη όλων των προσφύγων μαθητών σε δημόσια 
σχολεία, β) η υποστήριξή τους βάσει του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου για μαθητές 
με μεταναστευτικό υπόβαθρο και γ) η δημιουργία Ειδικών Εκπαιδευτικών Δομών στα 
κέντρα υποδοχής όπου οι πρόσφυγες ζουν για να αναπτύξουν ένα «σύστημα γέφυρας» 
μεταξύ των δύο πρώτων επιλογών (Simopoulos και Alexandridis, 2019).  

Θα μπορούσε κανείς να αναμένει από τις ελληνικές αρχές να έχουν αντλήσει από την 
εμπειρία των 25 ετών που αποκτήθηκε από την ένταξη των μεταναστών μαθητών, συ-
μπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης υποστηρικτικών μηχανισμών όπως τάξεις υποδο-
χής, και την εμπειρία και τις δεξιότητες που απέκτησαν οι εκπαιδευτικοί από τη διδα-
σκαλία σε πολύγλωσσα περιβάλλοντα. Μια τέτοια εμπειρία θα μπορούσε να χρησιμο-
ποιηθεί για την υποστήριξη και ενίσχυση της ένταξης και της διαπολιτισμικής αλληλε-
πίδρασης. Ένα σημαντικό ποσοστό εκπαιδευτικών, ομάδων αλληλεγγύης και κοινοτή-
των ακτιβιστών αναγνώρισαν αυτήν την εμπειρία και υποστήριξαν την άμεση εγγραφή 
όλων των προσφύγων μαθητών σε δημόσια σχολεία, χωρίς εξαίρεση. Ωστόσο, το Υ-
πουργείο Παιδείας, το οποίο έχει την απόλυτη εξουσία λήψης αποφάσεων, επέλεξε να 
δημιουργήσει ένα σύστημα απογευματινών τάξεων σε δημόσια σχολεία, δημιουργώ-
ντας ένα ξεχωριστό σχολείο για μια συγκεκριμένη ομάδα μαθητών. Το σχολικό έτος 
2016–17 χαρακτηρίστηκε «προ-ολοκλήρωση» ή «μεταβατικό» και περιελάμβανε τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά: την ανάπτυξη προγραμμάτων προσχολικής εκπαίδευσης 
μέσα στα κέντρα υποδοχής, τη δημιουργία εγκαταστάσεων υποδοχής για την εκπαί-
δευση των προσφύγων (RFRE- Reception Facilities for Refugee Education) για παιδιά 
που ζουν σε κέντρα υποδοχής - αυτά θα λειτουργούσαν σε κοντινά δημοτικά και δευ-
τεροβάθμια σχολεία, με τη διδασκαλία να πραγματοποιείται μεταξύ 14:00 και 18:00, 
μετά το τέλος της κανονικής σχολικής ημέρας, την ένταξη παιδιών προσφύγων που 
ζουν σε αστικές περιοχές στις κανονικές πρωινές τάξεις των τοπικών σχολείων , με την 
υποστήριξη μαθημάτων υποδοχής. Ο στόχος ήταν οι μαθητές να προχωρήσουν τελικά 
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από τα RFRE στις τάξεις υποδοχής δημόσιων σχολείων, είτε όταν οι οικογένειές τους 
μεταφέρονταν από κέντρα υποδοχής σε αστικά καταλύματα που διαχειρίζεται η Υπη-
ρεσία Προσφύγων των Ηνωμένων Εθνών, η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών, 
ή αφού οι μαθητές είχαν ολοκληρώσει ένα έτος σπουδών στο RFRE (Theofanidis και 
Fountouki, 2019).  

Τα παιδιά προσφύγων ηλικίας μεταξύ 6 και 15 ετών μπορούν να εγγραφούν σε απο-
γευματινά μαθήματα από τις 14:00 έως τις 18:00 σε κοντινά δημόσια σχολεία που έ-
χουν αναγνωριστεί από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Σε αυτά, 
έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μαθήματα στην αγγλική γλώσσα, στα ελλη-
νικά ως δεύτερη γλώσσα, στα μαθηματικά, τον αθλητισμό, τις τέχνες και την επιστήμη 
των υπολογιστών. Το Υπουργείο Παιδείας είναι υπεύθυνο για το σχεδιασμό και την 
εφαρμογή του προγράμματος σπουδών, ενώ ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης 
(ΔΟΜ) είναι υπεύθυνος για τη μεταφορά παιδιών προσφύγων με λεωφορεία από τον 
τόπο διαμονής τους στα καθορισμένα δημόσια σχολεία. Υπολογίζεται ότι περίπου 
2.643 πρόσφυγες μαθητές ηλικίας μεταξύ 6-15 ετών παρακολούθησαν μαθήματα υπο-
δοχής σε δημόσια σχολεία το 2016-2017 από συνολικά 7.700. Ταυτόχρονα, παιδιά η-
λικίας μεταξύ 4 και 5 ετών δικαιούνται να παρακολουθήσουν εγκαταστάσεις νηπιαγω-
γείου, που εγκαθίστανται σε ανοιχτούς χώρους προσωρινής διαμονής (δηλ. στρατό-
πεδα). Υπεύθυνοι για το σχεδιασμό και την παροχή μαθημάτων σε αυτές τις εγκατα-
στάσεις είναι η Ύπατη Αρμοστεία και οι ΜΚΟ με κατάλληλη πιστοποίηση από το Ελ-
ληνικό Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Αν και έχει σημειωθεί σημαντική πρόο-
δος όσον αφορά την ένταξη των παιδιών προσφύγων στα ελληνικά σχολεία, εξακολου-
θούν να υπάρχουν ορισμένα εμπόδια. Παρά το γεγονός ότι οι ξεχωριστές προπαρα-
σκευαστικές τάξεις υποδοχής στα δημόσια σχολεία εισήχθησαν ως προσωρινή λύση, 
κατέληξαν να λειτουργούν παράλληλα με τις επιλογές τυπικής εκπαίδευσης, όπως τα 
κανονικά πρωινά και οι ζώνες εκπαιδευτικών προτεραιοτήτων (ΖΕΠ). Αυτό εμποδίζει, 
αντί να διευκολύνει, την κοινωνική ένταξη των παιδιών προσφύγων στα σχολεία. Επι-
πλέον, ο περιορισμένος αριθμός θέσεων στα δημόσια σχολεία, η έλλειψη δικαιολογη-
τικών για την εγγραφή παιδιών, τα προβλήματα υγείας των παιδιών, οι σημαντικές α-
ποκλίσεις στα επίπεδα παιδείας και η συνύπαρξη πολλών γλωσσικών υποβάθρων απο-
τελούν πρόσθετα πρακτικά εμπόδια στην ένταξη των παιδιών προσφύγων στα ελλη-
νικά. εκπαιδευτικό σύστημα (Skleparis, 2018). 

Προκλήσεις στην πράξη  

Ορισμένα επίμονα προβλήματα, ωστόσο, έγιναν εμφανή κατά το πρώτο έτος υλοποίη-
σης του RFRE. Για έναν πληθυσμό που είναι εξ ορισμού σε κίνηση, το σχέδιο δημιούρ-
γησε άκαμπτες δομές. Για παράδειγμα, οι εκπαιδευτικοί (η πλειονότητα των οποίων 
ήταν αναπληρωτές εκπαιδευτικοί μερικής απασχόλησης) ανατέθηκαν να διδάξουν σε 
συγκεκριμένες RFRE και έτσι δεν μπόρεσαν να συνεχίσουν να διδάσκουν εκείνους 
τους μαθητές που στη συνέχεια μεταφέρθηκαν από ορισμένα κέντρα υποδοχής σε άλλα 
με καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Υπήρξαν πολλές αρνητικές αντιδράσεις στον σχε-
διασμό και τη λειτουργία των RFRE, αν και για αντίθετους λόγους. Από τη μία πλευρά, 
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μέρος της εκπαιδευτικής κοινότητας υποστήριξε την πλήρη ένταξη των προσφύγων 
μαθητών σε επίσημα δημόσια σχολεία, χωρίς εξαίρεση, επισημαίνοντας τους κινδύνους 
που ένιωθαν ότι θα δημιουργούσαν με την ανάπτυξη ενός παράλληλου συστήματος. 
Από την άλλη πλευρά, ορισμένες ομάδες γονέων εξέφρασαν ξενοφοβικές στάσεις και 
απείλησαν να καταλάβουν σχολεία (ορισμένοι το έκαναν πραγματικά) Αν και τα RFRE 
δημιουργήθηκαν για να ελαχιστοποιήσουν τις εντάσεις που θα προέκυπταν εάν οι μα-
θητές πρόσφυγες εντάσσονταν στο πρόγραμμα των πρωινών ωρών, παρόλα αυτά υ-
πήρχαν πολλά περιστατικά, μερικά από τα οποία ήταν βίαια. Αντίθετα, οι μαθητές πρό-
σφυγες που ζουν σε αστικά περιβάλλοντα ενσωματώθηκαν ομαλά σε μαθήματα υπο-
δοχής και στο πρόγραμμα πρωινών ωρών, σε μεγάλο βαθμό χωρίς μείζονα συμβά-
ντα. Η επιλογή ενός διαχωρισμένου σχολείου, στη συνέχεια, αντί να χρησιμεύσει για 
να μαλακώσει τις ξενοφοβικές αντιδράσεις, οδήγησε στα σχολεία που φιλοξένησαν 
RFREs να στοχεύονται και να στιγματίζουν τον πληθυσμό των προσφύγων (Crul et al., 
2019). 

Οι δάσκαλοι των RFREs αγωνίστηκαν για να δημιουργήσουν ένα στοιχειώδες πλαίσιο 
σχολικής κανονικότητας. Οι πρακτικές της γκετοποιημένης ζωής που είχαν δημιουρ-
γηθεί στα κέντρα υποδοχής αντικατοπτρίζονταν σε μια σχολική εμπειρία που ήταν εξί-
σου αποσυνδεδεμένη από την κανονικότητα. Αυτά τα παιδιά που εντάχθηκαν στο κα-
νονικό πρωινό πρόγραμμα, ωστόσο, μπόρεσαν να ασχοληθούν με τις σχολικές πρακτι-
κές - ικανά να συνεργαστούν και να αλληλεπιδράσουν. Και παρόλο που τα RFRE πα-
ρείχαν πιστοποιητικά παρακολούθησης, τα επίσημα σχολεία προσέφεραν στους μαθη-
τές ένα πιστοποιητικό αποφοίτησης, το οποίο διευκολύνει την εξέλιξη των μαθητών 
από τη μία τάξη στην άλλη, καθώς και από την πρωτοβάθμια έως τη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση.  

Τα εκπαιδευτικά επιτεύγματα των μαθητών των RFRE ήταν πολύ περιορισμένα: χωρίς 
αλληλεπίδραση με την ελληνόφωνη κοινότητα, οι γλωσσικές τους δεξιότητες δεν εξε-
λίχθηκαν, μειώνοντας έτσι το κίνητρο των μαθητών και ενισχύοντας την εκστρατεία 
του κοινού ως ανθρώπους «υπό διαμετακόμιση». Οι καθηγητές σε σχολεία που φιλο-
ξένησαν τόσο το απογευματινό RFRE όσο και οι μαθητές στο πρωινό πρόγραμμα φαί-
νεται να υποστηρίζουν την άποψη ότι τα παιδιά που παρακολούθησαν κανονικές τά-
ξεις, ακόμη και εκείνα που δεν έλαβαν ειδική υποστήριξη, κάλυψαν και έμαθαν περισ-
σότερα την ίδια περίοδο από εκείνα που παρακολούθησαν τις RFRE (Marmaridou, 
2019). 

Η επιλογή αυτών των σχολείων στα οποία έπρεπε να ιδρυθούν οι RFRE βασίστηκε σε 
ένα σύστημα ανεπίσημου αιτήματος και συγκατάθεσης, το οποίο είδε ορισμένα σχο-
λεία να αναγνωρίζονται ως «φιλικά προς τους πρόσφυγες» και άλλα «εχθρικά για τους 
πρόσφυγες». Οι διευθυντές του σχολείου και οι περιφερειακοί διευθυντές της εκπαί-
δευσης (οι επικεφαλής των περιφερειακών διοικητικών φορέων) υποχρεώθηκαν στη 
συνέχεια να συμφωνήσουν επίσημα για τη δημιουργία ενός RFRE και να υποβάλουν 
πρόταση για τελική αποδοχή από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας. Ω-
στόσο παρά τη νομοθεσία που επιβεβαιώνει τη νομιμότητα της εγγραφής μαθητών με 
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ελλιπή έγγραφα (ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς των οικογενειών τους στην Ελ-
λάδα), η εγγραφή παιδιών που ζούσαν σε περιοχές όπου τους επιτρέπεται να παρακο-
λουθήσουν το πρωινό πρόγραμμα ήταν, σε πολλές περιπτώσεις, περίπλοκη ή όχι εγγυ-
ημένη. Για παράδειγμα, οι μαθητές που παρακολουθούν πρωινά μαθήματα υποστηρί-
ζονται σε τάξεις υποδοχής για 15 ώρες την εβδομάδα. Το υπόλοιπο του χρόνου παρα-
κολουθούν τις γενικές τάξεις του σχολείου, με στόχο τη σταδιακή μετάβαση προς την 
πλήρη ένταξη στο γενικό σχολείο μέσα σε ένα έως δύο χρόνια (Simopoulos και 
Alexandridis, 2019). 

 Στην πράξη, ωστόσο, ένας σημαντικός αριθμός προσφύγων φοιτούν μόνο σε σχολεία 
υποδοχής και ορισμένα σχολεία αποφάσισαν, παρά το γεγονός ότι είναι επίσημα εγγε-
γραμμένοι, να αποθαρρύνουν τα παιδιά από το να παρακολουθούν μαθήματα. Αυτό σε 
πολλές περιπτώσεις έχει μετατρέψει αποτελεσματικά αυτές τις τάξεις υποδοχής σε ένα 
διαχωρισμένο σύστημα που μοιάζει με τα RFRE.  

Παρανοήσεις και πραγματικότητες  

Η ανάπτυξη των RFRE βασίστηκε σε μια σειρά από παρανοήσεις. Το πρώτο ήταν ότι 
αυτό που έγινε ήταν κάπως άνευ προηγουμένου - ότι ο μεγάλος αριθμός μαθητών ήταν 
δύσκολο να είναι διαχειρίσιμος, ότι η ένταξή τους στο πρωινό πρόγραμμα θα δημιουρ-
γούσε σοβαρές αρνητικές αντιδράσεις και ότι αυτά τα παιδιά ήταν μια ομάδα με εντε-
λώς διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά των μεταναστών που είχαν προηγουμέ-
νως ενσωματωθεί στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Η δεύτερη εσφαλμένη αντί-
ληψη ήταν η ιδέα ότι καθώς αυτοί οι μαθητές ήταν εκτός σχολείου για αρκετά χρόνια 
(κάποιοι δεν είχαν παρακολουθήσει καθόλου), θα χρειάζονταν τουλάχιστον ένα «προ-
παρασκευαστικό» έτος για να μπορέσουν να ενσωματωθούν στο κανονικό πρωινό πρό-
γραμμα. Και η τρίτη εσφαλμένη αντίληψη ήταν η πεποίθηση ότι αυτές οι οικογένειες 
των παιδιών απέρριψαν την προοπτική ένταξης στην Ελλάδα και ότι η διέλευση και η 
διαβίωση σε ασταθείς συνθήκες ήταν εμπόδια στην ένταξη των παιδιών τους στο σχο-
λείο (Banerjee, 2019).  

Εκτός από την έλλειψη σταθερότητας όσον αφορά τις συνθήκες διαβίωσης, και το πολύ 
πραγματικό πρόβλημα της υπερσυγκέντρωσης των μαθητών σε ορισμένα σχολεία στην 
κεντρική Αθήνα, καμία από αυτές τις παρανοήσεις δεν είναι βάσιμη. Ο αριθμός των 
προσφύγων μαθητών είναι μόνο ένα μικρό ποσοστό των 150.000 μεταναστών (συμπε-
ριλαμβανομένων των προσφύγων) μαθητών που έχουν ενσωματωθεί σε δημόσια σχο-
λεία από το 1995, για τους οποίους δεν ήταν απαραίτητο να αναπτυχθεί ένα ειδικό 
εκπαιδευτικό πλαίσιο. Χιλιάδες μαθητές από τη Συρία, την Αίγυπτο, το Αφγανιστάν, 
το Ιράκ και το Πακιστάν έχουν ενσωματωθεί στα ελληνικά σχολεία από το 2000, χωρίς 
να έχει δημιουργηθεί ένα ειδικό πλαίσιο για την εκπαίδευσή τους. Επιπλέον, τα περισ-
σότερα κέντρα υποδοχής (με εξαίρεση τα μεγάλα κέντρα όπως ο Ελαιώνας ή ο Σκαρα-
μαγκάς) παρείχαν τα απογευματινά μαθήματα RFRE με 40-100 μαθητές κατά τη σχο-
λική χρονιά 2016-2017, ένας αριθμός που θα μπορούσε εύκολα να απορροφηθεί στα 
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πρωινά μαθήματα υποδοχής που διευθύνονται από κοντινά σχολεία (Simopoulos και 
Alexandridis, 2019).  

Συμπεράσματα - Συστάσεις 

Προκειμένου να αναστραφεί αυτός ο διαχωρισμός και να αντιμετωπιστεί η «χαμένη 
γενιά» μαθητών σε χώρες υποδοχής προσφύγων, πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες 
ελάχιστες απαιτήσεις: Δεν πρέπει να δημιουργηθούν RFRE εκτός εάν δεν υπάρχει ε-
ναλλακτική λύση (όπως για μεγάλα κέντρα υποδοχής των οποίων οι μαθητικοί πληθυ-
σμοί δεν μπορούν να απορροφηθούν από τα τοπικά σχολεία) και στη συνέχεια μόνο ως 
βραχυπρόθεσμη λύση έως ότου αυτοί οι μαθητές μεταφερθούν σε πρωινά σχολεία με 
τη δημιουργία μεγαλύτερου αριθμού μαθημάτων πρωινής υποδοχής, που πραγματοποι-
ούνται εντός των δημόσιων σχολικών ωρών. Πρέπει να υπάρχουν εκπαιδευτικοί και 
κοινωνικοί λειτουργοί για να βοηθήσουν τους μαθητές να ενταχθούν (παρά την αύξηση 
αυτών των τάξεων κατά τη σχολική χρονιά 2018-19, παραμένει σημαντική ανάγκη). 
Απαιτείται τέλος η παροχή θεσμικής υποστήριξης στα σχολεία και τους δασκάλους, 
μέσω της κατάρτισης και της πρόσβασης σε διερμηνείς που μιλούν μητρικές γλώσσες 
των παιδιών (Simopoulos και Alexandridis, 2019). 
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Λογοτεχνία και προσφυγικό ζήτημα 

Αποστόλου Μαρία 
Φιλόλογος Α.Π.Θ., Μεταπτυχιακός Τίτλος Επικοινωνίας και Ρητορικής των Μέσων 

Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών, Maria270393@hotmail.com 

Περίληψη 

Στη σημερινή εποχή παρατηρείται έξαρση του προσφυγικού ζητήματος στη χώρα, κα-
θότι καταφτάνουν συνεχώς ορδές προσφύγων στην Ελλάδα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 
πολλά παιδιά προσφύγων να φοιτούν στο ελληνικό σχολείο και να καλούνται να διδα-
χθούν για την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό. Πέραν του γεγονότος πως 
οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να διδάξουν στα παιδιά μια γλώσσα που δεν είναι η μητρική 
τους γλώσσα, καλούνται να εντάξουν τα παιδιά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο εντός 
του σχολικού περιβάλλοντος. Για να συμβεί κάτι τέτοιο, είναι απαραίτητο να ευαισθη-
τοποιηθούν οι μαθητές/μαθήτριες της τάξης σχετικά με τα θέματα της μετανάστευσης 
και του προσφυγικού. Το μάθημα το οποίο είναι κατάλληλο για την ευαισθητοποίηση 
των μαθητών/των μαθητριών στα ζητήματα του προσφυγικού και της μετανάστευσης, 
δεν είναι άλλο από την νεοελληνική λογοτεχνία. Ο λόγος της λογοτεχνίας είναι γεμάτος 
από μεταφορές, παρομοιώσει και άλλα σχήματα λόγου, τα οποία μπορούν να απευθυν-
θούν καλύτερα στα συναισθήματα των μαθητών. 

Λέξεις-Κλειδιά: προσφυγικό, μετανάστευση, λογοτεχνία, Αναλυτικό Πρόγραμμα 
Σπουδών (ΑΠΣ), ευαισθητοποίηση 

Εισαγωγή 

Ο ολοένα και αυξανόμενος αριθμός προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα εγείρει 
εκτός των άλλων ζητήματα σχετικά με την ενσωμάτωση των παιδιών των προσφύγων 
και των μεταναστών στο σχολείο.  

 Αυτό συμβαίνει κατά κύριο λόγο γιατί ο εκπαιδευτικός είναι υποχρεωμένος να διδά-
σκει την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό σε μαθητές προερχόμενους από 
διαφορετικό πολιτιστικό περιβάλλον. Ταυτόχρονα, ο εκπαιδευτικός καλείται διαρκώς 
να προσπαθεί να εντάξει αυτά τα παιδιά στη μαθησιακή διαδικασία και να ευαισθητο-
ποιήσει τα υπόλοιπα παιδιά αναφορικά με τα ζητήματα της προσφυγιάς και της μετα-
νάστευσης (Μπίκος, 2008). Η πρόκληση του εκπαιδευτικού, λοιπόν, είναι διττή: αφε-
νός, έχει να φέρει σε επαφή τους μαθητές οι οποίοι προέρχονται από οικογένειες προ-
σφύγων ή και μεταναστών με τους υπόλοιπους μαθητές της τάξης, αφετέρου να προ-
σπαθήσει να τους ενσταλάξει τις αξίες της παγκόσμιας φιλίας, της αλληλεγγύης, της 
ανθρωπιάς προκείμενου οι ίδιοι να συναισθανθούν τον ξεριζωμό των συμμαθητών 
τους. Δεν πρέπει να λησμονηθεί το γεγονός πως και οι προσφυγές μαθητές έχουν ανά-
γκη την κοινωνική αλληλεπίδραση με τους συμμαθητές τους και επιζητούν τη σύναψη 
φιλίας και την εκμάθηση σε ένα ήρεμο σχολικό περιβάλλον.  
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 Η κοινωνική αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο «πλευρών» θα επιτευχθεί εφόσον ο εκ-
παιδευτικός καταφέρει να εμφυσήσει στους μαθητές την αξία του σεβασμού, της αμοι-
βαίας κατανόησης, της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και της φιλίας (Μπίκος, 2008). Ο στό-
χος αυτός μπορεί να επιτευχθεί με τη βοήθεια των σχολικών εγχειριδίων και ειδικότερα 
με την αρωγή του βιβλίου Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α’, Β’ και Γ’ Γυμνα-
σίου. Τα παρόντα σχολικά βιβλία εμπεριέχουν αποσπάσματα από έργα της Νεοελληνι-
κής λογοτεχνίας τα οποία αναφέρονται στην προσφυγιά και στη μετανάστευση και συ-
νεπώς δύνανται να χρησιμοποιηθούν από τον εκπαιδευτικό ως φορείς ευαισθητοποίη-
σης σε ένα τόσο πολυσύνθετο ζήτημα όπως το προσφυγικό.  

 Άλλωστε, στο ΑΠΣ- ΔΕΠΠΣ για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας στο γυμνάσιο τίθεται 
ως βασικός στόχος η ευαισθητοποίηση των μαθητών στα θέματα του προσφυγικού και 
της μετανάστευσης. 

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο: 

Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για το μάθημα της Λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο 
(http://www.pi-
schools.gr/download/programs/depps/4deppsaps_Logotexnias_Gymnasiou.pdf), έχει 
σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να εμφυσήσει στους μαθητές/στις μαθήτριες τις αν-
θρωπιστικές αξίες της αλληλεγγύης, του σεβασμού, της ανοχής στη διαφορετικότητα. 
Ο γενικός διδακτικός στόχος είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών/των μαθητριών 
αναφορικά με τα θέματα της προσφυγιάς, του ξεριζωμού και της μετανάστευσης.  

 Σύμφωνα με το ΑΠΣ για τη νεοελληνική λογοτεχνία στο γυμνάσιο (http://www.pi-
schools.gr/download/programs/depps/4deppsaps_Logotexnias_Gymnasiou.pdf), βασι-
κός στόχος είναι οι μαθητές/μαθήτριες μέσα από την ανάγνωση και την ερμηνευτική 
προσέγγιση των λογοτεχνικών κειμένων να σχηματίσουν τη δική τους άποψη αναφο-
ρικά με αφηρημένες έννοιες, όπως είναι ο πολιτισμός, η γλώσσα, οι πανανθρώπινες 
αξίες και η σημασία της συνύπαρξης μεταξύ διαφόρων πολιτισμών.  

 Ειδικότερα, σχετικά με τα θέματα της προσφυγιάς και της μετανάστευσης το βιβλίο 
της λογοτεχνίας της Β’ τάξης Γυμνασίου περιλαμβάνει αποσπάσματα από έργα του 
Μπρεχτ, της Άλκης Ζέη και λοιπούς συγγραφείς. Τα αποσπάσματα από αυτά τα κεί-
μενα θα βοηθήσουν τους μαθητές/τις μαθήτριες να ευαισθητοποιηθούν στα θέματα της 
μετανάστευσης, της αποδημίας και βέβαια ν’ αποκτήσουν μια πιο θετική και ανεκτική 
στάση απέναντι στον μετανάστη και τον πρόσφυγα. (http://www.pi-
schools.gr/download/programs/depps/4deppsaps_Logotexnias_Gymnasiou.pdf). 

 Πέραν τούτου, ο λογοτεχνικός λόγος έχει τη δύναμη να φορτίσει συναισθηματικά τους 
μαθητές/τις μαθήτριες, διότι αποτελείται από τις μεταφορές και τα υπόλοιπα ρητορικά 
σχήματα/σχήματα λόγου. 
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Λογοτεχνία 

Η λογοτεχνία αποτελεί το είδος του γραπτού λόγου που είναι γεμάτο από μεταφορές, 
παρομοιώσεις, εικόνες, περιγραφές, αφήγηση ιστορίας κλπ. Τα προαναφερθέντα σχή-
ματα λόγου κάνουν τη γλώσσα της λογοτεχνίας πιο ζωντανή και παραστατική και ε-
ντέλει καταφέρουν να διεγείρουν το συναίσθημα του αναγνώστη. Από τα παραπάνω 
συνάγεται πως η λογοτεχνία ως μέρος της γλώσσας έχει ιδιαίτερη δύναμη και μπορεί 
ν’ απευθυνθεί καλύτερα στο συναίσθημα του αναγνώστη. 

 Τα σχήματα λόγου ή τα ρητορικά σχήματα (μεταφορές, εικόνες, προσωποποιήσεις, 
παρομοιώσεις κλπ) σύμφωνα με τον Friedrich Nietzsche (1872- 73) χαρακτηρίζουν την 
γλώσσα εξ’ ορισμού της. Η γλώσσα-κατά την άποψη του Γερμανού φιλοσόφου- δε 
δημιουργεί η ίδια τα σχήματα λόγου/ρητορικά σχήματα, αλλά η γλώσσα αποτελεί το 
αποτέλεσμα των ρητορικών σχημάτων. Γι’ αυτόν τον λόγο, η γλώσσα δεν μας παρου-
σιάζει μια πλήρη και αντικειμενική γνώση των πραγμάτων, αλλά μια πιο μερική, υπο-
κειμενική και συναισθηματική γνώση των πραγμάτων, καθότι τα σχήματα λόγου μας 
δίνουν μια πιο υποκειμενική και μερική αντίληψη για τα πράγματα. 

 Ο Paul De Man (1979) υποστηρίζει πως μέσω της λογοτεχνίας ο αναγνώστης αντιλαμ-
βάνεται και κατανοεί διάφορες αφηρημένες έννοιες. Αυτό, ασφαλώς, επιτυγχάνεται 
μέσω των σχημάτων λόγου (μεταφορά, εικόνες κλπ), τα οποία παρέχουν μια μερική 
και υποκειμενική αντίληψη στον αναγνώστη για τις αφηρημένες έννοιες (ομορφιά, α-
σχήμια κλπ). Επομένως, τα σχήματα λόγου και συνακόλουθα η λογοτεχνία επιτρέπουν 
στον αναγνώστη να εισχωρήσει στα πιο βαθιά του συναισθήματα. (Αποστόλου, 2018).  

 Συνεπώς, η λογοτεχνία αποτελεί το κατεξοχήν μάθημα, το οποίο επιτρέπει στους μα-
θητές να κατανοήσουν-όχι βέβαια πλήρως, αλλά μερικώς-τις αφηρημένες έννοιες της 
προσφυγιάς, της μετανάστευσης και του ξεριζωμού. Η λογοτεχνία με τον μεταφορικό 
της λόγο αποτελεί το μάθημα που θα καλλιεργήσει στους μαθητές την ενσυναίσθηση 
για τους συμμαθητές τους, οι οποίοι είναι πρόσφυγες και μετανάστες.  

Επιλογή από το σχολικό εγχειρίδιο «Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 
Β’ Γυμνασίου» 

Το σχολικό εγχειρίδιο «Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας» της Β’ τάξης Γυμνασίου 
περιέχει αποσπάσματα από τα έργα του Μπρεχτ, του Θανάση Βαλτινού, της Άλκης Ζέη 
κλπ. Από την συγγραφέα Άλκη Ζέη έχει επιλεχθεί ένα απόσπασμα από το μυθιστόρημα 
της ίδιας Η Κωνσταντίνα και οι αράχνες της και ειδικότερα το κεφάλαιο στο οποίο η 
Κωνσταντίνα αναπολεί τη ζωή της στη Γερμανία και θυμάται τις πρώτες της ημέρες 
στο γερμανικό σχολείο. Το απόσπασμα φέρει τον τίτλο Αναμνήσεις της Κωνσταντίνας 
από τη Γερμανία (http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL 
105/227/1671,5305/) και είναι από τα κείμενα το οποίο μπορεί να κάνει τους μαθη-
τές/τις μαθήτριες να κατανοήσουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει κάποιος συμμαθη-
τής τους, ο οποίος καλείται να προσαρμοστεί σε ένα καινούριο μαθησιακό περιβάλλον.  
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 Κι εγώ άρχιζα και δεν τέλειωνα· τα πιο πολλά για το σχολείο, που το λάτρευα. 
 Το αγάπησα από τη στιγμή που το είδα. Παρόλο που, πριν μπούμε μέσα την πρώτη 
μέρα, χτυπούσε η καρδιά μου σαν τρελή, και τα χέρια μου, που κρατούσε το ένα ο 

μπαμπάς και το άλλο η μαμά, είχαν ιδρώσει. 
 Μπήκαμε σε μια μεγάλη αυλή στρωμένη με πρασινόγκριζες πλάκες κι ένα μεγάλο 

στέγαστρο γύρω γύρω. 
 «Ο διευθυντής, ο χερ Χάινερ, μας περιμένει στο γραφείο του», λέει η μαμά. Παίρ-

νουμε ένα διάδρομο με πλακάκια μπεζ και βυσσινιά. Ο διάδρομος ατέλειωτος, μα σ' 
όλο το μήκος, από τη μια μεριά, απ' άκρη σ' άκρη, παράθυρα και στο περβάζι τους 
γλάστρες γλάστρες με διαφορετικά λουλούδια και φύλλα η καθεμιά. Στον απέναντι 

τοίχο, πίνακες. Η καρδιά μου δε χτυπούσε πια, γιατί αποξεχάστηκα και χάζευα. 
 Ανεβήκαμε μια σκάλα, που αντί για κάγκελα είχε άσπρο μεταλλικό δίχτυ κι η κουπα-
στή της ήταν σκούρα βυσσινιά. Φτάσαμε στον πρώτο όροφο και σταθήκαμε μπροστά 
σε μια πόρτα, που ο μπαμπάς είπε πως ήταν το γραφείο του διευθυντή. Δεν ξέρω τι 
άλλο χρώμα πήρα εκτός από το κανονικό χλωμό μου. Σίγουρα θα έμοιαζα με λειψα-
νάκι.* Η μαμά χτύπησε την πόρτα κι ο μπαμπάς γύρισε και με κοίταξε: «Κωνσταντι-

νιώ, κουράγιο, αφού σου είπαμε πως είναι ο καλύτερος». 
 Η πόρτα άνοιξε από μόνη της, ο μπαμπάς μ' έσυρε σχεδόν μέσα, μα, πριν μπούμε 
καλά καλά, ήρθε και στάθηκε μπροστά μας ένας κύριος όχι πολύ ψηλός, με κοκκι-

νωπά μαλλιά και γαλανά μάτια, που χαμογελούσε και φαίνονταν τα κάτασπρα δόντια 
του. 

 Ουφ! Η καρδιά μου έπαψε να παίζει ταμπούρλο. Εκείνος έσκυψε, με φίλησε και είπε 
ελληνικά: «Καλώς το παιντί μας». Ο μπαμπάς μού είχε πει πως ο χερ Χάινερ λατρεύει 
την Ελλάδα και μαθαίνει ελληνικά. Πήγε στο γραφείο του, που ήταν μεγάλο, φορτω-
μένο με πολλά χαρτιά, κι ανάμεσα στις στοίβες ξεπρόβαλε ένα μπλε βάζο με κίτρινα 

τριαντάφυλλα. 

Στο παραπάνω απόσπασμα του κειμένου, υπάρχουν εικόνες (η περιγραφή του σχο-
λείου, η περιγραφή του κυρίου Χάινερ κλπ), παρομοιώσεις (θα έμοιαζα με λειψανάκι, 
η καρδιά μου χτυπούσε σαν τρελή), μεταφορά ( η καρδιά μου έπαψε να παίζει τα-
μπούρλο) και αυτούσια παράθεση των λόγων της μητέρας, του πατέρα και του διευθυ-
ντή. Όλα αυτά τα σχήματα λόγου του αποσπάσματος χρησιμοποιούνται για να δείξουν 
την αγωνία της Κωνσταντίνας για το καινούριο σχολείο, στο οποίο επρόκειτο να φοι-
τήσει.  

Όσο ο χερ Χάινερ μιλούσε με τη δασκάλα, εγώ κοίταζα την αίθουσα, που είχε μεγάλα 
παράθυρα με γλάστρες στα περβάζια και ζωγραφιές στους τοίχους. Τα παιδιά κάθο-

νταν το καθένα σε δικό του θρανίο. 
 Ήταν σχεδόν όλα κατάξανθα με γαλανά μάτια, μα εγώ ξεχώρισα ένα με λοξά σκούρα 
μάτια κι ένα μαυράκι με σγουρά μαλλιά. Όλα είχαν το βλέμμα καρφωμένο πάνω μου. 

 Ο χερ Χάινερ μού χάιδεψε το κεφάλι κι έφυγε. Η δασκάλα, μια ξανθιά κοπέλα με 
πρόσωπο γεμάτο πανάδες, μου έδειξε να καθίσω σ' ένα άδειο θρανίο στην πρώτη 

σειρά. Στο διπλανό καθόταν ένα κοριτσάκι με μαλλιά κόκκινα σαν φλόγες, που μου 
χαμογελούσε. 
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 Η δασκάλα πήγε να γράψει σ' έναν τεράστιο πίνακα, που έπιανε όλο τον τοίχο. Ευτυ-
χώς που το καλοκαίρι, πριν φύγουμε από την Ελλάδα, έκανα γερμανικά, κι έτσι μπο-

ρούσα τουλάχιστον να ξεχωρίζω τα γράμματα. 
 Ύστερα η φράου Στέφανι -έτσι κατάλαβα πως την έλεγαν τη δασκάλα μας, γιατί μου 
έδειξε τον εαυτό της και είπε «Φράου Στέφανι»- μας έλεγε μία μία τις λέξεις που είχε 
γράψει στον πίνακα, κι εγώ την κοίταζα στο στόμα, για να καταφέρω να τις προφέρω. 

Σε αυτό το απόσπασμα εντοπίζονται περιγραφές (η περιγραφή της σχολικής αίθουσας, 
η περιγραφή των συμμαθητών της Κωνσταντίνας και η περιγραφή της δασκάλας), πα-
ρομοίωση (κόκκινα σαν φλόγες), μεταφορές (βλέμμα καρφωμένο πάνω μου) και αφή-
γηση ιστορίας. Όλα αυτά τα στοιχεία καταδεικνύουν το γεγονός πως η Κωνσταντίνα 
αισθανόταν ότι ξεχώριζε από τους συμμαθητές της, δείχνουν επίσης και την προσπά-
θεια της Κωνσταντίνας να παρακολουθήσει τα μαθήματα της γερμανικής γλώσσας, βα-
σισμένη στα λίγα γερμανικά που έμαθε.  

 Εκτός από τη Σίγκριντ, την κοκκινομάλλα, που έγινε κολλητή μου, έκανα παρέα με 
πολλά παιδιά από την τάξη, κι από αγόρια πιο πολύ με το μαυράκι, το Διαγόρα, που 

μου φάνηκε παράξενο να έχει ελληνικό όνομα. 

Η Κωνσταντίνα περιγράφει τους φίλους της, δίνοντας έμφαση στα εγγενή χαρακτηρι-
στικά του καθενός. 

 Τα σχήματα λόγου/ρητορικά σχήματα που υπάρχουν στο παραπάνω λογοτεχνικό κεί-
μενο καταφέρνουν να δώσουν στον λόγο ζωντάνια, παραστατικότητα και έντονη συ-
ναισθηματική φόρτιση. Οι μαθητές/μαθήτριες μέσα από την ανάγνωση του παρόντος 
κειμένου μπορούν αρχικά να κατανοήσουν το πώς αισθάνονται οι συμμαθητές τους, οι 
οποίοι καλούνται να φοιτήσουν σε σχολείο μακριά από την πατρίδα τους και να διδα-
χθούν μαθήματα σε μια διαφορετική γλώσσα από τη μητρική τους. Επίσης, ενδέχεται 
να συνειδητοποιήσουν πως ανά πάσα στιγμή οι ίδιοι μπορεί να χρειαστούν να μετακο-
μίσουν σε άλλη χώρα και ίσως να βρεθούν στη θέση των προσφύγων ή μεταναστών 
συμμαθητών τους. Τέλος, οι ίδιοι μπορούν να καταλάβουν πόσο πολύ θα ωφεληθούν 
από την συνύπαρξη τους με παιδιά τα οποία κατάγονται από διαφορετικό πολιτισμικό 
περιβάλλον και πόσα πολλά θα διδαχθούν από τους συμμαθητές τους.  

Επίλογος 

Από την παραπάνω συζήτηση προκύπτει το εξής συμπέρασμα: η λογοτεχνία αποτελεί 
τεκμήριο γραπτού λόγου, το οποίο έχει τη δύναμη ν’ απευθύνεται στο συναίσθημα του 
μαθητή/της μαθήτριας. Αυτό συμβαίνει γιατί ο λόγος της λογοτεχνίας βρίθει από μετα-
φορές και σχήματα λόγου, τα οποία επιτρέπουν αφενός στον μαθητή/στη μαθήτρια να 
κατανοήσει έστω και μερικώς αφηρημένες έννοιες όπως προσφυγιά και μετανάστευση 
και αφετέρου βοηθούν τον μαθητή/στη μαθήτρια να συναισθανθεί τους συμμαθητές 
τους.  
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Για το ΑΠΣ-ΔΕΠΠΣ λογοτεχνίας ανοίξτε τον κάτωθι σύνδεσμο του παιδαγωγικού ιν-
στιτούτου: http://www.pi-
schools.gr/download/programs/depps/4deppsaps_Logotexnias_Gymnasiou.pdf 

Για τα αποσπάσματα από το κείμενο Αναμνήσεις της Κωνσταντίνας από τη Γερμανία 
ανοίξτε τον κάτωθι σύνδεσμο από τα διαδικτυακά βιβλία του Υπουργείου Παι-
δείας : http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL105/227/1671,5305/ 
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Ο σύγχρονος ρόλος του εκπαιδευτικού στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 

Κινιάκου Χριστίνα, Εκπαιδευτικός, M.Ed., christinakiniakou@gmail.com 

Περίληψη 

Το άρθρο αναλύει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί έναντι των πο-
λιτιστικών διαφορών που διαπερνούν το σύγχρονο σχολείο. Η σημερινή πολιτισμική 
κατάσταση, επιτάσσει αναγκαία την ανασυγκρότηση και τον αναπροσανατολισμό της 
σχολικής κοινότητας στην Ελλάδα, με απώτερο στόχο την επιτυχημένη ανταπόκρισή 
της στις επίμονες αξιώσεις της εκπαίδευσης. Παράλληλα, η καινούργια κοινωνική 
πραγματικότητα ανέδειξε νέους όρους, όπως είναι η «πολυπολιτισμικότητα», η «δια-
πολιτισμικότητα», η «διαπολιτισμική εκπαίδευση» και η «διαπολιτισμική επάρκεια». 
Στη συνέχεια, αναδεικνύεται ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη διαπολιτισμική εκπαί-
δευση και η σημαντικότητα της διαπολιτισμικής επάρκειας, με σκοπό την καλλιέργεια 
του θετικού μαθησιακού περιβάλλοντος, εφαρμόζοντας και αξιοποιώντας σύγχρονες 
παιδαγωγικές στρατηγικές μέσα στη σχολική ετερογένεια. 

Λέξεις-Κλειδιά: πολυπολιτισμικότητα, διαπολιτισμικότητα, διαπολιτισμική τάξη, δια-
πολιτισμική επάρκεια, θετικό κλίμα 

Εισαγωγή 

Οι προοδευτικές αλλαγές που συμβαίνουν στην κοινωνία μας αλλάζουν τη φυσιολογία 
των εκπαιδευτικών πλαισίων. Παρόλο, που η γη μας ήταν ανέκαθεν πλουραλιστική και 
ετερογενής, το αυξανόμενο φαινόμενο της μετανάστευσης καθορίζει τα νέα εκπαιδευ-
τικά, κοινωνικά και πολιτιστικά σενάρια. Πράγματι, η Ελλάδα έχει εξελιχθεί τις τελευ-
ταίες δεκαετίες από χώρα μεταναστών σε χώρα με υποδοχή μεταναστών από διάφορα 
μέρη (Νικολάου, Ταβουλάρη & Καναβούρας, 2008). 

Στη σύγχρονη πραγματικότητα η έννοια της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι συνδε-
δεμένη με τους όρους της Πολυπολιτισμικότητας και της Διαπολιτισμικότητας. Η Πο-
λυπολιτισμικότητα ορίζεται ως η δεδομένη κοινωνική πραγματικότητα, η οποία ανα-
δεικνύεται εξαιτίας της μετανάστευσης και συντείνει στην κοινωνική ανάπτυξη ενώ η 
διαπολιτισμικότητα υποστηρίζεται ότι είναι το μέσο, παρουσιάζοντας μια συνεργατική 
διαδικασία, η οποία βασίζεται στην αμοιβαία επίδραση και αναγνώριση μεταξύ των 
ατόμων από μειονοτικές ομάδες (Παρθένης & Φραγκούλης, 2016).  

Η πολυπολιτισμική σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού υποχρεώνει να αναπτύξουν τα 
εκπαιδευτικά προγράμματα τη διάσταση του διαπολιτισμικού διαλόγου. Συγκεκριμένα, 
λοιπόν, οι νέοι είναι αξιοσημείωτο να αφομοιώσουν, μέσω της σχολικής και ακαδημα-
ϊκής εμπειρίας, τα θεωρητικά και πρακτικά μέσα που τους επιτρέπουν να αποκτήσουν 
μεγαλύτερη γνώση των πολιτισμικών στοιχείων της κυρίαρχης και μη ομάδας. Μάλι-
στα, ο εκπαιδευτικός του σήμερα καλείται να επιτύχει την αναδίπλωση μιας ανοικτής 
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και δυναμικής ανταλλαγής, η οποία επιφέρει την κατανόηση των διαφορών, αποφεύ-
γοντας τη δημιουργία συγκρούσεων. Προκύπτει λοιπόν, ότι χρειάζεται να έχει στην 
κατοχή του την κατάλληλη διαπολιτισμική επάρκεια, η οποία θα του παρέχει την ικα-
νότητα να ανταπεξέλθει στο σημερινό σχολείο, καλλιεργώντας μία θετική ατμόσφαιρα 
ανάμεσα στο μαθητικό πληθυσμό (Espeso, 2013). 

Πολυπολιτισμικότητα και ελληνικό σχολείο 

Ο πολυπολιτισμικός πληθυσμός εισήχθη στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια των τελευ-
ταίων τριάντα χρόνων, μετά το άνοιγμα των βόρειων συνόρων και το μαζικό κύμα προ-
σφύγων από χώρες της Ανατολικής και Μέσης Ανατολής (Marioleni, 2016). Γενικά, η 
πολυπολιτισμικότητα προσδιορίζει την ύπαρξη αρκετών πολιτιστικών συνόλων σε μία 
κοινωνία και αναφέρεται στη διαφορετικότητα ανάμεσά τους (Parekh, 2006). Υπό την 
έννοια αυτή, η πολυπολιτισμικότητα ασχολείται με την πολιτιστική πολυμορφία και 
αναγνωρίζει όλες τις πτυχές της (Banks & Banks, 2004).  

Η πολυπολιτισμική ελληνική κοινωνία αντικατοπτρίζεται στην εκπαίδευση, διότι, φοι-
τούν μαθητές με ελληνική και διαφορετική καταγωγή, αναδεικνύοντας μια πολιτισμική 
ετερογένεια. Επιπρόσθετα, η πολυπολιτισμικότητα στην ελληνική εκπαίδευση έχει 
συνδεθεί με την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που επιδιώκει να παρέχει ίσες ευκαιρίες 
για τις διάφορες φυλετικές και εθνοτικές ομάδες, μέσω του σεβασμού των πολιτισμών 
και των ταυτοτήτων των διαπαιδαγωγούμενων (Marioleni, 2016). 

Από την άλλη οπτική, το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα χαρακτηρίζεται αργό να ι-
κανοποιήσει τις ανάγκες της σχολικής ανομοιογένειας, έπειτα από τις πρόσφατες δη-
μογραφικές αλλαγές (Νικολάου, Ταβουλάρη & Καναβούρας, 2008). Μάλιστα, το κε-
ντρικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι κυρίως μονοπολιτιστικό με εθνικιστικά στοιχεία, 
τα οποία έχουν εξαπλωθεί σε όλο το πρόγραμμα σπουδών. Για παράδειγμα, στα θρη-
σκευτικά παρουσιάζεται ότι ο χριστιανισμός είναι η μοναδική και δίχως αμφισβήτηση 
πραγματική θρησκεία, τονίζοντας ότι οι υπόλοιπες είναι δογματικές. Με αποτέλεσμα, 
τα παιδιά να εκδηλώνουν ρατσιστικά περιστατικά προς τους μετανάστες συμμαθητές 
τους, αναγκάζοντας τους να αλλάξουν σχολείο προς αποφυγή αυτών των προβλημάτων 
(Espeso, 2013). 

Βασικές αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

Στο κεντρικό σημείο του παιδαγωγικού λόγου για τη διαχείριση της πολυπολιτισμικό-
τητας, το αντικείμενο της έρευνας τοποθετείται στην ιδέα της διαπολιτισμικής εκπαί-
δευσης. H διαπολιτισμικότητα έχει την έννοια της αλληλεπίδρασης και της συνεχούς 
καταγραφής των σχέσεων μεταξύ διαφορετικών πολιτιστικών ομάδων, οι οποίες αλλη-
λοσυνδέονται. Ακόμη, η έννοια αυτή προσδιορίζει την αρμονική συμβίωση των διαφο-
ρετικών πολιτισμών, τη διηνεκή επιρροή ανάμεσά τους και την επιδεξιότητα κατα-
σκευής κοινών πολιτιστικών μοντέλων (Marioleni, 2016). 
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Το διαπολιτισμικό εκπαιδευτικό μοντέλο εμφανίστηκε το 1980, κυρίως στην Ευρώπη. 
Όπως υποστηρίζουν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η Unesco και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η 
διαπολιτισμική εκπαίδευση θεωρείται η έναρξη, η οποία διεισδύει στο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα και στηρίζει την προώθηση των ίσων ευκαιριών στον εκπαιδευτικό και κοι-
νωνικό τομέα, ανεξάρτητα από τα ενδεχόμενα χαρακτηριστικά του (Marioleni, 2016).  

Σε αυτό το πλαίσιο, η διαπολιτισμική αγωγή επικεντρώνεται στη διδασκαλία της γλώσ-
σας, γνωρίζοντας ότι είναι καλύτερα παιδαγωγικά προσανατολισμένη. Θα συνοψίζαμε, 
ότι η διαπολιτισμική εκπαίδευση έχει τη δυνατότητα να «περιλαμβάνει στοιχεία του 
πολιτισμού που εκφράζει η γλώσσα αλλά και να ανακαλύπτει τα κοινά σημεία με άλλους 
πολιτισμούς, να καταργεί τις διαχωριστικές γραμμές, να αποκλείει στερεότυπα ξενοφο-
βίας, ρατσισμού, προκαταλήψεις και εθνικές εξάρσεις» (Γεωργογιάννης, 2000). 

Ο Helmut Essinger διατύπωσε τις βασικές αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, 
προκειμένου να δημιουργηθεί μια αρμονική συμβίωση ανάμεσα στους διαφορετικούς 
πολιτισμούς (Παλαιολόγου & Ευαγγέλου, 2003). Πιο αναλυτικά, λοιπόν οι βασικές 
αρχές επικεντρώνονται στην εκπαίδευση (Essinger, 1991, όπως αναφ. στο Κεσίδου, 
2008): 

α) για ενσυναίσθηση, όπου μέσα από την ορθή εκπαίδευση το άτομο να κατανοήσει τα 
προβλήματα των υπολοίπων και τη διαφορετικότητά τους, 

β) για συμπαράσταση και ίσες ευκαιρίες, με βασικό στόχο την απαλοιφή οποιασδήποτε 
κοινωνικής διάκρισης, υποτάσσοντας την αδικία και την έλλειψη κοινωνικής ισότητας, 

γ) για διαπολιτισμικό σεβασμό, όπου το άτομο έχει τη δυνατότητα να το δημιουργήσει 
με το άνοιγμά του σε νέους πολιτισμούς και τη συμβολή αυτών στον πολιτισμό του, 

δ) για αφανισμό του εθνικιστικού τρόπου στοχασμού και της απελευθέρωσης από τα 
στερεότυπα και τις προκαταλήψεις εναντίον του διαφορετικού. 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού για τη διαχείριση μιας πολυπολιτισμικής τάξης 

Ο ρόλος του δασκάλου στην εκμετάλλευση της πολιτιστικής ετερογένειας του σχο-
λείου είναι απαραίτητος, χαρακτηρίζοντάς τον ως το διαμεσολαβητής μεταξύ της κοι-
νωνικής ζωής και της πολυπολιτισμικής τάξης (Ντούσκας, 2005). Η πραγματοποίηση 
αυτού του έργου απαιτεί να συνδυάζονται οι εκπαιδευτικές τους γνώσεις μαζί με μία 
ολοκληρωμένη προσωπικότητα, έτσι ώστε να επιτύχει τη διαμόρφωση των χαρακτή-
ρων των μαθητών του (Γρόλιος, 2001). 

Καινούργιοι τρόποι διδασκαλίας καλλιεργούνται, οι οποίοι προάγουν το σεβασμό και 
την έγκριση της ετερότητας συμπορεύοντας την πολυπολιτισμική διάσταση στην σχο-
λική μονάδα. Με αυτό τον τρόπο, η διαπολιτισμική εκπαίδευση φέρνει προς την επι-
φάνεια μια εκπαιδευτική προσέγγιση όπου ο εκπαιδευτικός καλείται να συντονίζει και 
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να εμψυχώνει τους μαθητές εκτός από το να τους μεταφέρει γνώσεις στην αίθουσα 
διδασκαλίας (Ντούσκας, 2005).  

Επιπρόσθετα, οι σύγχρονοι παιδαγωγοί οφείλουν να διδάξουν στους μαθητές τους τη 
σπουδαιότητα των πολιτισμών και των μητρικών γλωσσών τους, για να επιπολιτιστούν 
ορθά λόγω του της παγκοσμιοποίησης (Ευαγγέλου, 2007). Για αυτό, προσπαθούν να 
ανακαλύπτουν και να εφαρμόζουν νέες στρατηγικές στη μάθηση, προκειμένου το μά-
θημα να είναι πιο ελκυστικό και να κυριαρχεί ένα θετικό κλίμα μέσα στους σχολικούς 
διαδρόμους (Espeso, 2013). 

Οι εκπαιδευτικοί καλούνται παράλληλα με τα πολιτισμικά διαφέροντα παιδιά να ανα-
τρέψουν την αντίληψη της μάζας για την κατωτερότητα και να παροτρύνουν προς την 
αξιοποίηση των προγενέστερων εμπειριών τους, με στόχο την ανάπτυξη της γλώσσας 
και των πολιτισμικών στοιχείων. Συμπερασματικά, μέσα από το σεβασμό και την απο-
δοχή της ταυτότητας των μαθητών τους ενθαρρύνουν να εκφράσουν τις σκέψεις τους, 
επειδή, «oι δάσκαλοι της τάξης, αν δε μάθουν πολλά από τους δίγλωσσους και πολιτι-
σμικά διαφορετικούς μαθητές τους, τότε και οι μαθητές τους είναι πολύ πιθανόν να μη 
μάθουν, να μην κερδίσουν τίποτε από αυτούς» (Cummins, 2005). 

Ασφαλώς, οι μαθητές επιτυγχάνουν αν αισθάνονται ασφαλείς σωματικά, συναισθημα-
τικά ή διανοητικά, δηλαδή είναι απαραίτητο να νιώθουν ότι έχουν τη δυνατότητα να 
συμβάλουν δίχως τη σκέψη του φόβου της γελοιοποίησης και του εκφοβισμού. Συνα-
κόλουθα, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι προληπτικοί για τον καθορισμό βασικών 
κανόνων για συζήτηση στην τάξη, κρίνοντας αναγκαία την αποβολή οποιοδήποτε ίχνος 
ρατσισμού ή προκατάληψης, διδάσκοντας καθημερινά το σεβασμό των συνανθρώπων 
ανεξάρτητα από την εθνικότητα και το φύλο (Ευαγγέλου, 2007). 

Αναντίρρητα, ο σύγχρονος εκπαιδευτικός προωθεί την αξιοποίηση και την υιοθέτηση 
των πολιτισμικών διαστάσεων κάθε λαού, δημιουργώντας κοινωνικά πλαίσια όπου οι 
άνθρωποι έχουν την ευκαιρία να ζούνε αρμονικά και να αποδέχονται κάθε πολιτισμική 
ιδιαιτερότητα (Γρόλιος, 2001). Για αυτό, κρίνεται αναγκαίο να διδάσκει την αξία και 
τις πτυχές του πλουραλισμού και της δημοκρατίας ώστε να διευκολυνθεί η συμβίωση 
μέσα στην πολυπολιτισμική κοινωνία (Γρόλιος, 2001). 

Αναλυτικότερα, ο διδάσκων πρέπει να έχει στη διάθεσή του την απαραίτητη θεωρη-
τική, επιστημονική και διδακτική γνώση, η οποία να αποβλέπει τα πολιτισμικά στοι-
χεία, τις διαλέκτους και τις καταστάσεις διαβίωσης των μεταναστών που έχουν συμμε-
τοχή στο κοινωνικό γίγνεσθαι της Ελλάδας (Παλαιολόγου & Ευαγγέλου, 2003). Ταυ-
τόχρονα, ο εκπαιδευτικός χρίζεται αναγκαίο να είναι διαθέσιμος και ευπροσάρμοστος 
στην εφαρμογή εναλλακτικών εκπαιδευτικών πρακτικών έτσι ώστε να καταφέρει να 
επιτύχει στη διαφορετική πολιτισμική και γλωσσική ταυτότητα και τη μέθοδο εκμάθη-
σης των εκπαιδευόμενών του (Μαυρομμάτης, 2008). 
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Συνοψίζοντας, ο διαπολιτισμικά επαρκής εκπαιδευτικός αποδέχεται τους άλλους πολι-
τισμούς και επιτυγχάνει μία αποτελεσματικά επικοινωνία (Μανιάτης, 2011). Αναμφί-
βολα, μετουσιώνει τις βασικές θεωρητικές αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 
στην εκπαιδευτική πράξη, με αποτέλεσμα να κινείται σαν φορέας αλλαγής απομακρύ-
νοντας στερεοτυπικές και εσφαλμένες αντιλήψεις. Παράλληλα, παρέχει στήριξη και 
ανάπτυξη σε όλα τα είδη νοημοσύνης των εκπαιδευόμενων, επιδιώκοντας τη διατή-
ρηση της προσοχής τους στη διδασκαλία μέσα από την εμπλοκή τους σε δραστηριότη-
τες αυτενέργειας και δημιουργικής σκέψης (Μανιάτης, 2011). 

Η δημιουργία θετικού κλίματος μέσα στη τάξη -παραδείγματα δραστηριοτήτων 

Το σχολείο είναι ένας μικρόκοσμος μέσα στον οποίο πραγματοποιούνται οι στόχοι της 
εκπαίδευσης και της αγωγής. Η ίδρυση της διαχείρισης της τάξης και της αποτελεσμα-
τικής διδασκαλίας βασίζεται στη δημιουργία ενός θετικού μαθησιακού περιβάλλοντος 
για όλους (Κουγιουμτζής, 2018). Είναι επίσης το κλειδί για τη διοργάνωση μιας απο-
τελεσματικής πολυπολιτισμικής αίθουσας διδασκαλίας, συμπεριλαμβάνοντας ως γνώ-
μονα ότι πολυπολιτισμική εκπαίδευση ωφελεί τους πάντες, διότι επενδύει στην ανά-
πτυξη των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα, ανεξάρτητα από την πολιτιστική ταυτότητα 
(Espeso, 2013). Ωστόσο, προκειμένου να προωθηθεί η πολυπολιτισμικότητα στην 
τάξη, χρειάζεται να μεταβούν στην εφαρμογή στρατηγικών βελτίωσης στην πλουραλι-
στική τάξη (Espeso, 2013). 

Πρωτίστως, η τάξη και ο διάκοσμός της θεωρούνται κυρίαρχα στοιχεία της καθημερι-
νής ζωής στο σχολικό περιβάλλον, για να λειτουργήσει ομαλά αυτός ο μικρόκοσμος ο 
εκπαιδευτικός θα μπορούσε να σχηματίσει έναν πολιτικό χάρτη μέσα στην αίθουσα, 
πάνω στον οποίο θα καταγραφούν όλοι οι τόποι καταγωγής των διαπαιδαγωγούμενων 
και να μεταβούν σε μία αυτοπαρουσίαση όλα τα μέλη της τάξης (Νικολάου & Συρίου, 
2008). Ακόμη, για να ενισχυθεί η προηγούμενη ιδέα να δημιουργήσει έναν πίνακα με 
εικόνες των μαθητών, σημειώνοντας από κάτω τα ονόματα στην ελληνική και στη μη-
τρική τους γλώσσα. 

Παράλληλα, οι μαθητές έχοντας συντροφιά τα βιβλία αποκτούν μια δημιουργική φα-
ντασία, για αυτό θα ήταν χρήσιμο για όλους να αξιοποιηθεί η βιβλιοθήκη της τάξης 
τοποθετώντας βιβλία της διαπολιτισμικής λογοτεχνίας. Τότε, τα παιδιά θα αναπτύξουν 
το σεβασμό και θα διευκολυνθεί η επικοινωνία τους απέναντι στη διαφορετικότητα. 
Ταυτόχρονα, όλα τα παιδιά θα νιώσουν περήφανοι για την πολιτισμική κληρονομιά του 
έθνους τους, εφόσον, το αίσθημα της περηφάνιας τα κατευθύνει να καλυτερεύσουν τις 
προσωπικές τους αρχές, να εξελίξουν την πολιτισμική τους ταυτότητα και να κατανο-
ήσουν τις κοινωνικές αλλαγές (Ζωγάκη, 2017). 

Συνακόλουθα, μια επιπρόσθετη στρατηγική, η οποία έχει τη δυνατότητα να καλλιερ-
γήσει το θετικό μαθησιακό περιβάλλον είναι η ομαδική εργασία, διότι βελτιώνεται η 
αυτοπεποίθηση και αναδεικνύονται οι μαθησιακές γνώσεις των μαθητευόμενων (Κου-
γιουμτζής, 2018). Επενδύοντας ο εκπαιδευτικός στη συνεργατική μάθηση έχουν την 
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ευκαιρία οι μαθητές να αναπτύξουν τη διαπολιτισμική τους ικανότητα καθώς συνερ-
γάζονται με πολιτισμικά διαφορετικούς συνομηλίκους για να επιτύχουν έναν κοινό 
στόχο. Όμως, είναι ιδιαίτερα επωφελές, να γνωρίζει ορισμένες εκφράσεις από τη μη-
τρική γλώσσα των μαθητών του, έτσι ώστε να είναι ευέλικτος κατά τη διάρκεια της 
διδακτικής πράξης (Σαΐτης, 2007). 

Συμπερασματικά, η σχολική αίθουσα αποτελεί η ίδια μια κοινωνική ομάδα, με μέλη 
τον παιδαγωγό και τους διδασκόμενους, οι οποίοι μεταξύ τους προάγουν ένα δίκτυο 
επικοινωνίας (Μαραγκού & Μακρής, 2011). 

Επίλογος 

Η μεγάλη πρόκληση της σύγχρονης κοινωνίας, επιβάλλει την αναδόμηση του σχο-
λείου, το οποίο, καλείται να ενεργήσει άμεσα αναφορικά με την ετερογένεια. Οι αρχές 
της πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης βασίζονται στην πεποίθηση ότι όλοι έχουν ίσα δι-
καιώματα, όταν η διαφορά τους τους κάνει κατώτερους και έχουν το δικαίωμα να είναι 
διαφορετικοί, όταν τους χαρακτηρίζει η ισότητα. Έτσι, αναπτύσσεται η ανάγκη για μια 
ισότητα που αναγνωρίζει τις διαφορές, χωρίς να αναπαράγει και τροφοδοτεί ανισότη-
τες. Επιπλέον, κάθε μαθητής πρέπει να είναι διατεθειμένος να συμμετάσχει με ικανο-
ποίηση σε μια διαρκώς διαπολιτισμική κοινωνία. Ο πλούτος της ποικιλίας που αναδι-
πλώνεται μέσα σε μία σχολική κοινότητα εκθέτει κάθε άτομο σε μια ποικιλία γλωσσών, 
αξιών και θρησκειών. Η ικανότητα όλων των ατόμων σε μια κοινότητα να ενσωματώ-
νουν και επιλύουν τις διαφορές μεταξύ τους τους κατευθύνει σε μια κοινότητα με κοινό 
σκοπό. 

Ωστόσο, για να οικοδομήσουμε αυτό το σχολείο που, στην πραγματικότητα, υποστη-
ρίζει τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, πρέπει να ξεπεραστούν πολλές προκλήσεις. Για 
να αντιμετωπιστούν η σχολική κοινότητα καλείται να ενισχύσει τους διαλόγους και τις 
διαπραγματεύσεις, προκειμένου να διευκολυνθεί η κατανόηση της διαδικασίας οικο-
δόμησης διαφορών εντός της πολιτισμικής ποικιλομορφίας που υπάρχουν στις πλου-
ραλιστικές κοινωνίες, σε μια προσπάθεια να ξεπεραστούν οι πολιτισμικές προκαταλή-
ψεις. 

Αναμφίβολα, ο ρόλος του εκπαιδευτικού στις μέρες μας θεωρείται πολυδιάστατος και 
σύνθετος, διότι, απαιτείται να είναι έτοιμοι να διευκολύνουν αποτελεσματικά τη μά-
θηση για κάθε μαθητή αυτόνομα από την εθνική τους ταυτότητα. Κυρίως, από εκείνους 
απαιτείται να καθοδηγήσουν, να διδάξουν και να συμβουλεύσουν, προκειμένου, οι μα-
θητές να προσαρμοστούν στην πολυπολιτισμική κοινωνία, τις μεθόδους διαχείρισης 
του τεχνολογικού καταιγισμού και την ορθή προετοιμασία τους, έτσι ώστε να γίνουν 
μελλοντικά πολίτες της σημερινής παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας, χωρίς να παραγκω-
νίσουν τα εθνικά τους στοιχεία.  

Μολονότι, στην Ελλάδα αναδεικνύονται προσπάθειες για την επιμόρφωση των εκπαι-
δευτικών όσον αφορά τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, εν τούτοις αυτές φανερώνουν ένα 
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αποσπασματικό και περιστασιακό χαρακτήρα. Για αυτό, λοιπόν, θα πρέπει να προσφέ-
ρεται εκπαίδευση για την προετοιμασία των δασκάλων , έτσι ώστε να εργαστούν στο 
ετερογενές σχολείο, Τότε, θα έχουν την πλήρη επίγνωση της σημασίας του όρου της 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και θα τους δοθεί η δυνατότητα να εργαστούν ενισχύο-
ντας το σχολικό περιβάλλον δημιουργώντας μια νέα τάξη, η οποία θα είναι ενεργή, 
φιλική και ανοικτή για όλους. 

Αναντίρρητα, οι κατάλληλες διδακτικές προσεγγίσεις θα επιτρέψουν σε εκπαιδευτι-
κούς και μαθητές να αλληλεπιδρούν στο πλαίσιο της μαθησιακής διαδικασίας, οι ο-
ποίες με τη σειρά τους δημιουργούν ένα ευνοϊκό και καλά δομημένο περιβάλλον μά-
θησης. Η κυριαρχία αυτής της θετικής ατμόσφαιρας προσφέρει επαγγελματική ανά-
πτυξη, ακαδημαϊκή επιτυχία, ψυχολογική στήριξη, ενθάρρυνση στη διαπροσωπική ε-
πικοινωνία και παράγει ένα οικογενειακό κλίμα ανάμεσα στους νέους και τον εκπαι-
δευτικό. Εν κατακλείδι, προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να δοκιμάσουν την αποτελεσμα-
τικότητα αυτών των πρακτικών στην αίθουσα διδασκαλίας, αρκεί να υιοθετήσουν το 
ρόλο του ερευνητή και να λειτουργήσουν σε ένα πλαίσιο διαλογισμού, αυτοεκτίμησης 
και κριτικής ανάλυσης της διδασκαλίας τους. 
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Μαθησιακές δυσκολίες και αναγνωστική κατανόηση στη σχολική επίδοση 
των μαθητών/τριών του Δημοτικού 

 Σούλτος Λεωνίδας 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, M.Ed, M.Sc, Υποψ. Διδάκτορας, lsoultos@gmail.com 

Περίληψη 
 

Η ύπαρξη Μαθησιακών Δυσκολιών αποτελεί κομβικής σημασίας προβληματισμό στο 
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, ιδιαίτερα τις δύο τελευταίες δεκαετίες απασχολώντας 
μεγάλο αριθμό μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων. Οι μαθησιακές δυσκολίες κάνουν 
την εμφάνιση τους με ένα εύρος δυσκολιών και χαρακτηριστικών. Οι βασικότερες θε-
ωρίες για την αιτιολογία των μαθησιακών δυσκολιών στηρίζονται σε βιολογικούς, γνω-
στικούς και κοινωνικοσυναισθηματικούς παράγοντες. Οι μαθητές με μαθησιακές δυ-
σκολίες στην ανάγνωση έρχονται αντιμέτωποι με μια σειρά προβλημάτων, που κυρίως 
εντοπίζονται στη διαδικασία αποκωδικοποίησης, της ευχέρειας και της κατανόησης 
γραπτών κειμένων. Μια μεγάλη ομάδα μαθητών, είτε βρίσκονται στην Πρωτοβάθμια 
είτε στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, βιώνουν εμπειρίες αποτυχίας, δεν ανιχνεύεται 
εγκαίρως το είδος των μαθησιακών δυσκολιών και δε στηρίζονται αποτελεσματικά στο 
σχολείο. Αρκετοί από αυτούς προχωρώντας τις τάξεις, βιώνουν τη σχολική αποτυχία 
μη γνωρίζοντας την ύπαρξη των μαθησιακών δυσκολιών τους, ενώ άλλοι δίνουν αγώνα 
για να πετύχουν την αξιοποίηση των θεσμικών υποστηρικτικών δομών που προσφέρο-
νται από την πολιτεία.  

Λέξεις-Κλειδιά: Μαθησιακές δυσκολίες, αναγνωστική κατανόηση, σχολική επίδοση 

Εισαγωγή 

Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι να διερευνήσει βιβλιογραφικά τον τρόπο με τον 
οποίο οι Μαθησιακές Δυσκολίες που παρουσιάζουν οι μαθητές/τριες των πρώτων τά-
ξεων του δημοτικού σχολείου στο αντικείμενο της ανάγνωσης, επηρεάζουν συγκεκρι-
μένα το πεδίο της αναγνωστικής κατανόησης και επίσης, πως τα ελλείμματα στην ανα-
γνωστική κατανόηση επηρεάζουν την εν γένει σχολική επίδοση αυτών.  

Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, η εκπαιδευτική κοινότητα έχει στρέψει το ενδιαφέρον 
της και έχει εστιάσει στις δυσκολίες μάθησης των μαθητών και στο φαινόμενο της 
σχολικής αποτυχίας. Τα προβλήματα αυτά τυγχάνουν ιδιαίτερης προβολής από όλους 
όσους εμπλέκονται με το πεδίο της εκπαίδευσης, αλλά στην προσπάθεια τους να ερμη-
νευθούν και να προταθούν λύσεις, γίνεται κατάχρηση, η οποία οδηγεί σε αλλοίωση του 
περιεχομένου και της σημασίας των μαθησιακών δυσκολιών (Παντελιάδου, 2011). Γε-
νικά, θεωρείται ότι τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες είναι ευφυή, που, παρόλα αυτά, 
δεν τα καταφέρνουν σε κάποια γνωστικά αντικείμενα στο σχολείο. Σχετικές έρευνες 
δείχνουν ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός παιδιών που έχουν χαρακτηριστεί ως ανήκοντα 
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στην κατηγορία των μαθησιακών δυσκολιών, χωρίς αυτό να ανταποκρίνεται στην 
πραγματικότητα, αφού στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται παιδιά , τα οποία έχουν 
μαθησιακά προβλήματα λόγω κοινωνικών, οικογενειακών ή προβλημάτων ελαφράς 
νοητικής υστέρησης (Παντελιάδου, 2011). 

Ορισμός και περιεχόμενο μαθησιακών δυσκολιών 

Κατά τη διάρκεια της επιστημονικής διερεύνησης των μαθησιακών δυσκολιών, σε επι-
στημονικό και θεωρητικό επίπεδο, έχει επέλθει ένας ικανός αριθμός ορισμών, οι οποίοι 
συνεχώς τροποποιούνται και προσαρμόζονται (Παντελιάδου, 2011). Ο ακρογωνιαίος 
λίθος και το κυριότερο κριτήριο για να διαγνωσθούν και να κατηγοριοποιηθούν οι Μα-
θησιακές δυσκολίες είναι η απόκλιση μεταξύ νοητικού δυναμικού και επίδοσης, η ο-
ποία προσέδωσε στον ορισμό σαφήνεια και λειτουργικότητα, ποσοτικοποιώντας την 
αναπάντεχη χαμηλή επίδοση (Παντελιάδου, 2011).  

 «Οι Μαθησιακές Δυσκολίες είναι ένας γενικός όρος που αναφέρεται σε μια ανομοιογενή 
ομάδα διαταραχών, οι οποίες εκδηλώνονται με σημαντικές δυσκολίες στην πρόσκτηση 
και χρήση ικανοτήτων ακρόασης, ομιλίας, ανάγνωσης, γραφής, συλλογισμού ή μαθημα-
τικής ικανότητας .Οι διαταραχές αυτές είναι εγγενείς στο άτομο, αποδίδονται σε δυσλει-
τουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος και μπορεί να υπάρχουν σε όλη τη διάρκεια 
της ζωής. Προβλήματα σε συμπεριφορές αυτό – ελέγχου, κοινωνικής αντίληψης και κοι-
νωνικής αλληλεπίδρασης μπορεί να συνυπάρχουν με τις Μαθησιακές Δυσκολίες, αλλά 
δεν συνιστούν από μόνα τους τέτοιες. Αν και οι Μαθησιακές Δυσκολίες μπορεί να εμφα-
νίζονται μαζί με άλλες καταστάσεις μειονεξίας (π.χ. αισθητηριακή βλάβη, νοητική καθυ-
στέρηση, συναισθηματική διαταραχή) ή με εξωτερικές επιδράσεις, όπως οι πολιτισμικές 
διαφορές ή η ανεπαρκής / ακατάλληλη διδασκαλία, δεν είναι το άμεσο αποτέλεσμα αυτών 
των καταστάσεων ή επιδράσεων» (Hammill, 1990, όπ. αναφ. στο Παντελιάδου, 2011: 
27). 

Οι μαθησιακές δυσκολίες κάνουν την εμφάνιση τους με ένα εύρος δυσκολιών και χα-
ρακτηριστικών, τα οποία, όμως, διαφέρουν εντός του ίδιου πληθυσμού της κατηγορίας 
(Πολυχρόνη, 2011). Αυτό συνεπάγεται στο να μην μπορεί να δομηθεί ένα κεντρικό 
προφίλ, το οποίο με τη σειρά του δημιουργεί προβλήματα στο να προταθεί μια αποτε-
λεσματική και κατάλληλη διδακτική παρέμβαση για το σύνολο των μαθητών της ομά-
δας, οι οποίες διακρίνονται από ανομοιογένεια ως προς το σύνολο των διαταραχών. Η 
εκδήλωση και η αιτία των μαθησιακών δυσκολιών διαφοροποιείται, με αποτέλεσμα τη 
δυσκολία εντοπισμού κοινών χαρακτηριστικών των παιδιών (Πολυχρόνη, 2011). 

Αιτιολογία των μαθησιακών δυσκολιών 

Οι βασικότερες θεωρίες για την αιτιολογία των μαθησιακών δυσκολιών στηρίζονται σε 
βιολογικούς, γνωστικούς και κοινωνικοσυναισθηματικούς παράγοντες (Πολυχρόνη, 
2011). Πολλές πρόσφατες μελέτες, οι οποίες έκαναν χρήση μεθόδων νευροαπεικόνι-
σης, έδειξαν ότι η δυσλεξία έχει νευροβιολογική βάση, ενώ διαπιστώθηκε ότι όταν 
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γίνεται προσπάθεια ανάγνωσης από δυσλεξικούς μαθητές, ενεργοποιούνται περιοχές 
του δεξιού ημισφαιρίου, οι οποίες ευθύνονται για την αναγνωστική δεξιότητα. Η Say-
witz και οι συνεργάτες της υποστήριξαν ότι στο αριστερό εγκεφαλικό ημισφαίριο, βρί-
σκονται τρεις περιοχές, οι οποίες ευθύνονται για την αναγνωστική λειτουργία: Η πε-
ριοχή της φωνολογικής αποκωδικοποίησης, της ανάλυσης λέξης και της αυτόματης α-
νίχνευσης, οι οποίες λειτουργούν συγχρονισμένα (Saywitz & Saywitz, 2005). 

Σχετικά με τους γνωστικούς αιτιολογικούς παράγοντες, οι ερευνητές συμφωνούν ως 
προς την υπόθεση του φωνολογικού ελλείμματος. Ερευνητικά έχει επισημανθεί ότι η 
χαμηλή απόδοση σε αναγνωστικά έργα οφείλεται σε έλλειμμα στην περιοχή των φω-
νολογικών δεξιοτήτων. Επίσης, βρέθηκε ότι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες παρου-
σίασαν χαμηλή φωνολογική επίγνωση, η οποία δεν έχει σχέση με τη νοημοσύνη και το 
γλωσσικό υπόβαθρο (Caravolas, 2005). Κατά τη διαδικασία της φωνολογικής επεξερ-
γασίας εμπλέκεται η φωνολογική μνήμη εργασίας, η φωνολογική επίγνωση και η τα-
χύτητα πρόσβασης στο νοητικό λεξικό (Bender, 2004). Η υπόθεση του διπλού ελλείμ-
ματος αποτελεί έναν ακόμα αιτιολογικό παράγοντα μαθησιακών δυσκολιών και ιδιαί-
τερα της δυσλεξίας (Πολυχρόνη, 2011). Σύμφωνα με την υπόθεση αυτή πιθανά η αι-
τιολογία της δυσλεξίας εδράζεται σε έλλειμμα στη φωνολογική επεξεργασία και στην 
ταχύτητα κατονομασίας, τα αναγνωστικά έργα στηρίζονται σε αυτά τα δύο ελλείμματα 
και τα άτομα που τα παρουσιάζουν δυσκολεύονται στην ταχύτατη επεξεργασία των 
πληροφοριών, εμποδίζοντας έτσι την αναγνωστική ικανότητα και κατανόηση αποτε-
λώντας προβλεπτικούς δείκτες της ανάγνωσης (Bender, 2004). 

Η υπόθεση του ελλείμματος της ακουστικής επεξεργασίας ως αιτιολογία των μαθησια-
κών δυσκολιών στηρίζεται στην αποτυχία σωστής αναπαράστασης, σύντομων ήχων 
και γρήγορων αλλαγών, συμβάλλοντας έτσι, στη δημιουργία φωνολογικού ελλείμμα-
τος και κατ’ επέκταση, στη δυσκολία της κατανόησης της ανάγνωσης. Βρέθηκε, επί-
σης, πειραματικά ότι παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες έχουν πιο αργή επεξεργασία σε 
ήχους συγκρινόμενα με παιδιά χωρίς μαθησιακές δυσκολίες (Πολυχρόνη, 2011). 

Μαθησιακές δυσκολίες στην ανάγνωση 
 

Πλείστα επιστημονικά πεδία μελετούν την αναγνωστική ικανότητα, αφού οι μαθητές 
διαμέσου της ανάγνωσης προβαίνουν στην κατάκτηση νέων γνώσεων για το σύνολο 
των μαθημάτων. Μέσω της ανάγνωσης πραγματοποιείται η μετατροπή των γραπτών 
συμβόλων σε φωνολογικό κώδικα, μέσα από τον οποίο πραγματοποιείται η προσβασι-
μότητα στη σημασιολογική μνήμη για να επιτευχθεί η λεξική κατανόηση (Πόρποδας, 
2002). 

Για να επιτευχθεί η αναγνωστική ικανότητα, μέσω μιας ιδιαίτερα περίπλοκης διαδικα-
σίας, απαιτείται από τη μεριά του αναγνώστη η εστίαση της προσοχής του στα σύμβολα 
και ο έλεγχος των οφθαλμικών κινήσεων, η αντιστοίχηση γραπτού συμβόλου και ηχη-
τικής αναπαράστασης, η οικοδόμηση ιδεών βασισμένων στη λεξική κατανόηση και, 
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τέλος, η σύγκριση νέων ιδεών και παραστάσεων με αυτές που ήδη υπάρχουν στη μνήμη 
και αποθήκευση αυτών (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2004). 

Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες στην ανάγνωση έρχονται αντιμέτωποι με μια 
σειρά προβλημάτων, που κυρίως εντοπίζονται στη διαδικασία αποκωδικοποίησης, της 
ευχέρειας και της κατανόησης γραπτών κειμένων (Archer, Gleason & Vachon, 2003). 
Ο όρος αναγνωστική αποκωδικοποίηση αναφέρεται στην ικανότητα αναγνώρισης του 
χειρισμού του αλφαβητικού κώδικα. Κατά τη διάρκεια του νηπιαγωγείου και της πρώ-
της δημοτικού παρατηρείται σημαντική ανεπάρκεια φωνολογικής επεξεργασίας, η ο-
ποία δημιουργεί προβλήματα στην εμπέδωση και αποκωδικοποίηση της αλφαβητικής 
αρχής (Παντελιάδου, 2000). Στις υπόλοιπες τάξεις οι μαθητές παρουσιάζουν μειωμένες 
δεξιότητες αποκωδικοποίησης, το οποίο με τη σειρά του επηρεάζει την αναγνωστική 
ευχέρεια και νοηματοδότηση των αναγνωστικών έργων (Smith, 2004).  

Είναι γνωστό ότι ο κυριότερος παράγοντας των αναγνωστικών διαταραχών αναφέρεται 
πρωτίστως στη δυσκολία αποκωδικοποίησης, δηλαδή στον τρόπο με τον οποίο ανα-
γνωρίζονται τα μεμονωμένα γράμματα και οι συλλαβές μιας λέξης και πώς αυτά αντι-
στοιχίζονται με τις φωνολογικές αναπαραστάσεις, συνδυαζόμενα με τις ιδιαίτερες δυ-
σκολίες κατά την αναγνώριση και την προφορική ανάγνωση λέξεων (Stanovich, 2005). 
Η φωνολογική επεξεργασία αναφέρεται στην ύπαρξη των δεξιοτήτων της αναγνώρισης 
και της εφαρμογής των επιμέρους στοιχείων από τα οποία δομείται ο προφορικός λό-
γος, της συλλαβής και του φωνήματος (Mather & Goldstein, 2001). Βιβλιογραφικά έχει 
γίνει ευρύτατη αναφορά στον όρο της φωνολογικής επίγνωσης, υποδηλώνοντας το πως 
τα παιδιά αντιλαμβάνονται τη φωνολογική δομή του προφορικού λόγου, αναγνωρίζο-
ντας, επίσης, τη σπουδαιότητα της φωνολογικής επίγνωσης και τη συμβολή της στην 
ακριβή και ευχερή αναγνωστική ικανότητα (Mather & Goldstein, 2001). 

Η δυσκολία που παρατηρείται στην ταχύτερη και ακριβέστερη αποκωδικοποίηση σε 
μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες οδηγεί σε δέσμευση σημαντικών γνωστικών πηγών 
και υπερφόρτωση της περιορισμένης μνήμης τους, με αποτέλεσμα να εμφανίζουν γε-
νικευμένη αναγνωστική δυσκολία και έλλειμμα ικανής αναγνωστικής κατανόησης 
(Smith, 2004). Μια μερίδα ερευνητών υποστηρίζει τη διάκριση μαθητών με αναγνω-
στικές δυσκολίες σε αυτούς που έχουν προβλήματα στην ακρίβεια και σε αυτούς που 
έχουν προβλήματα στην ευχέρεια. Η ευχέρεια, η οποία χαρακτηρίζει την αναγνωστική 
δυσκολία έχει ιδιαίτερη συμβολή στην αναγνωστική κατανόηση και είναι μία από τις 
πρώτες ενδείξεις ύπαρξης αναγνωστικών δυσκολιών (Speece & Ritchey, 2005). 

Αναγνωστική κατανόηση και Σχολική επίδοση 

Ένας από τους βασικότερους παράγοντες της αποτελεσματικής μαθησιακής διαδικα-
σίας είναι η αναγνωστική κατανόηση, αφού ούτως ή άλλως αυτό είναι το απαιτούμενο 
στην αναγνωστική διαδικασία, η οποία χρησιμοποιώντας την κατανόηση του γραπτού 
και προφορικού λόγου προάγει το μαθησιακό αποτέλεσμα (Πόρποδας, 2002). 
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Η κατανόηση ορίζεται σαν μια διαδικασία, κατά την οποία το σημασιολογικό περιεχό-
μενο των λέξεων, των προτάσεων ή των κειμένων προσλαμβάνεται, επεξεργάζεται, συ-
γκροτείται και αξιοποιείται κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης (Πόρποδας, 2002). Ο κε-
ντρικός πυρήνας της ανάγνωσης είναι η κατανόηση, η οποία για να επιτευχθεί, χρειά-
ζεται να κατασκευαστούν σημασιολογικές αναπαραστάσεις από τον αναγνώστη 
(Smith, 2004). Έτσι, υπάρχει στενή σύνδεση της αναγνωστικής κατανόησης και των 
προηγούμενων γνώσεων και προσδοκιών των αναγνωστών, οι οποίες ενεργοποιούνται 
από αυτόν, με στόχο τη δυναμική κατανόηση (Mouzaki & Sideridis, 2007). Επομένως, 
για να υπάρξει επιτυχής αναγνωστική κατανόηση είναι απαραίτητες να συνυπάρχουν 
μια σειρά από δεξιότητες, όπως ικανή αποκωδικοποίηση, ύπαρξη φωνολογικής επίγνω-
σης, γνώση λεξιλογίου, ταχύτητα επεξεργασίας, ικανότητα εξαγωγής συμπερασμάτων 
και χρήση μεταγνωστικών στρατηγικών (Sideridis, 2009). Ιδιαίτερα, οι μαθητές των 
πρώτων τάξεων του δημοτικού σχολείου, οι οποίοι εμφανίζουν μαθησιακές δυσκολίες 
και δεν έχουν καταφέρει επαρκώς να κατακτήσουν το μηχανισμό ανάγνωσης και εμ-
φανίζουν ελλιπή κατανόηση των κειμένων, φορτώνονται με αρνητικότητα για την α-
νάγνωση, χαμηλή αυτοαποτελεσματικότητα και χαμηλή αυτοεκτίμηση, κάτι το οποίο 
έχει σαν αποτέλεσμα χαμηλή σχολική επίδοση εν γένει και σχολική αποτυχία 
(Polychroni, Koukoura & Anagnostou, 2006).  

«Η αναγνωστική κατανόηση χαρακτηρίζεται από τρία επιμέρους στοιχεία: τον αναγνώ-
στη, ο οποίος ενεργεί, το κείμενο, το οποίο πρέπει να κατανοηθεί, και τη δραστηριότητα, 
μέρος της οποίας αποτελεί η κατανόηση» (Πολυχρόνη, 2011:109). 

Μέσα από διεθνείς και ελληνικές έρευνες έχει επιβεβαιωθεί ότι η αποκωδικοποίηση 
συμβάλλει σε πολύ μεγάλο βαθμό στην ποιότητα της αναγνωστικής κατανόησης σε 
μαθητές των μικρών τάξεων του δημοτικού, αφού η γενικότερη κατανόηση του μα-
θητή, η οποία περιλαμβάνει λεξιλόγιο και επίγνωση γραμματικής και συντακτικού, δεν 
παίζει ιδιαίτερο ρόλο στην αναγνωστική κατανόηση των αρχάριων αναγνωστών 
(Protopapas & Skaloumbakas, 2007). 

Σημαντική παράμετρος στη σχολική επίδοση και σε όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα 
αποτελεί η δεξιότητα της αναγνωστικής κατανόησης, όπου οι αναγνώστες προσπαθούν 
να δομήσουν νοητικές αναπαραστάσεις των κειμένων, κάνοντας συνδυασμό σε αυτά 
που διαβάζουν και σε αυτά που γνωρίζουν (Snow, Burns & Griffin, 1998). Δύο σημα-
ντικές δεξιότητες, οι οποίες στηρίζουν την κατανόηση, είναι η ακρίβεια και η ευχέρεια 
της αποκωδικοποίησης. Ερευνητικά δεδομένα έχουν δείξει ότι είναι δυνατό να παρα-
τηρούνται δυσκολίες στην ανάγνωση, στο πεδίο της κατανόησης, χωρίς την ύπαρξη 
προβλημάτων αποκωδικοποίησης (Μπότσας, 2007). Επίσης, η συμβολή της ακρίβειας 
και της ευχέρειας, η οποία παίζει σημαντικό ρόλο στις πρώτες τάξεις του δημοτικού, 
δείχνει να μειώνεται στις μεγαλύτερες τάξεις, δίνοντας τη θέση τους σε μια σειρά γνω-
στικών παραγόντων, όπως η ακουστική κατανόηση, η μνημονική δεξιότητα και ο πλού-
τος του λεξιλογίου (Protopapas, Sideridis, Mouzaki & Simos, 2011).  

Οι μαθητές, οι οποίοι από τη μία έχουν ικανοποιητική δεξιότητα αποκωδικοποίησης, 
αλλά από την άλλη προβλήματα στην κατανόηση, πολύ συχνά παρουσιάζουν 
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λεξιλογικό, μορφολογικό και συντακτικό έλλειμμα, με συνέπεια την προβληματική α-
ναγνωστική κατανόηση, επηρεάζοντας έτσι τη γενικότερη σχολική επίδοση (Nation, 
Clarke, Marshall & Durand, 2004).  

Έναν ειδικό γνωστικό παράγοντα, ο οποίος δυσκολεύει την αναγνωστική κατανόηση 
στα παιδιά, αποτελεί η εργαζόμενη μνήμη, η οποία είναι υπεύθυνη για την εξαγωγή 
συμπερασμάτων, απαιτώντας ερμηνευτική και συνθετική ικανότητα του κειμένου, κάτι 
που δυσκολεύει ιδιαίτερα τους μαθητές φτωχής αναγνωστικής κατανόησης. Οι μαθητές 
με δυσκολίες μάθησης έρχονται συχνά αντιμέτωποι με προβλήματα σε όλο το φάσμα 
των εμπλεκόμενων δεξιοτήτων, οδηγώντας σε μειωμένη κατανόηση (Nation et al., 
2004). Πολύ συχνά τα μνημονικά προβλήματα και η αδυναμία συγκέντρωσης όταν 
συνδυάζονται με ελλιπή αποκωδικοποίηση οδηγούν σε σημαντική αδυναμία κειμενι-
κής κατανόησης και περιορισμένης ανάπτυξης λεξιλογίου (Smith, 2004).  

Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, λόγω των μεταγνωστικών ελλειμμάτων που πα-
ρουσιάζουν, δεν μπορούν να περάσουν από την κυριολεκτική κατανόηση στην εξα-
γωγή συμπερασμάτων και αδυνατούν να διακρίνουν το σκοπό της ανάγνωσης 
(Stanovich, 2005). Επίσης, αδυνατούν να παρέμβουν με ενεργητικό τρόπο στην πορεία 
της ανάγνωσης και να έχουν αποτελεσματική παρέμβαση στην περίπτωση νοητικού 
χάσματος. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να αδυνατούν να διακρίνουν τη διαφορά μεταξύ 
σημαντικών πληροφοριών και λεπτομερειών για τη συσχέτιση υπάρχουσας και νέας 
γνώσης (Μπότσας, 2007). Έτσι, οι μαθητές με δυσκολίες μάθησης περιορίζουν την α-
ναγνωστική τους λειτουργία στο επίπεδο της κειμενικής αποκωδικοποίησης, χωρίς α-
ναστοχασμό και αξιολόγηση των προσπαθειών τους, αντιμετωπίζοντας έτσι σημαντικά 
προβλήματα στην κειμενική κατανόηση (Snow, Burns & Griffin, 1998). 

Τα ελλείμματα αναγνωστικής κατανόησης, τα οποία οφείλονται σε σημαντικές ελλεί-
ψεις στην αποκωδικοποίηση, στην ευχέρεια της ανάγνωσης, στο λεξιλόγιο, στις στρα-
τηγικές, μπορούν να οδηγήσουν σε μαθησιακά προβλήματα και να επηρεάσουν σημα-
ντικά τη σχολική επιτυχία (Μπότσας, 2007).  

Συμπεράσματα 

Τόσο η επιστημονική, όσο και η εκπαιδευτική κοινότητα, συμφωνούν στην παραδοχή 
ότι στη συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες στην ανά-
γνωση, όταν η κατάλληλες διδακτικές παρεμβάσεις γίνουν έγκαιρα και συστηματικά, 
τότε είναι δυνατό να αναστραφούν οι παρατηρούμενες δυσκολίες μάθησης προτού ε-
ξελιχθούν σε σοβαρά μαθησιακά και ψυχοκοινωνικά προβλήματα, ταλαιπωρώντας, έ-
τσι, τόσο τους μαθητές και τις οικογένειές τους, όσο και το σχολικό πλαίσιο.  

Ο έγκαιρος εντοπισμός μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και η άμεση παρέμβαση σε 
επίπεδο διδασκαλίας, αποτελεί την αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε δυσκολίες που 
εντοπίζονται σε σημαντικά γνωστικά αντικείμενα, όπως η ανάγνωση. Είναι, επίσης, 
διαπιστωμένο ότι η αρχική επίδοση των μαθητών στην ανάγνωση αποτελεί προβλε-
πτικό παράγονται της μετέπειτα αναγνωστικής επίδοσης. Από την άλλη, η διάγνωση 
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σοβαρών αναγνωστικών δυσκολιών μετά τα 8 έτη, έχει σαν αποτέλεσμα τα παιδιά να 
αντιμετωπίζουν μικρότερη ανοχή στο σχολείο και να έχουν μειωμένες πιθανότητες να 
αλλάξουν μέσα από τα προγράμματα παρέμβασης που παρέχονται στο σχολικό πλαί-
σιο. 

Οι μαθητές με δυσκολίες μάθησης επιδεικνύουν ιδιαίτερα μειωμένες επιδόσεις σε ένα 
σύνολο δεξιοτήτων, οι οποίες σχετίζονται με παραδοσιακά σχολικά αντικείμενα, ήδη 
από την πρώτη τάξη του δημοτικού. Οι αρχικές αυτές ενδείξεις, αν αξιοποιηθούν σω-
στά, με σκοπό την αποτροπή της εγκαθίδρυσης των μαθησιακών δυσκολιών, μπορεί να 
αποτελέσουν ιδιαίτερα ισχυρό προβλεπτικό δείκτη τόσο της ακαδημαϊκής όσο και της 
ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης του παιδιού. 

Όταν οι διδακτικές παρεμβάσεις γίνονται εγκαίρως σε μαθητές της πρώτης και δευτέ-
ρας δημοτικού, είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές στον τομέα της μετέπειτα ανάπτυξης 
των αναγνωστικών δεξιοτήτων και ιδιαίτερα της αναγνωστικής κατανόησης. Παρόλα 
αυτά, η χρονικά σωστή διδακτική παρέμβαση δεν μπορεί πάντα να επιτευχθεί, αφού 
φαίνεται να βρίσκει εμπόδια, τα οποία ανακύπτουν μέσα από την οριοθέτηση των μα-
θησιακών διαταραχών και του τρόπου με τον οποίο εφαρμόζονται οι διαγνωστικές πρα-
κτικές. Στον ελληνικό χώρο, παραδείγματος χάρη, η παραπομπή και η αξιολόγηση ενός 
μαθητή είναι ιδιαίτερα αργή και έτσι δυσχεραίνεται η άμεση και με αποτελεσματικό 
τρόπο αντιμετώπιση των δυσκολιών μάθησης, πολύ πριν προέλθει εδραίωση αυτών και 
προκληθεί μαθησιακό χάσμα. Με αυτή τη διαδικασία το μαθησιακό έλλειμμα που πα-
ρατηρείται μπορεί να επεκταθεί και σε άλλα αντικείμενα σχετιζόμενα με την ειδική 
διαταραχή, όπως της αναγνωστικής κατανόησης, δημιουργώντας γενικευμένη μαθη-
σιακή διαταραχή. Επιπρόσθετα, οι παρατηρούμενες μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να 
δημιουργήσουν ματαίωση και αρνητικά συναισθήματα για το σχολείο, κάτι το οποίο 
δεν αναστρέφεται, ακόμα κι αν μετέπειτα το παιδί υποστηριχθεί. 

Οι πολυποίκιλοι αιτιολογικοί παράγοντες, οι οποίοι σχετίζονται με ειδικές αναγνωστι-
κές διαταραχές, όπως της αναγνωστικής κατανόησης, επιβάλλουν ευέλικτα παρεμβα-
τικά προγράμματα και υπηρεσίες, μέσα σε ένα σύγχρονο και ποιοτικό σχολείο. 
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Η εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στην Προσχολική Εκπαίδευση 
την περίοδο του κορωναϊού 

Κανακάρη Ελένη, Εκπαιδευτικός Π.Ε.60, M.Sc., elenkana@gmail.com 

Περίληψη. 

Οι συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία του κορωναϊού ήταν συνθήκες έκτακτης 
ανάγκης. Ο χρόνος αντίδρασης ήταν περιορισμένος και στον τομέα της εκπαίδευσης 
χρειάστηκαν να παρθούν άμεσες λύσεις. Σε αυτό το δυσχερές πλαίσιο δοκιμασίας για 
όλους, οι μαθητές/τριες, εκτός από την αιφνίδια διακοπή των μαθημάτων, είχαν να α-
ντιμετωπίσουν την απουσία της κανονικότητας και της ασφάλειας που παρέχει η λει-
τουργία του σχολείου διαδραματίζοντας ενεργό ρόλο στην ψυχοσωματική τους ανά-
πτυξη. Σε αυτές τις συνθήκες, η επαφή των μαθητών/τριών με την εκπαιδευτική διαδι-
κασία, μέσω πρακτικών της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, αποτέλεσε αναγκαιότητα 
αλλά και εκπαιδευτική προτεραιότητα. 

Λέξεις-Κλειδιά: εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, κορωναϊός, νηπιαγωγείο. 

Εισαγωγή. 

Η εμφάνιση της πανδημίας του κορωναϊού στην χώρα μας έβαλε λουκέτο στα σχολικά 
κτίρια και η εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση ήρθε στο προσκήνιο της εκπαιδευτικής πραγ-
ματικότητας ως η μόνη λύση στην διατήρηση της σχέσης μεταξύ των μαθητών/τριών 
και του σχολείου. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα ετοιμάστηκαν και δημιουργή-
θηκαν ηλεκτρονικές πλατφόρμες διδασκαλίας και οι εκπαιδευτικοί σε όλες τις βαθμίδες 
της εκπαίδευσης καλέστηκαν να δοκιμάσουν πλατφόρμες τηλε-εκπαίδευσης χωρίς να 
έχουν οι πλειονότητα αυτών, καμία πρώτιστη εμπειρία.  

Η εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση απαιτεί παιδαγωγικές παραμέτρους, μεθοδολογία, πρό-
γραμμα, σχεδιασμό και ανάπτυξη κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού. Κάτι τέτοιο όμως 
δεν είναι εφικτό να γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα. Σε πολλές περιπτώσεις το δι-
δακτικό προσωπικό δεν είναι εξοικειωμένο με την φιλοσοφία της εξ Αποστάσεως Εκ-
παίδευσης αλλά και με τις δυνατότητες που παρέχουν οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες δι-
δασκαλίας. Η μέχρι τώρα έλλειψη απαραίτητων επενδύσεων σε τεχνολογικό εξοπλισμό 
και σε εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό δημιουργεί σε πολλές περιπτώσεις προβλή-
ματα στην πρακτική εφαρμογή του εκπαιδευτικού έργου. H μετάβαση στην εξ Απο-
στάσεως Εκπαίδευση χωρίς την κατάλληλη προετοιμασία, αναπόφευκτα συνοδεύεται 
από τεχνικά προβλήματα, δυσκολίες υιοθέτησης και δυσπιστία. Οι ηλεκτρονικές πλατ-
φόρμες που χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίησή της, την περίοδο του κορωναϊού δεν 
μπόρεσαν να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στις ταυτόχρονες συνδέσεις. 

Από την άλλη για να διασφαλιστεί η ποιότητα στην επίτευξη των μαθησιακών στόχων 
στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση που διαφέρει από τον παραδοσιακό τρόπο μάθησης 
χρειάζονται εξατομικευμένες διαδικασίες και βαθιά κατανόηση της φιλοσοφίας της για 

246/493

________________________________________________________________________________________________________ 
 i-Teacher     -      I.S.S.N. : 1792 - 4146       -      Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Περιοδικό       -      23ο  Τεύχος     -      Ιούλιος    2020



την επίτευξη μιας άριστης μαθησιακής λειτουργίας. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που στον πυρήνα τους παρέχουν 
μόνο συμβατικούς και παραδοσιακούς τρόπους μάθησης δεν έχουν αναπτύξει εξ απο-
στάσεως εκπαιδευτικό υλικό. Η Προσχολική Αγωγή που στηρίζεται στην βιωματική 
και ενεργητική μάθηση αποτέλεσε το μεγαλύτερο στοίχημα στην εφαρμογή της εξ Α-
ποστάσεως Εκπαίδευσης στην χώρα μας. 

Η Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 

Ο όρος εκπαίδευση, προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό ρήμα εκπαιδεύω που σημαίνει 
ανατρέφω, μορφώνω, διαπαιδαγωγώ. Εκπαίδευση είναι η επίδραση που ασκούν οι γε-
νιές των ενηλίκων στις γενιές που δεν είναι ακόμη ώριμες για την κοινωνική ζωή. Α-
ντικείμενό της έχει να δημιουργήσει και να αναπτύξει στο παιδί φυσικές, νοητικές και 
ηθικές ιδιότητες, που απαιτούν από αυτό η κοινωνία στο σύνολό της και το ιδιαίτερο 
περιβάλλον για το οποίο ειδικότερα προορίζεται (Ντυρκέμ, 1998).  

Η εκπαίδευση είναι μια συνεχής διαδικασία που ξεκινάει από την γέννηση του ανθρώ-
που και συνεχίζει σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Ποικίλλει ανάλογα με την χρονική 
περίοδο και την χώρα που εξετάζεται. Σε κάθε χρονική στιγμή υπάρχει ένας ρυθμιστι-
κός τύπος εκπαίδευσης, από τον οποίο δεν μπορούμε να αποκλίνουμε, χωρίς να σκο-
ντάψουμε σε ζωηρές αντιστάσεις, που προκύπτουν από τις αναστολές για οποιαδήποτε 
απόσχιση από τα καθιερωμένα (Ντυρκέμ, 1998). Η έννοια του όρου εκπαίδευση είναι 
σχετική και ανάλογη µε την ιδιομορφία κάθε εποχής και δεν είναι δυνατό να δοθεί ένας 
διαχρονικά έγκυρος ορισμός (Μπάκας, 2014). Η εκπαίδευση ως κοινωνικός θεσμός, 
βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με την εκάστοτε κοινωνία και αντανακλά την κοινω-
νική πραγματικότητα της εποχής της. 

Η εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση έχει μια μακρά διαδρομή στον χρόνο. Ξεκίνησε στον 
18ο αιώνα και άρχισε να εξελίσσεται κατά τον 19ο αιώνα. Η απαρχή της εξ αποστά-
σεως εκπαίδευσης μπορεί να τοποθετηθεί στις «σπουδές δια αλληλογραφίας», που χρο-
νολογούνται από το 1870. Η εκπαίδευση σε αυτή τη μορφή βασιζόταν σε έντυπο υλικό 
και δεν υπήρχε ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου. Στις 
αρχές της δεκαετίας του 1980, έκαναν την εμφάνισή τους οι πρώτες εκπαιδευτικές κα-
σέτες για τους υπολογιστές της εποχής οι οποίες περιείχαν εκτελέσιμα προγράμματα 
και κανονική ηχογράφηση φωνής. Στις κασέτες αυτές οι μαθητές/τριες μπορούσαν να 
κάνουν τις ασκήσεις τους ενώ ταυτόχρονα ακουγόταν και η φωνή του εκπαιδευτή για 
να προσφέρεται µία πλήρης προς το µαθητή/τρια επεξήγηση του μαθήματος. Το 
Software, αντικαθιστούσε το συμβατικό πίνακα της τάξης.  

Η ταχύτητα ανόδου της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης συνδέεται με την ανάπτυξη της 
τεχνολογίας και των συστημάτων επικοινωνίας. Η δια βίου εκπαίδευση και η λειτουρ-
γία των Ανοικτών Πανεπιστημίων που παρέχουν σπουδές από απόσταση στηρίζει τη 
δυναμική της στα εξ αποστάσεως μαθήματα. Η συγκεκριμένη μορφή εκπαίδευσης δια-
φέρει από την παραδοσιακή δια ζώσης διδασκαλία. Στηρίζεται σε θεωρητικό και 
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ερευνητικό υπόβαθρο και εφαρμόζεται με επιτυχία σε αρκετούς τομείς. Η εξ Αποστά-
σεως Εκπαίδευση διδάσκει και ενεργοποιεί τον/την εκπαιδευόμενο/η για το πως να μα-
θαίνει μόνος/η του/της και πως να λειτουργεί αυτόνομα προς μια ευρετική πορεία αυ-
τομάθησης και γνώσης (Λιοναράκης, 2005). 

Θεωρώντας ως αποτελεσματικό ένα ισορροπημένο μοντέλο σύγχρονων και ασύγχρο-
νων διαδικασιών, το τεχνολογικό περιβάλλον της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης έχει 
δύο βασικά συστατικά: Την εικονική τάξη (e-class) και την τηλεδιάσκεψη. Από το 1998 
έχει προταθεί η έννοια της πολυμορφικότητας, που οριοθετεί την διάσταση της από-
στασης μέσα σε ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο προσεγγίσεων της ποιότητας και της χρήσης 
μέσων και εργαλείων (Lionarakis, 1998). Η εξ Αποστάσεως πολυμορφική Εκπαίδευση 
ενώ δανείζεται στοιχεία θεωρίας και εφαρμογών από άλλες μορφές και εμπειρίες εκ-
παίδευσης, διαφέρει από αυτές. Δεν είναι εκπαιδευτική πολιτική ή τακτική, όπως η δια 
βίου μάθηση ή συνεχιζόμενη εκπαίδευση (Λιοναράκης, 2006).  

Η εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση αποτελεί μια μορφή εκπαίδευσης σε ένα ειδικά διαμορ-
φωμένο ηλεκτρονικό περιβάλλον που βασίζεται στο Internet. Αυτό το μοντέλο εκπαί-
δευσης έχει χαρακτηριστεί ως η επόμενη γενιά των μεθόδων διδασκαλίας και έχει ρα-
γδαία ανάπτυξη στις μέρες μας σε όλες τις πτυχές και διαστάσεις της εκπαίδευσης. Η 
βασική αντίληψη πάνω στην οποία θεμελιώνεται η αναγκαιότητα της στην εκπαίδευση 
είναι ότι μέσα από ένα τεράστιο ωκεανό πληροφοριών, η χρήσιμη πληροφορία θα με-
τασχηματιστεί σε γνώση σύγχρονη και λειτουργική, ώστε αξιοποιώντας την Κοινωνία 
της Πληροφορίας να περάσουμε στην Κοινωνία της Μάθησης και της Γνώσης (Σολο-
µωνίδου, 2003). Τα ελληνικά Πανεπιστήμια έχουν αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που προ-
σφέρει η εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και ΄την εφαρμόζουν σε διδακτικές στρατηγικές 
και θεωρίες μάθησης που προτάθηκαν να αξιοποιούνται στην εκπαίδευση µέσω του 
διαδικτύου.  

Οι ενήλικοι φοιτητές/τριες μέσα από την εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης βρίσκουν χώρο 
να αυτενεργήσουν, να επιλέξουν οι ίδιοι ποια θέματα πρέπει να προσέξουν περισσό-
τερο, πώς θα κατανείμουν το χρόνο για την μελέτη τους και πώς συνολικά θα προσεγ-
γίσουν μία συγκεκριμένη θεματική ενότητα. Αυτό οδηγεί όχι μόνο στη λεγόμενη αυ-
τορρύθμιση της διαδικασίας της μάθησης αλλά και στην περαιτέρω ανάπτυξη της κρι-
τικής σκέψης των σπουδαστών (Κόκκος & Λιοναράκης, 1998).  

Η ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση προσδίδει στον εκπαιδευτικό ένα νέο ρόλο 
και µία άλλη διάσταση από την παραδοσιακή, συμβατική εκπαίδευση. Διαμορφώνεται 
ένας νέος ρόλος για τον/την διδάσκοντα/ουσα αυτός του συμβούλου. Ο/η εκπαιδευτι-
κός - σύμβουλος γίνεται η ψυχή της υποστήριξης του/της εκπαιδευόμενου/ης και είναι 
παρών/ούσα σε σημαντικές φάσεις της μαθησιακής διαδικασίας χωρίς όμως να επιβά-
λει ή να επιβάλλεται (Λιοναράκης, 1999). Ο Rumble (2001) αναφέρει τέσσερα μοντέλα 
εκπαίδευσης διαδικτυακών μαθημάτων: 
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• Το μοντέλο Μεταβίβασης της Διδασκαλίας και της Μάθησης (Transmission 
model of teaching and learning), που υποστηρίζεται από τις δυνατότητες του δια-
δικτύου να προσφέρει καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό, παρέχοντας πολλαπλές α-
ναπαραστάσεις, δυνατότητες αξιολόγησης και ενθαρρύνοντας την αλληλεπί-
δραση. 

• Το Εποικοδοµιστικό μοντέλο (Constructivist model), που ο/η εκπαιδευόμενος/η 
εμπλέκεται ενεργά και αναλαμβάνει συγκεκριμένους ρόλους στο πλαίσιο κατάλ-
ληλα σχεδιασμένων δραστηριοτήτων του εκπαιδευτικού υλικού. 

• Το Κοινωνικοπολιτισµικό μοντέλο (Socio – cultural model), που με την βοήθεια 
των επικοινωνιακών δυνατοτήτων του διαδικτύου μπορεί να υποστηριχθεί και να 
ενισχυθεί η αλληλεπίδραση και η συνεργασία. 

• Το Μεταγνωστικό μοντέλο (Metacognitive model), στο οποίο ο εκπαιδευτής υπο-
στηρίζει και υποβοηθά το μαθητή να αποστασιοποιηθεί και να ελέγξει τη διαδι-
κασία της μάθησης, ώστε να βελτιώσει την κατανόησή του.  

Η ανάπτυξη διαδραστικών εξ αποστάσεως ασκήσεων είναι σημαντική ώστε να υπάρξει 
διάδραση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για να προκαλέσει την ενεργή συμμε-
τοχή του εκπαιδευόμενου. Η επικράτηση αυτού του μοντέλου μάθησης διαμορφώνει 
νέα δεδομένα σε ό,τι αφορά τη διδασκαλία, ακόμη και στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, 
ιδιαίτερα σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία (Καλκάνης κ.ά. 2001). 

 Η Προσχολική Αγωγή δεν είχε καταπιαστεί με τέτοιου είδους εκπαίδευση ως τις μέρες 
της πανδημίας του κορωναϊού. Η εκπαίδευση σε αυτή την ηλικία επιδιώκεται βιωμα-
τικά και ενεργητικά, μέσω της αυτορρυθμιζόμενης και συνεργατικής μάθησης και α-
ποτελεί έναν εναλλακτικό τρόπο εκπαίδευσης σε αντίθεση με τον παραδοσιακό τρόπο 
εκπαίδευσης που συσχετίζεται με την μετωπική διδασκαλία και την απομνημόνευση 
της ύλης (Τριλίβα & Αναγνωστοπούλου, 2008) που συναντάται στις μεγαλύτερες ηλι-
κίες.  

Η μάθηση δεν αποτελεί προϊόν μονάχα της διδακτικής, αλλά κυρίως της μαθησιακής 
πράξης (Κασσωτάκης & Φλουρής, 2006), και επιδιώκει από τον/την μαθητή/τρια της 
μετατροπή της πληροφορίας σε γνώση, κατανοώντας ταυτόχρονα τον τρόπο με τον ο-
ποίο η προηγούμενη γνώση καθορίζει την επόμενη (Φύκαρης, 2010). Η μάθηση συντε-
λείται σε όλη τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου με τρεις μορφές: την τυπική, τη μη 
τυπική και την άτυπη, καθεμιά από τις οποίες έχει τα δικά της χαρακτηριστικά (Λιονα-
ράκης 2013).  

Όσοι αναγνωρίζουν την κοινωνική ανάγκη για αλλαγές στην εκπαίδευση, διάκεινται 
γενικώς θετικά απέναντι στην εισαγωγή νέων εκπαιδευτικών μοντέλων που περιλαμ-
βάνουν τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) (Αναστασιάδης & Βι-
ταλάκη, 2007), αν και στη χώρα μας καταγράφεται μια τεχνοφοβία και άγχος απέναντι 
στο ενδεχόμενο απαξίωσης του ρόλου του εκπαιδευτικού από τη διείσδυση των υπο-
λογιστών στη διδασκαλία (Ρες & Βαρσαμίδου, 2008). Όμως στη μετανεωτερική κοι-
νωνία που ζούμε χρειάζεται να αλλάξουν τα πρότυπα των διδακτικών και μαθησιακών 

249/493

________________________________________________________________________________________________________ 
 i-Teacher     -      I.S.S.N. : 1792 - 4146       -      Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Περιοδικό       -      23ο  Τεύχος     -      Ιούλιος    2020



συμπεριφορών (Κοσσυβάκη, 2003). Σε έρευνες οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι η χρήση 
των ΤΠΕ αυξάνουν τα κίνητρα συμμετοχής των μαθητών/τριών στην εκπαιδευτική δια-
δικασία (Kafai et al.,2002) και αναπτύσσουν την κριτική τους σκέψη (Jonassen et al., 
1998).  

Βασικό ρόλο διαδραματίζει η αντίληψη του/της εκπαιδευτικού για την αποτελεσματι-
κότητα των τεχνικών που εισάγει η εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με την χρήση των 
τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στο διδακτικό έργο και ο έλεγχος 
που μπορεί να έχει πάνω σε αυτές (Βοσνιάδου, 2006). Ένα ακανθώδες πρόβλημα είναι 
η χαμηλή αυτοπεποίθηση των εκπαιδευτικών στη χρήση των ΤΠΕ (Pelgrum, 2001). Οι 
σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές προσεγγίσεις δίνουν έμφαση στον σχεδιασμό 
των υπολογιστικών μαθησιακών περιβαλλόντων ώστε να διευκολύνουν τις ενεργητι-
κές, εποικοδομητικές και συνεργατικές μαθησιακές διαδικασίες (Κόμης, 2004). 

Η προσχολική εκπαίδευση την περίοδο του κορωναϊού 

H αναγκαιότητα της εξ Αποστάσεως εκπαιδευτικής υποστήριξης στην Προσχολική α-
γωγή πρόβαλε ως ενδεδειγμένη και επιβεβλημένη την περίοδο του κορωναϊού, ώστε τα 
παιδιά να κρατήσουν επαφή με το σχολείο. Χρειάστηκε η διδακτική και ψυχοπαιδαγω-
γική υποστήριξη τους από τους σημαντικούς άλλους, που είναι για τα παιδιά αυτής της 
ηλικίας οι εκπαιδευτικοί τους. Ο στόχος ήταν η δημιουργική απασχόληση των μαθη-
τών/τριών, ώστε να μην εμφανίσουν σημάδια ανίας, επιθετικότητας και άλλων συμπε-
ριφορών που μπορεί να είναι απόρροια της αιφνιδιαστικής και αναπάντεχης απομά-
κρυνσης από το σχολικό περιβάλλον.  

Από την άλλη όμως χρειάζεται και η συμβουλευτική υποστήριξη για όλα τα μέλη της 
σχολικής κοινότητας που έπρεπε να διαχειριστούν μια τέτοια πρωτόγνωρη κατάσταση 
και αυτό δεν επιτεύχθηκε. Το πλαίσιο της συγκράτησης και της έκτακτης ανάγκης για 
την υγεία των μελών της κοινωνίας και η χρήση νέων εργαλείων στην εκπαιδευτική 
πρακτική υποχρεώνει τους/τις εκπαιδευτικούς να ανακαλύψουν και να βρουν άλλα μο-
νοπάτια από αυτά που γνωρίζουν στην εκπαιδευτική διαδικασία έτσι ώστε αυτή να συ-
νεχίζει να έχει νόημα για τα παιδιά.  

Η εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση για τα μικρά παιδιά προαπαιτεί να βρεθεί νόημα στο να 
διδαχθούν αυτά που θέλουν να τους διδάξουν. Η Προσχολική εκπαίδευση δε στηρίζε-
ται σε αυστηρά πρότυπα γνώσης αλλά έχει ως βάση της το παιχνίδι και την κατάκτηση 
της αυτονομίας από τα παιδιά και για τα παιδιά. Το παιχνίδι, ελεύθερο και δομημένο 
αποτελεί για το παιδί τον πιο φυσικό τρόπο εκμάθησης και το κυριότερο μέσο της εξε-
ρεύνησης του κόσμου που το περιβάλλει αλλά και του ίδιου του του εαυτού. Το παιδί 
μαθαίνει παίζοντας να γνωρίζει και να συνυπάρχει ομαδικά με τους συνομήλικούς του. 
Πρόκειται για μια διασκεδαστική και αλληλεπιδραστική διαδικασία που συντελείται 
με την φυσική παρουσία και συμμετοχή όλων.  
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Στην Ελλάδα δεν υπάρχει επαρκής εμπειρία, στην Προσχολική εκπαίδευση σε εξ Απο-
στάσεως Εκπαίδευση και περιορίζεται σε δραστηριότητες μέσω ευρωπαϊκών προγραμ-
μάτων. Συνάμα δεν έχουν δημιουργηθεί υποδομές στις σχολικές μονάδες και η κατα-
νομή του απαραίτητου εξοπλισμού στα σχολεία έχει γίνει χωρίς συνέχεια και σοβαρό 
προγραμματισμό. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε τέτοιου είδους διαδικασίες εί-
ναι πολύ περιορισμένη. Στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση το εκπαιδευτικό υλικό πρέ-
πει να είναι κατάλληλα διαμορφωμένο ώστε να μπορεί να υποστηρίξει αυτήν τη μορφή 
διδασκαλίας. Χρειάζεται μετασχηματισμός της διδακτικής μεθόδου και αναδιοργά-
νωση των σχεδίων μαθήματος. Παράλληλα είναι απαραίτητη η εξασφάλιση κατάλλη-
λων συνθηκών από πλευράς τάξης η οποία μεταφέρεται στο οικογενειακό περιβάλλον.  

Η πανδημία του κορωναϊού έθεσε τους/τις εκπαιδευτικούς σε μια ειδική κατάσταση, 
μακριά από τους/τις μαθητές/τριες τους, διατηρώντας μόνο ηλεκτρονικές ανταλλαγές 
μαζί τους μέσω της πλατφόρμας του Webex και των άλλων εργαλείων τεχνολογικής 
υποστήριξης. Οι διαδικτυακές πλατφόρμες συνδυάζουν χαρακτηριστικά σύγχρονης και 
ασύγχρονης εκπαίδευσης και προσφέρουν δυνατότητες υποστήριξης μαθημάτων που 
βασίζονται στις σύγχρονες θεωρίες μάθησης, όμως δεν λύνουν όλα τα προβλήματα, 
όπως είναι απρόσωπη επικοινωνία στη διαδικτυακή τάξη.  

 Η μεταφορά του καθήκοντος εκπαίδευση-διδασκαλία την περίοδο του κορωναϊού με-
τατοπίστηκε στην οικογενειακή εστία και στους γονείς των παιδιών που έγιναν οι δια-
μεσολαβητές της μαθησιακής διαδικασίας. Η συνέχεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
υπήρχε σε μερικούς, αλλά όχι σε όλους. Κάποια σπιτικά δεν μπορούσαν να έχουν τον 
εξοπλισμό που προϋποθέτει η εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Και αυτό αποτελεί σημείο 
προβληματισμού όταν πρόκειται για το δημόσιο σχολείο.  

Επίλογος 

Η εξ αποστάσεως μάθηση για την Προσχολική εκπαίδευση περιορίζεται στο σπίτι και 
δεν είναι σχολείο. Η «εκπαιδευτική συνέχεια» μέσα από την οθόνη του υπολογιστή για 
τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας αποτελεί μια παραμυθία. Κανένα τεχνολογικό ή 
επικοινωνιακό μέσο από μόνο του δεν μπορεί να βελτιώσει τη μαθησιακή αποτελεσμα-
τικότητα αν δε συνοδεύεται και δεν εντάσσεται σε μια παιδαγωγική λογική και δεν 
υπηρετεί μια δομημένη παιδαγωγική διαδικασία (Report of Illinois Faculty Seminar, 
1999). Η δια ζώσης διδασκαλία, η ανθρώπινη επαφή χωρίς διαμεσολαβητές είναι ανα-
ντικατάστατη. Ο πλούτος και η ποικιλομορφία των ανταλλαγών που προσφέρει η δια 
ζώσης επικοινωνία δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί μέσα από παρεμβαλλόμενες οθό-
νες.  

Μετά τον καιρό της έκπληξης μπροστά σε αυτήν τη νέα κατάσταση του περιορισμού 
που δημιούργησε η πανδημία του κορωναϊού ήρθε η επαναφορά στην κανονικότητα. 
Είναι απαραίτητο να συνεχίσει το σχολείο να λειτουργεί με την δια ζώσης επαφή γιατί 
ο περιορισμός τονίζει τις ανισότητες και ενισχύει την απομόνωση των πιο ευάλωτα 
κοινωνικοπολιτισμικών ομάδων. Η επαναλειτουργία των σχολείων υπό δραστικές 
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υγειονομικές συνθήκες δεν εκφράζει το νηπιαγωγείο που αναλαμβάνει να είναι και 
πάλι, ένα φιλόξενο και ασφαλές μέρος για το παιδί. Η αποσυμφόρηση καλείται να βά-
λει λόγια στα συναισθήματα και τις ανησυχίες. Χρειάζεται περισσή προσπάθεια για να 
αποκατασταθεί η κανονικότητα κάτω από τις συνθήκες που δημιουργεί η νέα πραγμα-
τικότητα και να μπορεί να έχει νόημα αυτό που θα διδαχθεί στην πράξη μέσα από την 
επιβεβλημένη απόσταση εκ του σύνεγγυς αυτή την φορά. 

 Η συλλογική συν-κατασκευή του μαθησιακού μας περιβάλλοντος, μέσα από τις εμπει-
ρίες και τις γνώσεις, τις δοκιμές και τα λάθη, που προσφέρει η συλλογικότητα στην δια 
ζώσης εκπαίδευση στην παρούσα χρονική στιγμή δεν μπορεί να είναι όπως πριν την 
πανδημία. Τα πρωτόκολλα υγείας επιβάλλουν την απόσταση του ενός από τον άλλον 
μέσα στο σχολείο και έξω από αυτό και γίνονται σεβαστά. Όμως η εμμονή με την υγεία 
δεν πρέπει να κάνει τους/τις εκπαιδευτικούς να ξεχνάνε τις ανάγκες και τα δικαιώματα 
των μαθητών/τριών. Είναι παιδιά και πρέπει να έχουν το δικαίωμα να παίζουν, να συ-
νομιλούν μεταξύ τους, να εκφράσουν τα συναισθήματά τους, να χειριστούν αντικεί-
μενα. Η ψυχική τους ευημερία πρέπει να είναι οι κύριες προτεραιότητες. Η ευθύνη των 
εκπαιδευτικών είναι να διασφαλίσουν ότι τα παιδιά επιστρέφοντας στο σχολείο νιώ-
θουν καλά εκεί. Με σεβασμό στις διαταγές των ειδικών της υγείας η παιδαγωγική δεν 
πρέπει να υποβιβαστεί στο παρασκήνιο. Πρέπει οι εκπαιδευτικοί να σκεφτούν τρόπους 
για να διατηρήσουν τη συν-εκπαίδευση σε αυτούς τους κρίσιμους καιρούς. Το σχολείο 
είναι για τα παιδιά το μόνο μέρος όπου μπορούν να παίξουν ελεύθερα, να ανακαλύψουν 
τον κόσμο, να μεγαλώσουν με ασφάλεια, να γελάσουν δυνατά, να φάνε, να μάθουν τα 
δικαιώματα τους, να μπορούν να είναι παιδιά. Γιατί η διδασκαλία και η μάθηση είναι 
ενσωματωμένες δραστηριότητες, οι οποίες πραγματοποιούνται μέσω της αλληλεπιδρα-
στικής σχέσης με το άλλον. Το σχολείο πρέπει να παραμείνει ένα μέρος όπου τα παιδιά 
αισθάνονται σωματικά ασφαλή, ένα μέρος όπου είναι δυνατόν για όλους να μάθουν, 
να παίξουν, να αλληλοεπιδράσουν με τους άλλους.  

Οι συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία του κορωναϊού πρέπει να αποτελέσουν μία 
νέα πρόκληση για την εκπαίδευση. Χρειάζεται να συντονιστούν κεντρικά δομές και 
φορείς με σχετική εμπειρία στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση ώστε να υλοποιήσουν 
ταχύρρυθμα επιμορφωτικά σεμινάρια στους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων. Η 
σωστή ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία παραμένει ανοιχτό ζητούμενο. 
Μέσα από την ενσωμάτωση κατάλληλων παιδαγωγικών μεθόδων η διδακτική διαδικα-
σία πρέπει να παρέχει ποικίλες προσεγγίσεις και προοπτικές για τη μάθηση της πληρο-
φορίας. Να ενισχύει τη συνεργατικότητα, την παραγωγικότητα, τον στοχασμό, την ε-
νεργή συμμετοχή και τη συνάφεια (Lebow, 1993). 

To κλειδί για την επιτυχημένη χρήση της τεχνολογίας στην διδασκαλία δεν βρίσκεται 
στο υλικό (hardware) ή το λογισμικό (Software), αλλά στο «humanware», δηλαδή στην 
ανθρώπινη ικανότητα των δάσκαλων ώστε να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν αποτελε-
σματικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες (Warschauer και Meskill, 2000). 
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Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση την περίοδο αναστολής λειτουργίας των σχολικών 
μονάδων, εξαιτίας του COVID-19 

Κολοβός Χρήστος 
Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας 

ckolovos@sch.gr 

Περίληψη 

Η πανδημία του κορονοϊού επέφερε, παγκοσμίως, απότομες αλλαγές και δημιούργησε 
πρωτόγνωρες, άγνωστες και ασύμμετρες συνθήκες στην ανθρώπινη καθημερινότητα. 
Η επαγόμενη κοινωνική απομόνωση και ο υποχρεωτικός εγκλεισμός ήταν φυσικό και 
αναμενόμενο να επηρεάσει και τα σχολεία, με επακόλουθο να ανασταλεί η λειτουργία 
τους, σε πολλές χώρες ανά τον κόσμο. Ως εξισορροπητικό αντίμετρο, σε αυτή τη απρό-
σμενη κατάσταση, ενεργοποιήθηκε η επείγουσα εξ αποστάσεως διδασκαλία. Η πα-
ρούσα έρευνα, με δείγμα δασκάλους, κλάδου ΠΕ70, εξετάζει τον τρόπο, τις μορφές, 
την ανταπόκριση μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών, καθώς και τα προβλήματα υλο-
ποίησης αυτής της εκπαιδευτικής διαδικασίας, έκτακτης ανάγκης. Γενικά, φάνηκε ότι 
οι δάσκαλοι μπορούν να ανταποκριθούν ικανοποιητικά σε τέτοιες περιόδους κρίσης, 
μολονότι οι ίδιοι θεωρούν ότι η στήριξη και η επιμόρφωσή τους ήταν ελλιπής.  

Λέξεις-Κλειδιά: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση, κορονοϊός, κρίση, μεταγνώση 

Εισαγωγή 

Η εκπαίδευση, σε παγκόσμιο επίπεδο από τις αρχές του 2020, κλήθηκε να ανταποκριθεί 
σε νέα, άγνωστα και άκρως απαιτητικά δεδομένα, τα οποία ενέσκηψαν απότομα. Η 
πανδημία του κορονοϊού (COVID-19) άλλαξε άρδην τον εκπαιδευτικό ρου, ανά την 
υφήλιο, καθώς το κλείσιμο των σχολείων, ως ένα μέσο υγειονομικής προστασίας για 
τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού, δημιούργησε πρωτόγνωρες συνθήκες 
απομόνωσης και εγκλεισμού. Πράγματι, πολλές χώρες αποφάσισαν να κλείσουν τα 
σχολεία για να επιβραδύνουν τη μετάδοση του ιού, αλλά και για να μειώσουν επιβά-
ρυνση των συστημάτων υγείας (Van Lancker & Parolin, 2020). 

Πάντως, έχει διαπιστωθεί (Viner et al., 2020) ότι το κλείσιμο των σχολείων αλλά και 
λήψη άλλων κοινωνικών μέτρων, κατά τη διάρκεια επιδημιών ή πανδημιών, μειώνουν 
τη μετάδοση των ιών. Επιπλέον, το κλείσιμο των σχολείων είναι αποτελεσματικό, ε-
πειδή αναγκάζει τους γονείς να εργαστούν από το σπίτι με αποτέλεσμα να μειώνονται, 
περαιτέρω, οι επαφές.  

Η πανδημία της νόσου του κορονοϊού και τα μέτρα κοινωνικής απόστασης που εφαρ-
μόστηκαν έχουν, αναπόφευκτα, προκαλέσει πολλές αναταράξεις και δυσλειτουργίες 
στη σχολική (αλλά και καθημερινή) ζωή. Σύμφωνα με την UNESCO (2020), στις 8 
Απριλίου 2020, σε 188 χώρες του κόσμου, τα σχολεία είχαν αναστείλει τη λειτουργία 
τους σε εθνικό επίπεδο. Πάνω από το 90% των εκπαιδευομένων νέων (1,5 δισεκατομ-
μύρια νέοι) παγκοσμίως δε διέθεταν, πλέον, (συμβατική) εκπαίδευση (Lee, 2020).  
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Μια τέτοια κατάσταση απαιτεί, οπωσδήποτε, την ενεργοποίηση εναλλακτικών μορφών 
υλοποίησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Γενικά, όμως, τα εκπαιδευτικά συστήματα 
είναι απροετοίμαστα και ευάλωτα σε εξωτερικές απειλές (Bozkurt & Shar- ma, 2020; 
Trust & Whalen, 2020). Για αυτό, ως απάντηση, στην παγκόσμια εκπαιδευτική κρίση 
τέθηκε σε λειτουργία η «Επείγουσα (έκτακτης ανάγκης) εξ αποστάσεως διδασκαλία», 
καθόσον οι μαθητές έχουν το δικαίωμα συνέχισης της εκπαίδευσής τους, σε περιόδους 
κρίσης (Alvarez, 2020; Schlesselman, 2020). Η επείγουσα εξ αποστάσεως διδασκαλία, 
που είναι μια προσωρινή λύση, διαφορετική από την εξ αποστάσεως διδασκαλία 
(Hodges et al., 2020), συνήθως, δεν προγραμματίζεται εκ των προτέρων και περιλαμ-
βάνει ξαφνικές αλλαγές από την παραδοσιακή δια ζώσης διδασκαλία, ενώ οι εκπαιδευ-
τικοί, που πρέπει να αλλάξουν τις πρακτικές τους μέσα σε λίγες μέρες, εργάζονται υπό 
το καθεστώς έντονου άγχους, αγνοώντας, ασφαλώς, και τον χρόνο που θα επέλθει το 
τέλος της κρίσης (Affouneh, Salha & Khlaif, 2020). 

Σε κάθε περίπτωση σε τέτοιες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, η αξιοποίηση της τεχνο-
λογίας μπορεί να βοηθήσει, κατά πολύ, στη γεφύρωση αυτού του «εκπαιδευτικού ρήγ-
ματος» (Chick et al., 2020), ώστε οι μαθητές να συνεχίσουν να βρίσκονται σε επαφή 
με τη μαθησιακή διαδικασία και να υποστηρίζονται συναισθηματικά και γνωστικά. 
Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας (2020), «η σύγχρονη και η ασύγχρονη εξ αποστά-
σεως εκπαίδευση αποτελεί το πλέον πρόσφορο εργαλείο για να διατηρήσουν οι μαθη-
τές και οι εκπαιδευτικοί μας την επαφή τους με την εκπαιδευτική διαδικασία στις πα-
ρούσες, έκτακτες συνθήκες που βιώνει η χώρα μας, χωρίς, όμως, να αποσκοπεί να υ-
ποκαταστήσει τη δια ζώσης εκπαίδευση, ούτε να καλύψει τη διδακτέα ύλη». 

Αναμφισβήτητα, ο εκπαιδευτικός είναι εκείνος που θα καθορίσει το ποσοστιαίο μείγμα 
των παρεμβάσεων (ασύγχρονων ή/και ασύγχρονων), αναλόγως των διδακτικών και μα-
θησιακών στόχων που θα θέσει και θα κληθεί να εξυπηρετήσει. Οι εκπαιδευτικοί, την 
περίοδο του εγκλεισμού, με σκοπό την ανάπτυξη μαθητοκεντρικών περιβαλλόντων και 
μεταγνωστικών δεξιοτήτων, πριμοδοτώντας και την οικοδόμηση μάθησης με ευχαρί-
στηση, μπορούσαν να επιλέξουν μέσα από μια μεγάλη γκάμα δραστηριοτήτων, οι ο-
ποίες αφορούσαν: α) σε εμπέδωση της διδαγμένης ύλης (ασκήσεις επανάληψης), β) σε 
ασκήσεις φιλαναγνωσίας, με το διάβασμα βιβλίων σε ψηφιακή μορφή, γ) σε δημιουρ-
γικές ικανότητες που ενισχύουν τη φαντασία την επινοητικότητα και την πρωτοτυπία 
(σταυρόλεξα, γρίφοι, παιχνίδια κ.λπ.) και δ) σε αξιοποίηση της τέχνης.  

Η παρούσα έρευνα απευθύνθηκε σε δασκάλους (ΠΕ70). Το ερωτηματολόγιο, που χο-
ρηγήθηκε (μέσω Google Docs), ήταν ανώνυμο και μοναδικό σκοπό είχε να αποτυπώσει 
κατά πόσο στηρίχτηκαν οι μαθητές και οι μαθήτριες, την περίοδο αναστολής λειτουρ-
γίας των Δημοτικών Σχολείων, εξαιτίας του COVID-19. Πέραν των δημογραφικών 
στοιχείων, ερευνήθηκε η ετοιμότητα των εκπαιδευτικών, οι μορφές εκπαίδευσης που 
αξιοποιήθηκαν, η ανταπόκριση των μαθητών/τριών, τα προβλήματα που παρουσιάστη-
καν, η μεταγνωστική δυναμική της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, καθώς και τα είδη των 
δραστηριοτήτων που ανατίθονταν στους μαθητές/τριες, κατά τον εγκλεισμό τους στο 
σπίτι. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα σχετικά ευρήματα της έρευνας. 
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Προφίλ του δείγματος  

Το ερωτηματολόγιο χορηγήθηκε σε 155 εκπαιδευτικούς, κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων), 
που υπηρετούν σε δημόσια Δημοτικά Σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοα-
καρνανίας και πάρθηκαν απαντήσεις από το σύνολο αυτών. Το σύνολο των εκπαιδευ-
τικών Κλάδου ΠΕ70, που υπηρετούν με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση (μόνιμος/η, α-
ναπληρωτής/τρια) και σε οποιοδήποτε τύπο σχολείου κατά το σχολικό έτος 2019-20 
είναι 840. Κατά συνέπεια, το ποσοστό του δείγματος της έρευνάς μας αντιπροσωπεύει 
το 18,5% του συνόλου.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία της παρούσας έρευνας (Γράφημα 1), το 85,2% των εκπαιδευ-
τικών του δείγματος υπηρετούν σε πολυθέσια Δημοτικά σχολεία, έναντι του 14,8% που 
υπηρετούν σε ολιγοθέσια. 

 
Γράφημα 1: Τύπος Σχολείου 

Όσον αφορά στο φύλο των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνά μας (Γράφημα 
2), δυο στους τρεις περίπου είναι γυναίκες (ή ποσοστό 63,2%) και ένας στους τρεις 
είναι άνδρας (ή ποσοστό 36,8%). 

 
Γράφημα 2: Φύλο 

Αναφορικά με την ηλικία των εκπαιδευτικών του δείγματος (Γράφημα 3), προκύπτει 
ότι η πλειονότητα των εκπαιδευτικών (ποσοστό 58,1%) είναι ηλικίας άνω των 46 ετών, 
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ένας στους πέντε, περίπου, έως 35 ετών (ή ποσοστό 23,2%) και ένας στους τέσσερις, 
περίπου, μεταξύ 36-45 ετών (ή ποσοστό 18,7%).  
 

 
Γράφημα 3: Ηλικία 

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας 

Στο ερώτημα της έρευνάς μας «κατά πόσο έτοιμες/οι θεωρείτε πως ήσαστε να ανταπο-
κριθείτε στις ανάγκες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης την περίοδο της αναστολής λει-
τουργίας της σχολικής σας μονάδας», διαπιστώνεται πως τρεις στους δέκα περίπου εκ-
παιδευτικούς θεωρούν τον εαυτό τους «πολύ» έως «πάρα πολύ» έτοιμο/η να ανταπο-
κριθεί στις ανάγκες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (ή ποσοστό 29,60%), ένας στους 
τρεις περίπου (ή ποσοστό 31%) θεωρεί πως ήταν «λίγο» έτοιμος/η, ένας στους τέσσερις 
(ή ποσοστό 25,2%) ήταν «ελάχιστα» έτοιμος/η και υπάρχει και ένα ποσοστό 14,2% 
που ήταν «ανέτοιμο» να ανταποκριθεί σε μια τέτοια διαδικασία (Γράφημα 4). 
 

 
Γράφημα 4 

Αναζητώντας την ανταπόκριση των εκπαιδευτικών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, 
ανεξάρτητα από την «ετοιμότητά τους» να ανταποκριθούν σε αυτή, διαπιστώνεται η 
καθολική συμμετοχή τους σε αυτή σε ποσοστό 97,4% (Γράφημα 5). 
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Το ελάχιστο ποσοστό των εκπαιδευτικών που δηλώνουν πως δε συμμετείχαν, δεν απο-
τελεί άρνηση αυτών να συμμετάσχουν, αλλά αδυναμία των μαθητών/τριών να συνδε-
θούν στο διαδίκτυο, εξαιτίας έλλειψης υποδομής (Η/Υ, σύνδεση στο διαδίκτυο).  
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

Γράφημα 5 

Σε συνέχεια της προηγούμενης ερώτησης και θέλοντας να διαπιστωθεί ποιες μορφές 
της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης αξιοποίησαν περισσότερο οι εκπαιδευτικοί (Γράφημα 
6), διαπιστώνεται μια ισορροπία όσον αφορά στις επιλογές τους, αφού οι μισοί εξ αυ-
τών (ή ποσοστό 51,3%) επέλεξαν έναν συνδυασμό της σύγχρονης και ασύγχρονης εκ-
παίδευσης και οι άλλοι μισοί (ή ποσοστό 46,1%) αμιγώς ασύγχρονη εκπαίδευση.  
 

 
Γράφημα 6 

Υπάρχει και ένα μικρό ποσοστό εκπαιδευτικών που επέλεξε μόνο τη σύγχρονη εκπαί-
δευση. Αυτοί διαπιστώνεται πως είναι εκπαιδευτικοί άνω των 45 ετών, με πολυετή δι-
δακτική πείρα, που διδάσκουν σε πολυθέσια σχολεία. 

Διερευνώντας την ανταπόκριση των μαθητών/τριών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
(Γράφημα 7), οι εκπαιδευτικοί θεωρούν πως οι περισσότεροι/ες αυτών ανταποκρίθη-
καν «πολύ» έως «πάρα πολύ» (ή ποσοστό 55,5%). Ένα στα τρία περίπου παιδιά αντα-
ποκρίθηκε «λίγο» (ή ποσοστό 31%) και μόλις ένα στα δέκα παιδιά (ή ποσοστό 10,9%) 
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«ελάχιστα» ή «καθόλου». 
 

 
Γράφημα 7 

Στο επόμενο ερώτημα γίνεται προσπάθεια να διακριβωθούν τα προβλήματα που αντι-
μετώπισαν οι εκπαιδευτικοί σε αυτή την πρωτόγνωρη για αυτούς εμπειρία (Γράφημα 
8). Μακράν, διαπιστώνεται, ως κυριότερη όλων, η έλλειψη υποδομής διαδικτύου (Η/Υ, 
Internet) κυρίως από την πλευρά των μαθητών/τριών (ή ποσοστό 40,6%).  

 
Γράφημα 8 

Ένας στους πέντε περίπου εκπαιδευτικούς θεωρεί ως κύριο πρόβλημα τη μη γνώση 
χειρισμού και λειτουργίας των ψηφιακών εργαλείων (ή ποσοστό 27,1%). Υπάρχει ένα 
ποσοστό 15,5% που αναζητά μια γενικότερη υποστήριξη στο έργο της εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης, το 7,7% αναφέρει «άλλο» πρόβλημα και τέλος υπάρχει και ένα ποσοστό 
9% των εκπαιδευτικών, που «δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα». 

Στο προτελευταίο ερώτημά μας, διερευνάται η εντύπωση που αποκόμισαν οι εκπαιδευ-
τικοί από τη συμμετοχή τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, για το αν αυτή προσφέ-
ρεται για την ανάπτυξη και βελτίωση των μεταγνωστικών δεξιοτήτων των 
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μαθητών/τριών τους (Γράφημα 9). Ασαφείς, και διφορούμενες είναι οι γνώμες τους, 
αφού το 41,9% αυτών συμφωνεί και το 54,2% διαφωνεί. Υπάρχει και ένα ποσοστό 
12,9% αυτών που «δε γνωρίζει». 

 
Γράφημα 9 

Τέλος, διερευνήθηκαν ποιες εκπαιδευτικές δραστηριότητες επέλεξαν, ως επί το πλεί-
στον, οι εκπαιδευτικοί στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, δίνοντάς τους μεγαλύτερη βα-
ρύτητα (Γράφημα 10). Διαπιστώνεται πως τρεις στους τέσσερις εκπαιδευτικούς «στό-
χευσε» στην εμπέδωση της ήδη διδαχθείσας ύλης (ή ποσοστό 73,5%). Λιγότεροι από 
έναν στους πέντε (ή ποσοστό 17,4%) έδωσε βαρύτητα στις δραστηριότητες που ενι-
σχύουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητα των παιδιών με τη χρήση γρίφων, σταυ-
ρόλεξων κ.λπ., ενώ πολύ μικρό είναι το ποσοστό αυτών που έδωσαν βαρύτητα σε δρα-
στηριότητες που αξιοποιούν την τέχνη (πίνακες ζωγραφικής, εικονικές επισκέψεις μου-
σείων κ.λπ.) ή στην αναζήτηση κειμένων στο διαδίκτυο (ή ποσοστό 9%).  

Γράφημα 10 

Συμπεράσματα 

Σύμφωνα με την παρουσίαση και ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνάς μας, δια-
πιστώνεται ότι το δημόσιο ελληνικό σχολείο και ο εκπαιδευτικός λειτουργός του, είναι 
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έτοιμοι, όταν προκύψουν έκτακτες ανάγκες, να προσφέρουν, με κάθε τρόπο και μέσο, 
το ύψιστο αγαθό της μόρφωσης στους μαθητές τους. Διαπιστώνονται, επίσης, τα ακό-
λουθα: 
• Οι εκπαιδευτικοί, χωρίς να έχουν τις απαραίτητες τεχνολογικές γνώσεις, την ανα-

γκαία υλικοτεχνική υποδομή και την κατάλληλη προετοιμασία και επιμόρφωση, 
έσπευσαν, άμεσα και με καθολικότητα σχεδόν, να βοηθήσουν τους μαθητές και τις 
μαθήτριές τους, ώστε να μην αποκοπούν από τη σχολική και παιδαγωγική πραγ-
ματικότητα, κατά τη διάρκεια της αναστολής λειτουργίας των σχολικών τους μο-
νάδων, λόγω της πανδημίας του COVID-19, για χρονικό διάστημα περίπου τριών 
μηνών.\ 

• Οι εκπαιδευτικοί έδειξαν ετοιμότητα, και ανταποκρίθηκαν στο πρωτόγνωρο για 
αυτούς εγχείρημα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, με μόνο ένα πολύ μικρό ποσο-
στό αυτών να δηλώνει εντελώς ανέτοιμο. Διαπιστώνεται πως ο εκπαιδευτικός, είτε 
μέσω προγραμμάτων επιμόρφωσης είτε με αυτοεπιμόρφωση, διαθέτει το επιστη-
μονικό υπόβαθρο, ώστε να αξιοποιήσει εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας. Σε 
αυτή την ετοιμότητα των εκπαιδευτικών, μπορεί να αποδοθεί και το υψηλό ποσο-
στό ανταπόκρισης των μαθητών/τριών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, καθώς 
εννέα στους δέκα μαθητές/τριες, περίπου, ανταποκρίθηκαν λίγο έως πάρα πολύ. 

• Οι εκπαιδευτικοί αξιοποίησαν και τις δυο μορφές εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, 
περισσότερο βέβαια την ασύγχρονη, προφανώς, λόγω καλύτερης εξυπηρέτησης 
των μαθητών/τριών και των ιδίων. Επίσης οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποίησαν και 
συνδυαστικά την ασύγχρονη με τη σύγχρονη επκπαίδευση. Δεν απουσιάζουν οι 
αναφορές των προβλημάτων που αντιμετώπισαν οι εκπαιδευτικοί, οι οποίες εστιά-
ζονται, κυρίως, στην έλλειψη τεχνολογικής υποδομής των ιδίων ή των μαθη-
τών/τριών τους (Η/Υ, Internet) και στη μη γνώση χειρισμού των ψηφιακών εργα-
λείων. Ελάχιστοι είναι οι εκπαιδευτικοί που δηλώνουν πως δεν αντιμετώπισαν κά-
ποιο ιδιαίτερο πρόβλημα ή που επιθυμούσαν κάποιου άλλου τύπου υποστήριξη.  

• Οι εκπαιδευτικοί, δεν έχουν σαφή άποψη για το κατά πόσο η εξ αποστάσεως εκ-
παίδευση προσφέρεται για την ανάπτυξη και τη βελτίωση μεταγνωστικών δεξιο-
τήτων των μαθητών/τριών τους. 

• Τέλος, παρατηρείται ότι, κατά τη διαδικασία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, οι 
εκπαιδευτικοί τήρησαν, ως επί το πλείστον τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, 
μολονότι εστίασαν περισσότερο στην εμπέδωση της ήδη διδαχθείσας ύλης και λι-
γότερο σε δραστηριότητες που ενισχύουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητα των 
παιδιών ή εναλλακτικά σε αναζητήσεις αξιοποίησης της τέχνης στο διαδίκτυο, 
μέσω κειμένων, εικονικών περιηγήσεων σε μουσεία κ.λπ. 

Επιπλέον, διαπιστώνεται ότι το διδακτικό προσωπικό κλάδου ΠΕ70, που υπηρετεί στο 
δημόσιο δημοτικό σχολείο, είναι στην πλειονότητά του γυναίκες, ηλικιακά άνω των 45 
ετών, που υπηρετεί σε πολυθέσια σχολεία. Αυτή η κυριαρχία των γυναικών οφείλεται 
στο γεγονός ότι από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, το ποσοστό εισαγωγής των γυ-
ναικών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, σε σχέση με αυτό των ανδρών, άρχισε να υπε-
ρισχύει (Μπελογιάννης, Κουγιουμουτζάκη & Καλαματιανού, 2007).  
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Ως συμπερασματική κατακλείδα, μπορεί να τονισθεί ότι οι εκπαιδευτικοί είναι έτοιμοι 
να συμμετάσχουν και να ανταποκριθούν σε δύσκολες συνθήκες διδασκαλίας, όταν οι 
περιστάσεις το επιβάλλουν, επιθυμούν όμως η ετοιμότητά τους αυτή να έχει τεχνολο-
γική υποστήριξη, επιμόρφωση χειρισμού των ψηφιακών εργαλείων και περισσότερη 
επικέντρωση στον τρόπο αξιοποίησης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 
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Ο ρόλος των Τ.Π.Ε. στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση – Θεωρητική Προσέγγιση 

Μιχαλάκης Κωνσταντίνος  
Εκπαιδευτικός Π.Ε.82, M.Sc. Σπουδές στην Εκπαίδευση, konmichalakis@yahoo.gr 

Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία, επιχειρήσαμε να αναλύσουμε θεωρητικά ζητήματα που αφο-
ρούν τις έννοιες, τα βασικά χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές της εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης, να καταδείξουμε το βαθμό της σημαντικότητας της χρήσης της τεχνολο-
γίας και συγκεκριμένα των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) α-
ναφορικά με την εξυπηρέτηση των παιδαγωγικών αρχών που διέπουν την εξ αποστά-
σεως εκπαίδευση. Συμπεραίναμε ότι οι σημαντικότερες συνιστώσες της εξ αποστά-
σεως εκπαίδευσης είναι η χρήση της τεχνολογίας και η επίτευξη αλληλεπιδραστι-
κότητας με την πρώτη μάλιστα να συναρτά σε μεγάλο βαθμό την επιτυχία από την 
δεύτερη. Προέκυψε επίσης, ότι η χρήση των Τ.Π.Ε. εξυπηρετεί σε μεγάλο βαθμό τις 
παιδαγωγικές αρχές που διέπουν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και δη αυτές της αυ-
τονομίας και της αλληλεπίδρασης μεταξύ διδασκομένων-διδασκόντων και τεχνολογι-
κών εργαλείων με αιχμή τη δυνατότητα επίτευξης συνεργατικής μάθησης, χωρίς ω-
στόσο να μπορούν να εξισωθούν με την πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία ως προς τη 
διάσταση της επικοινωνίας.  

Λέξεις-Κλειδιά: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Τ.Π.Ε., Διαδίκτυο. 

Εισαγωγή 

Σημαντικές αλλαγές παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια σε πολλούς τομείς της ανθρώ-
πινης δραστηριότητας λόγω της έλευσης των νέων τεχνολογιών βελτιώνοντας εντυπω-
σιακά τις παρεχόμενες υπηρεσίες αναφορικά με ένα ευρύ πεδίο εργασιών οι οποίες διεκ-
περαιώνονται μέσω των Τ.Π.Ε.. Χάρη στην ύπαρξη των εν λόγω τεχνολογιών, σημαντικοί 
παράμετροι όπως ο απαιτούμενος χρόνος, το απαιτούμενο κόστος, το μέγεθος της κατα-
βληθείσας προσπάθειας και η φυσική παρουσία του εμπλεκομένου μειώνονται στο ελάχιστο 
ή καθίστανται μη απαραίτητες, προς όφελος των εκάστοτε ενδιαφερομένων. 

Η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών συνέβαλε στην αλλαγή δεδομένων στο χώρο της εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης και διεύρυνε σημαντικά το πεδίο των πρακτικών εφαρμογών 
της. Αποτέλεσμα αυτών είναι ότι σε αντίθεση με την παραδοσιακή εκπαίδευση η μάθηση 
δεν οριοθετείται σε χώρο και χρόνο καθώς η εκπαιδευτική δραστηριότητα επιτρέπει στον 
εκπαιδευτή και στον εκπαιδευόμενο, αν και βρίσκονται σε διαφορετικό χώρο, να οργα-
νώνουν και να ολοκληρώνουν τις εκπαιδευτικές και μαθησιακές λειτουργίες ανεξάρτητες 
από χώροχρονικούς περιορισμούς.  

Σκοπός της παρούσας εργασία είναι να περιγράψει τη θεώρηση της έννοιας της απόστα-
σης με παιδαγωγικά κριτήρια, καθώς και μια σειρά παραγόντων που καθορίζουν το παι-
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δαγωγικό περιβάλλον μέσα στο οποίο αναπτύσσεται και εκπονείται το εκάστοτε πρό-
γραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω των οποίων κρίνεται η επιτυχία ενός μοντέλου 
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και δευτερευόντως να καταδείξει το βαθμό της σημαντικό-
τητας της χρήσης της τεχνολογίας και συγκεκριμένα των Τεχνολογιών Πληροφορίας και 
Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) αναφορικά με την εξυπηρέτηση των παιδαγωγικών αρχών που 
διέπουν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

Ορισμοί της εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

Ένας από τους χαρακτηριστικότερους ορισμούς της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, τον 
οποίο πολύ συχνά επικαλούνται οι θεωρητικοί του χώρου, είναι αυτός του Ματραλή 
(1998), σύμφωνα με τον οποίο η εκπαίδευση από απόσταση είναι μια μέθοδος εκπαί-
δευσης, με κυριότερο χαρακτηριστικό - το οποίο και τη διαχωρίζει από τις άλλες εκ-
παιδευτικές μεθόδους- το γεγονός ότι ο σπουδαστής διδάσκεται και μαθαίνει χωρίς 
τη φυσική παρουσία του εκπαιδευτή σε κάποια αίθουσα διδασκαλίας. Παρότι όμως 
ο σπουδαστής βρίσκεται απομακρυσμένος από τον καθηγητή του ( τόσο στο χώρο όσο 
και στο χρόνο), συνεχίζει να καθοδηγείται και να εμψυχώνεται από αυτόν μέσω κά-
ποιας μορφής επικοινωνίας μαζί του. 

Στο ίδιο μήκος κύματος, οι Belanger & Jordan (2000) επίσης ορίζουν την εξ αποστά-
σεως εκπαίδευση σαν ένα σύνολο από εκπαιδευτικά προγράμματα και δραστηριότητες 
στα οποία ο εκπαιδευτής και ο εκπαιδευόμενος είναι απομακρυσμένοι μεταξύ τους 
και χρησιμοποιούν διάφορα μέσα για να ξεπεράσουν τη μεταξύ τους απόσταση. Κοινή 
συνισταμένη των δύο ορισμών είναι η αναφορά και των δύο στην έννοια της γεωγρα-
φικής απόστασης. Εν γένει, αρκετοί ερευνητές φαίνεται να συμφωνούν ως προς αυτό, 
ότι δηλαδή ως βασικότερο χαρακτηριστικό της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κρίνεται 
η φυσική/ γεωγραφική απόσταση η οποία χωρίζει τον διδάσκοντα από τον διδασκόμενο 
και από το εκπαιδευτικό ίδρυμα που την παρέχει (Καραλής, 2005; Keegan 2000). 

Και ενώ η φυσική απόσταση μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευομένου αποτελεί όντως 
την πιο θεμελιώδη έκφανση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, οι Moore and Kearsley 
(1996), έρχονται να προσδώσουν μια πιο παιδαγωγική διάσταση στην έννοια της α-
πόστασης, επισημαίνοντας ότι το ζητούμενο της απόστασης σε ένα μοντέλο εξ απο-
στάσεως εκπαίδευσης αφορά και τις εκπαιδευτικές σχέσεις που αναπτύσσονται σε ένα 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Στη βάση αυτή, η απόσταση καθορίζεται από την έκταση 
του διαλόγου που υφίσταται μεταξύ του μαθητή και του διδάσκοντα, ως δομικό στοι-
χείο του εκπαιδευτικού προγράμματος, με κεντρικό άξονα την έννοια της αυτονομίας 
του μαθητή, δηλαδή το βαθμό στον οποίο επιτρέπεται στο μαθητή να καθορίσει εκεί-
νος την πορεία της μάθησής του με αντίστοιχη μείωση του βαθμού ελέγχου από τον 
εκπαιδευτή (Moore and Kearsley, 1996, οπ. αναφ. στο Μαυροειδή, 2009).  
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Αντίστοιχη προσέγγιση της έννοιας της απόστασης, με παιδαγωγικούς όρους, υιοθε-
τεί ο Λιοναράκης (2001), ο οποίος ορίζει την εξ αποστάσεως εκπαίδευση ως μία εκ-
παίδευση που διδάσκει και ενεργοποιεί το μαθητή πώς να μαθαίνει μόνος του και πώς 
να λειτουργεί αυτόνομα προς μια ευρετική πορεία αυτομάθησης και γνώσης. Ομοίως, 
ο Αναστασιάδης (2004), θεωρεί ότι στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κα-
θοριστικό ρόλο διαδραματίζει η εκπαιδευτική διαδικασία που υποστηρίζει το έργο του 
μαθητή κάνοντάς τον ικανό να μαθαίνει αυτόνομα και δημιουργικά σε ένα περιβάλλον 
μάθησης, αναλαμβάνοντας ο ίδιος ένα κομμάτι ευθύνης για τη μαθησιακή του πρόοδο, 
καθιστώντας τη συμμετοχή του πιο ενεργητική αναφορικά με όλο το φάσμα της μα-
θησιακής διαδικασίας.  

Βασικά χαρακτηριστικά – προδιαγραφές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

Πέραν, ωστόσο, από τη θεώρηση της έννοιας της απόστασης με παιδαγωγικά κριτήρια, 
η επιτυχία ενός μοντέλου εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κρίνεται γενικότερα από μια 
σειρά παραγόντων που καθορίζουν το παιδαγωγικό περιβάλλον μέσα στο οποίο ανα-
πτύσσεται και εκπονείται το εκάστοτε πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Μα-
κράκης, 2000). Έτσι, συμπληρωματικά ως προς την προώθηση της αυτονομίας του δι-
δασκομένου, - και χαρακτηριζόμενη ως σημαντική συνιστώσα σύμφωνα με τον ορισμό 
του Ματραλή (1998) - κρίνεται η διάσταση της ενθάρρυνσης, της εμψύχωσης, της 
καθοδήγησης και της κοινωνικής στήριξης του φοιτητή, ως αντιστάθμισμα της «μο-
ναξιάς» που συνήθως νιώθει ο συμμετέχων σε προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευ-
σης ως απόρροια της φυσικής απομόνωσής του από το διδάσκοντα και το εκπαιδευτικό 
ίδρυμα και της μοναχικής φύσης της μελέτης του. (Μηλιωρίτσας & Γεωργιάδη, 2007; 
Αναστασιάδης, 2006).  

Η στήριξη του φοιτητή, αντιστοίχως, σε ένα πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 
είναι συνάρτηση του βαθμού της επικοινωνίας που επιτυγχάνεται μεταξύ του διδα-
σκομένου και του διδάσκοντα, ο ρόλος του οποίου αναδεικνύεται ιδιαίτερα σημαντι-
κός, εφόσον καλείται να επιδείξει δεξιότητες όπως ενεργητική ακρόαση και συμβου-
λευτική παρέμβαση ( Αθανασούλα –Ρέππα, 2003) πέραν του δύσκολου έργου του σχε-
διασμού και της υλοποίησης του μαθήματος με τα οποία είναι εκ των πραγμάτων επι-
φορτισμένος (Baron & Bruillard, 1996).  

Συναφής με την έννοια της επικοινωνίας, είναι η έννοια της αλληλεπίδρασης, η οποία 
επίσης οφείλει να διέπει ένα περιβάλλον εξ αποστάσεως εκπαίδευσης προκειμένου για 
την επιτυχή προώθηση της μαθησιακής διαδικασίας. O Μαυροειδής (2009) ορίζει το 
περιεχόμενο της αλληλεπίδρασης ως την αμφίδρομη επικοινωνία που θα πρέπει να 
λαμβάνει χώρα τόσο σε επίπεδο μαθητή - διδάσκοντα όσο και σε επίπεδο μαθητή-μα-
θητή. Και ενώ, η σημαντικότητα της αλληλεπίδρασης μαθητή-διδάσκοντα έγκειται 
στην πιθανότητα ανάπτυξης κινήτρου και στην έγερση ενδιαφέροντος για την επιτε-
λούμενη μαθησιακή διαδικασία εκ μέρους του μαθητή (Moore, 1989, οπ. αναφ. στο 
Μαυροειδή, 2009), η αλληλεπίδραση μαθητή- μαθητή, κρίνεται επίσης σημαντική κα-
θότι η ανταλλαγή πληροφοριών, ιδεών και διαλόγου μεταξύ των μαθητών δύναται να 
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οδηγήσει σε μια κοινωνικότερη και ενδεχομένως πληρέστερη διαπραγμάτευση και 
κατανόηση της γνώσης (Gunawardena and McIsaac 2004, όπ. ανάφ. στο Μαυροειδή, 
2009) στα πλαίσια μετατόπισης του ενδιαφέροντος από μια δασκαλοκεντρική σε μια 
μαθητοκεντρική αντιμετώπιση της μάθησης.  

Η άποψη αυτή μπορεί να γίνει κατανοητή στα πλαίσια της θεώρησης του «κοινωνικού 
εποικοδομισμού», μιας θεωρίας μάθησης βασικό χαρακτηριστικό της οποίας είναι η 
μετατόπιση της έμφασης από τα ατομικά μαθησιακά περιβάλλοντα στις μαθησιακές 
κοινότητες. Σύμφωνα με τη θεώρηση αυτή, η σκέψη και συνακόλουθα η μάθηση 
ωςπροϊόν σκέψης, αναπτύσσεται στα πλαίσια συνεργατικών δραστηριοτήτων, εντός 
ενός κοινωνικού πλαισίου, με βασική αρχή την ενεργό συμμετοχή του εκπαιδευομένου 
σε μια διαδικασία όπου ο εκπαιδευόμενος μπορεί να επεξεργάζεται την πληροφορία με 
κριτικό τρόπο και να τη μετουσιώνει σε γνώση (Ally, 2004; Ματσαγγούρας, 2002). 
Στοιχειώδη προτεραιότητα του σχεδιασμού της εκπαιδευτικής διαδικασίας σύμφωνα 
με αυτή τη θεώρηση είναι η δημιουργία συνεργατικού κλίματος και κλίματος αλλη-
λεπίδρασης και η σύνδεση της γνώσης με την δράση μέσα από την εμπλοκή του εκπαι-
δευομένου σε αυθεντικά, συνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης.  

Προτείνεται, ωστόσο, και μια τρίτη διάσταση της έννοιας της αλληλεπίδρασης, εξίσου 
σημαντική με τις άλλες δύο, αυτή της αλληλεπίδρασης σε επίπεδο μαθητή –μέσου 
(Ηillman, Willis and Guanawardena, 1994, όπ. ανάφ. στο Μαυροειδή, 2009), η οποία 
αφορά το βαθμό διαδραστικότητας της τεχνολογίας που χρησιμοποιείται στα πλαί-
σια εκπόνησης του εκάστοτε προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η παράμε-
τρος αυτή κρίνει κατά πολύ και την επιτυχία του μέσου αυτού καθ’αυτού εφόσον στο 
βαθμό που το μέσο επιτρέπει μία διευρυμένη αλληλεπίδραση του μαθητή με την τεχνο-
λογία, αυτό συντελεί στην ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και στην αύξηση 
της πιθανότητας για αποτελεσματικότερη μάθηση. 

Σημαντική εν γένει για την επιτυχία ενός μοντέλου εκπαίδευσης από απόσταση κρίνε-
ται η κοινωνική διάσταση της μάθησης, η οποία θα λέγαμε ότι εμπεριέχει όλες τις 
προηγούμενες έννοιες, της υποστήριξης, της επικοινωνίας και της αλληλεπίδρασης, 
καθώς επίσης και τις έννοιες της αμεσότητας και της οικειότητας οι οποίες συνολικά 
συμβάλλουν στην αυξημένη αίσθηση του ανήκειν σε μια μαθησιακή κοινότητα, 
στην υλοποίηση συνεργατικής μάθησης (Καλογιαννάκης κ συν., 2005) και στη δη-
μιουργία ενός φιλικού μαθησιακού κλίματος, παράγοντες οι οποίοι συντελούν στην 
ενίσχυση της μαθησιακής διαδικασίας, καταπολεμώντας το αίσθημα της απομόνωσης 
το οποίο συχνά βιώνουν οι συμμετέχοντες σε προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευ-
σης. Η κοινωνική διάσταση της μάθησης, ωστόσο, εξυπακούεται ότι δεν επιτυγχάνεται 
αυτοτελώς αλλά αποτελεί συνάρτηση τόσο της αλληλεπίδρασης που επιτυγχάνεται με-
ταξύ των ανθρώπινων πόρων όσο και του βαθμού της διαδραστικότητας που χαρακτη-
ρίζει το χρησιμοποιούμενο μέσο (Gunawardena and McIsaac, 2004, όπ. ανάφ. στο 
Μαυροειδή, 2009). 
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Πολύ σημαντική ωστόσο παράμετρο για την επιτυχία ενός προγράμματος εξ αποστά-
σεως εκπαίδευσης αποτελεί και η έννοια της πρόσβασης, δηλαδή της εξασφάλισης 
ίσων δυνατοτήτων πρόσβασης στη μάθηση για όλους τους ενδιαφερόμενους. Και ενώ 
σε πρώτο επίπεδο η έννοια αυτής της παραμέτρου κρίνεται αναφορικά με την εξασφά-
λιση της πρόσβασης όλων των εκπαιδευομένων στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και 
στο διαδίκτυο, σε δεύτερο επίπεδο εξίσου σημαντική κρίνεται η διασφάλιση των α-
παραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων χρήσης των τεχνολογιών του διαδικτύου για 
όλους τους εκπαιδευομένους . Η δεύτερη αυτή ερμηνεία της έννοιας της πρόσβασης 
αποτελεί παράγοντα κομβικής σημασίας για την επιτυχία ή μη ενός μοντέλου εξ απο-
στάσεως εκπαίδευσης καθότι οι στάσεις των φοιτητών απέναντι στη χρησιμότητα των 
τεχνολογιών του διαδικτύου καθώς και απέναντι στη συχνότητα με την οποία τις χρη-
σιμοποιούν στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας επηρεάζεται άμεσα από τις δε-
ξιότητες χρήσης που διαθέτουν αναφορικά με τις τεχνολογίες αυτές (Μαυροειδής, 
2009; Concannon, Flynn, Cambell, 2005). 

Τέλος, άλλη μια σημαντική παιδαγωγική διάσταση για την επιτυχία της συντελούμενης 
μάθησης στα πλαίσια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, έγκειται σύμφωνα με την Αμε-
ρικάνικη Ένωση για την εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (www.adec.edu) στην υιοθέτηση 
ξεκάθαρων μαθησιακών στόχων σύμφωνα με τους οποίους θα πρέπει να ορίζονται 
με σαφήνεια τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα και με βάση αυτούς να επι-
λέγονται τα κατάλληλα τεχνολογικά μέσα.  

Πέραν, όμως, των παιδαγωγικών αρχών που θα πρέπει να διέπουν ένα περιβάλλον που 
η μάθηση συντελείται από απόσταση, σημαντικότατο χαρακτηριστικό της εξ αποστά-
σεως εκπαίδευσης προκειμένου να παρέχει αποτελεσματική μάθηση είναι η στήριξή 
της σε νέες τεχνολογίες (Porter, 1997). 

Η χρήση της τεχνολογίας αποτελεί ουσιαστικά μια εκ των ων ουκ άνευ συνιστωσών 
της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, γεγονός το οποίο αποτυπώνεται ανάγλυφα σε ορι-
σμούς τους οποίους κατά καιρούς οι ερευνητές έχουν αποδώσει στην έννοια της εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης, ορίζοντάς την κατά προτεραιότητα ως προς τον άξονα της 
χρήσης της τεχνολογίας. Χαρακτηριστικά, η Αμερικάνικη Ένωση για την εξ Αποστά-
σεως εκπαίδευση (1999), ορίζει την εξ αποστάσεως εκπαίδευση ως την απόκτηση γνώ-
σεων και ικανοτήτων με έμμεση πληροφόρηση και καθοδήγηση που περιλαμβάνει όλες 
τις τεχνολογίες και άλλες μορφές μάθησης από απόσταση. Ομοίως, ο Simonson( 2002) 
ορίζει την εξ αποστάσεως εκπαίδευση ως ένα τυπικό σύστημα εκπαίδευσης όπου οι 
σπουδαστές είναι σε διαφορετικά γεωγραφικά σημεία και συνδέονται τόσο με τον εκ-
παιδευτή όσο και μεταξύ τους με διαδραστικά μέσα και τηλεπικοινωνιακά συστήματα. 
Επίσης, οι Garrison & Shale (1987) υποστήριξαν ότι κύριο μέσο διαμεσολάβησης στην 
εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι η τεχνολογία, η οποία δημιουργεί συνθήκες αμφίδρο-
μης επικοινωνίας μεταξύ διδασκομένων και διδασκόντων καθώς και μεταξύ των διδα-
σκομένων.  
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Στην επόμενη υπο-ενότητα θα επιχειρήσουμε να καταδείξουμε το βαθμό της σημαντι-
κότητας της χρήσης της τεχνολογίας και συγκεκριμένα των Τεχνολογιών Πληροφορίας 
και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) αναφορικά με την εξυπηρέτηση των παιδαγωγικών αρχών 
που διέπουν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 

Ο ρόλος των Τ.Π.Ε. στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

Τα τελευταία χρόνια η δυναμική ανάπτυξη των Τ.Π.Ε. έχει δημιουργήσει νέες προο-
πτικές προώθησης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, θέση την οποία ασπάζεται πλειάδα 
ερευνητών που δραστηριοποιούνται αναφορικά με το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό μο-
ντέλο ( Keegan, 1995; Brown and Brown, 1994; Terry and Evans, 1994; Hudson, 1992). 
Εν γένει, οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών έχουν συμβάλλει καθορι-
στικά στη δημιουργία ενός νέου περιβάλλοντος μάθησης και διδασκαλίας στο χώρο 
της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Κοτοπούλη, Μπασματζίδη, Κουτλή, & Κασιδάκη, 
2007), παρέχοντας με τη συνεχή τους εξέλιξη νέες δυνατότητες για τη δημιουργία και-
νοτόμων αποτελεσματικών εφαρμογών, επαναπροσδιορίζοντας και τοποθετώντας σε 
νέες βάσεις τις εκπαιδευτικές διαδικασίες ( Ζυγούρης και Μαυροειδής, 2010). 

 Ειδικότερα, με την εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στο χώρο της εξ αποστάσεως, προσφέρονται 
πολλές ευκαιρίες για τον εμπλουτισμό και τη διάδοση της γνώσης (Καλογιαννάκης et. 
al,2005), επιτρέποντας την αναπαραγωγή και τη διανομή υψηλής ποιότητας εκπαιδευ-
τικού υλικού με ελάχιστο κόστος και μεγάλη ταχύτητα (Παναγιωτακόπουλος και Βερ-
γίδης, 2005) και παρέχοντας επίσης τη δυνατότητα για την εκπαίδευση μεγάλου αριθ-
μού μαθητών ταυτοχρόνως, ανεξάρτητα με το που αυτοί διαμένουν (Λιοναράκης, 
2005, όπ. ανάφ. στο Μαυροειδή, 2009), ικανοποιώντας έτσι τη σημαντικότερη συνι-
στώσα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που αφορά τη φυσική απόσταση μεταξύ εκπαι-
δευτή και εκπαιδευομένου. 

Επιπροσθέτως, σήμερα, η χρήση των τεχνολογιών επικοινωνίας έχει καταστήσει εφι-
κτή την πολλαπλή αναπαράσταση της πληροφορίας με τη μορφή εικόνας, ήχου, κειμέ-
νου ή υπερκειμένου, συμβάλλοντας στην απεξάρτηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
από το μονοδιάστατο τρόπο αναζήτησης, παρουσίασης και διακίνησης της πληροφο-
ρίας και της γνώσης (Μακράκης, 2000), παρέχοντας με αυτόν τον τρόπο μεγαλύτερα 
περιθώρια ευελιξίας στους εκπαιδευομένους αναφορικά με τον τρόπο της μελέτης τους. 
Η ουσιαστικότερη, ωστόσο, συμβολή των Τ.Π.Ε. έγκειται στο ότι καθιστούν διαθέσιμη 
την πληροφορία ανεξάρτητα από χρονικούς και χωροταξικούς περιορισμούς, δίνοντας 
στους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα να μάθουν όποια στιγμή θέλουν, οπουδήποτε 
θέλουν, μετατοπίζοντας τον έλεγχο και την ευθύνη της μαθησιακής πορείας στους ί-
διους τους μαθητές, καθιστώντας τους ενεργούς συμμετέχοντες στη μαθησιακή διαδι-
κασία (Λιώτσιος, 2007) και παρέχοντάς τους μεγαλύτερα περιθώρια αυτονομίας ανα-
φορικά με το χώρο και το χρόνο της μελέτης τους. Η χρήση των Τ.Π.Ε., εν γένει, πα-
ρέχει πολλές δυνατότητες στον εκπαιδευόμενο να είναι ανεξάρτητος και να έχει τον 
έλεγχο της μάθησής του και είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την εξ αποστάσεως εκπαί-
δευση (McIsaac and Blocher, 1998, όπ. ανάφ. στον Καλογιάννακη και Βασιλάκη, 
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2008). 

Οι θεωρητικοί του χώρου υποστηρίζουν, ωστόσο, ότι οι Τ.Π.Ε. στην εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση δεν αποτελούν απλά ένα νέο διδακτικό εργαλείο αλλά δύνανται να ενι-
σχύσουν και την επικοινωνιακή διάσταση της μάθησης (Lionarakis, Panagio-
takopoulos, & Xenos, 2005) λειτουργώντας ως ένα νέο επικοινωνιακό μέσο (Καρατά-
σιος και Μιχαηλίδης, 2010). Όπως εκτιμάται, η υιοθέτηση των τεχνολογιών του διαδι-
κτύου από την εξ αποστάσεως εκπαίδευση δύναται να αλλάξει τον τρόπο της παροχής 
της, ενισχύοντας τη διαδραστικότητα μεταξύ εκπαιδευομένων- εκπαιδευτών και τεχνο-
λογικών εργαλείων (Wegner, 2001) με σκοπό τη βελτίωση της γενικότερης αλληλεπί-
δρασης των συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική διαδικασία (Palloff and Pratt, 1999). 
Ενδεικτικά, ο Richards (2006) αναφέρει ότι οι Τ.Π.Ε. διαθέτουν ισχυρές ενημερωτικές, 
επικοινωνιακές και διαλογικές δυνατότητες τις οποίες οι διδάσκοντες οφείλουν να 
αξιοποιήσουν για τη δημιουργία φιλικών και υποστηρικτικών περιβαλλόντων μάθη-
σης. Χαρακτηριστικά, στο βαθμό που το διαμεσολαβητικό τεχνολογικό μέσο επι-
τρέπει την αλληλεπίδραση του μαθητή με το διδάσκοντα και με το περιβάλλον της 
μάθησης γενικότερα, ο εκπαιδευτικός καθίσταται ικανός να ενισχύσει ουσιαστικά τον 
εκπαιδευόμενο στη μαθησιακή διαδικασία, παρέχοντάς του π.χ. βοήθεια αναφορικά με 
την επίλυση των αποριών του σχετικά με τις γραπτές εργασίες του ή τη διαχείριση του 
διδακτικού υλικού γενικότερα.  

Επιπροσθέτως, οι δυνατότητες διαδραστικότητας των Τ.Π.Ε., επιτρέπουν την αλληλε-
πίδραση των συμμετεχόντων τόσο με το διδάσκοντα όσο και μεταξύ τους, παρέχοντας 
τη δυνατότητα για την υλοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε περιβάλλοντα συ-
νεργασίας (Nixon, 1998). Ειδικότερα, η χρήση των Τ.Π.Ε. μπορεί να επιτρέψει σε μα-
θητές οι οποίοι μελετούν απομονωμένα σε απομακρυσμένους χώρους ο ένας από τον 
άλλο, να ανταλλάξουν πληροφορίες και ιδέες, να έχουν πρόσβαση σε διάφορα έγ-
γραφα, αρχεία και πηγές πληροφοριών και να μπορούν να επιλύσουν ομαδικά προβλή-
ματα (Ράπτης και Ράπτη, 1999), επιτυγχάνοντας μια συνεργατική μορφή μάθησης. Η 
Φιλιππίδη (2008), διατυπώνει την άποψη ότι οι Τ.Π.Ε. είναι σε θέση να υποστηρίξουν 
και να διευκολύνουν ομαδικές εργασίες και δυναμικές τέτοιες που δεν μπορούν να ε-
πιτευχθούν κατά τη διάρκεια της δια ζώσης επικοινωνίας και συνεργασίας χωρίς ω-
στόσο αυτό να συνεπάγεται την αντικατάσταση της πρόσωπο με πρόσωπο ανθρώπινης 
επικοινωνίας.  

Ειδικότερα, ως προς αυτή τη θέση, διατυπώνεται η άποψη ότι οι νέες τεχνολογίες δεν 
μπορούν να υποκαταστήσουν το συντονιστικό- εμψυχωτικό ρόλο του καθηγητή – συμ-
βούλου ή την αυθεντικότητα της επικοινωνίας αναφορικά π.χ. με τις Ομαδικές Συμ-
βουλευτικές Συναντήσεις του ΕΑΠ (Ζυγούρης και Μαυροειδης, 2010). Ιδίως στην πε-
ρίπτωση που το ρόλο του καθηγητή δεν εξυπηρετεί κάποιος άνθρωπος αλλά κάποιο 
λογισμικό όπως σε κάποιες πρόσφατες περιπτώσεις, τότε η διαπροσωπική επικοινωνία 
στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση καθίσταται πιο απρόσωπη με τη χρήση των τεχνο-
λογιών (Φιλιππίδη, 2008). 
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Συμπεράσματα 

Συμπερασματικά, βάσει των ορισμών αλλά και της γενικότερης θεωρητικής ανάλυσης 
που επιχειρήσαμε σε αυτήν την εργασία συνάγεται ότι οι σημαντικότερες συνιστώσες 
της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι η χρήση της τεχνολογίας και η επίτευξη αλλη-
λεπιδραστικότητας. 

Όσον αφορά το ρόλο των Τ.Π.Ε. στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, θα λέγαμε ότι σύμ-
φωνα με τους θεωρητικούς του χώρου, η χρήση των Τ.Π.Ε. εξυπηρετεί σε μεγάλο 
βαθμό τις παιδαγωγικές αρχές που διέπουν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και δη αυ-
τές της αυτονομίας και της αλληλεπίδρασης μεταξύ διδασκομένων- διδασκόντων και 
τεχνολογικών εργαλείων με αιχμή τη δυνατότητα επίτευξης συνεργατικής μάθησης, 
χωρίς ωστόσο να μπορούν να εξισωθούν με την πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία ως 
προς τη διάσταση της επικοινωνίας.  

Αυτές οι δυνατότητες των Τ.Π.Ε. να δώσουν μια άλλη διάσταση στη μάθηση έχουν 
ευρέως αναγνωριστεί και αποτελούν έναν από τους βασικούς παράγοντες υποστήριξης 
των νέων μοντέλων μάθησης και συγκεκριμένα της τηλεκπαίδευσης (Καρατάσιος και 
Μιχαηλίδης, 2010). 

Δεν συνεπάγεται, ωστόσο, ότι η εκτεταμένη χρήση των Τ.Π.Ε. από φορείς που παρέ-
χουν εκπαίδευση από απόσταση, εξασφαλίζει αυτομάτως υψηλή ποιότητα παρεχόμε-
νης εκπαίδευσης. Οι μελετητές στον εν λόγω χώρο εφιστούν την προσοχή επισημαίνο-
ντας ότι η διευρυμένη χρήση των Τ.Π.Ε. απαιτεί την ενδελεχή εξέταση όλων των συ-
νιστωσών της εκπαιδευτικής διαδικασίας προκειμένου να διαμορφωθούν συνθήκες α-
ποτελεσματικής μάθησης ( Levy, 2003).  
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Εκπαιδευτική  ηγεσία: Η  «ομπρέλα»  της αποτελεσματικής διοίκησης  

Ξιάρχου Χριστίνα 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, M.Ed &M.Sc., ksiarxou1967@hotmail.com 

 

Περίληψη 

Η εκπαιδευτική ηγεσία και η διοίκηση παρόλο που θεωρούνται έννοιες ταυτόσημες και 
συμπληρωματικές, η ηγεσία ξεπερνάει την άσκηση διοίκησης και ορίζεται ως 
διαδικασία θετικού επηρεασμού της ομάδας των ανθρώπων προς την αποτελεσματική 
υλοποίηση των στόχων. Κατά την άσκηση  διοίκησης σε μία εκπαιδευτική μονάδα ο 
στόχος επικεντρώνεται στην αποτελεσματική διαχείριση του εκπαιδευτικού 
οργανισμού, ενώ κατά την άσκηση  ηγεσίας η διοίκηση επεκτείνεται στο όραμα και 
στην κατεύθυνση για οργανωτική αλλαγή. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η 
διερεύνηση μέσα από βιβλιογραφική ανασκόπηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών 
της αποτελεσματικής εκπαιδευτικής ηγεσίας, η οποία μπορεί να οδηγήσει στην 
καλύτερη διοίκηση και παροχή ποιοτικών υπηρεσιών  στη σχολική κοινότητα. Ο  
ηγέτης στην εκπαίδευση θα πρέπει να έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, ώστε  να 
διατηρεί την ισορροπία, να ασκεί θετική επιρροή και  να  μπορεί να εμπνεύσει όλα τα 
μέλη της εκπαιδευτικής ομάδας προς την επίτευξη του σκοπού της εκπαίδευσης.  

Λέξεις-Κλειδιά: Εκπαίδευση,  ηγεσία, διοίκηση, αποτελεσματική, χαρακτηριστικά  

Εισαγωγή 

Η εκπαιδευτική ηγεσία διαφοροποιείται από τη διοίκηση άλλων οργανισμών, γιατί 
δίνει μεγάλη σημασία στην ανάπτυξη του σχολείου μέσα από με τη μάθηση και τη 
διδασκαλία ( Harris, 2005) και όχι αποκλειστικά στην επίτευξη του κέρδους. Με την 
αποτελεσματική ηγεσία καθορίζονται οι ανθρώπινες  σχέσεις και γίνεται καλύτερη 
οργάνωση και διοίκηση με όραμα προς την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων, μέσω της 
σωστής καθοδήγησης και υποκίνησης του ανθρώπινου δυναμικού ( Ευθυμιάδου, 
Τσίτος & Patrick, 1998). Έρευνες έχουν δείξει, ότι η αποτελεσματική άσκηση της 
διοίκησης και ηγεσίας στην εκπαίδευση οδηγεί σε ακαδημαϊκά επιτεύγματα τους 
μαθητές και σε αύξηση του αισθήματος της ασφάλειας και της ευημερίας, τόσο  στους 
μαθητές όσο και  στους εκπαιδευτικούς. Στην εργασία αυτή αναδεικνύονται και 
παρουσιάζονται  μετά από βιβλιογραφική διερεύνηση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 
αποτελεσματικής εκπαιδευτικής ηγεσίας στη πράξη και η διαφοροποίησή της από την 
διοίκηση. Το περίγραμμα της εργασίας αποτελείται από την εισαγωγή, δύο ενότητες 
και τα συμπεράσματα. Αρχικά  γίνεται αποσαφήνιση των συμπληρωματικών όρων της 
εκπαιδευτικής διοίκησης και της ηγεσίας και στη συνέχεια παρουσιάζονται τα 
χαρακτηριστικά της αποτελεσματικής ηγεσίας στην εκπαίδευση. Στο τέλος 
ακολουθούν τα συμπεράσματα, όπου παρουσιάζονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά 
της αποτελεσματικής ηγεσίας, βάση της  οποίας παρέχεται ολική ποιότητα παροχής 
υπηρεσιών στην εκπαίδευση. Επιπλέον παρουσιάζονται προβληματισμοί και 
ερωτήματα σχετικά με τη δυνατότητα άσκησης αποτελεσματικής ηγεσίας στις 
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σύγχρονες   συνθήκες της  ελληνικής εκπαιδευτικής πραγματικότητας.  

Εκπαιδευτική διοίκηση και  ηγεσία 

Αποσαφήνιση του όρου «ηγεσία»  

Ο όρος «ηγεσία» αναφέρεται σε διαδικασίες επιρροής, ώστε να προκληθούν 
συμπεριφορές που θα οδηγήσουν στην επίτευξη των στόχων και στη δυνατότητα  να 
δοθούν κίνητρα στην ομάδα (Yulk, 1999) προς την διατήρηση της κουλτούρας της. Η  
εκπαιδευτική ηγεσία επεκτείνεται  από τη διοίκηση και την οργάνωση, στο όραμα, την 
επιρροή και τις αξίες ( Bush & Clover, 2003). Ο ηγέτης χαρακτηρίζεται από δύο 
θεμελιώδη χαρακτηριστικά και τα οποία αποτελούν τον πυρήνα της έννοιας της 
ηγεσίας. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι ο τρόπος που ασκεί επίδραση στους συνεργάτες 
του και ο εθελοντισμός, ώστε να τους παρακινεί να συμμετέχουν πρόθυμα και ενεργά 
σε καθήκοντα και ρόλους στο σχολείο.  Η ηγεσία ενισχύει τους εργαζόμενους, ώστε με 
την κατάλληλη συνεργασία να δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους στην επίτευξη κοινών 
ομαδικών στόχων για πρόοδο ή για  ένα καλύτερο μέλλον (Μπουραντάς, 2005). Το 
σύγχρονο σχολείο απαιτεί έναν διευθυντή-ηγέτη στην ανώτερη ιεραρχία, ο οποίος να 
μπορεί να προωθεί τους στόχους και τις αξίες του, εξυπηρετώντας τις ανάγκες της 
σύγχρονης, εξελισσόμενης κοινωνίας (Καντάς, 1998; Pashiardis & Brauckman,  2009; 
Morgan, 1996) και να μετουσιώνει  το σχολείο σε ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό 
οργανισμό (Γεωργιάδου & Καμπούρης, 2005). Επομένως η ηγεσία αναφέρεται σε 
διαδικασίες επιρροής, ώστε να προκληθούν συμπεριφορές που θα οδηγήσουν στην 
επίτευξη των στόχων και να δοθούν κίνητρα στην ομάδα (Yulk, 1999) προς την 
διατήρηση της κουλτούρας της. Η τέχνη της παρακίνησης των ανθρώπων της  ομάδας 
για την επίτευξη ενός κοινού σκοπού ( Conger, Kanungo, 1997), η έμπνευση, η 
καθοδήγηση, η προώθηση και διαχείριση της αλλαγής ( Goleman, 2000) είναι στοιχεία 
που συνθέτουν την έννοια της ηγεσίας στην εκπαίδευση. Σύμφωνα με  τον Σαΐτη 
(2005,σελ.240) αναφέρεται ότι «η ηγεσία είναι διαδικασία επιρροής της συμπεριφοράς 
των μελών της οργάνωσης ( άτυπης ή τυπικής) από κάποιον, ώστε να εξασφαλίσει τη 
θεληματική συνεργασία τους, η οποία μπορεί να οδηγήσει στην επίτευξη του 
καλύτερου αποτελέσματος». Ο ορισμός αυτός προσδίδει στην ηγεσία την συνάρτηση 
της επιρροής, του σκοπού και της αποτελεσματικότητας του οργανισμού.  Επιπλέον ο  
Πασιαρδής (2004) αναφέρει ότι «ηγεσία είναι το πλέγμα εκείνων των συμπεριφορών 
που χρησιμοποιείς, όταν προσπαθείς να επηρεάσεις τη δική τους συμπεριφορά». Ο 
ηγέτης είναι αυτός που έχει την ικανότητα να επηρεάσει τους ανθρώπους προς τη 
τροποποίηση της συμπεριφοράς τους σύμφωνα με τις δικές του επιθυμίες. Σύμφωνα με 
τον ίδιο αναφέρεται, ότι ένας επιτυχημένος σχολικός ηγέτης θα «πρέπει να είναι ορατός 
παντού μέσα στο σχολείο», τονίζοντας τη σπουδαιότητα του ρόλου του. Η 
εκπαιδευτική ηγεσία στο σχολείο ταυτίζεται με το ρόλο των διευθυντικών στελεχών 
που είναι στην ανώτερη κλίμακα ιεραρχίας. Ο ηγέτης όμως θα πρέπει να έχει εκείνα τα 
χαρακτηριστικά που του δίνουν τη δυνατότητα να διατηρεί ισορροπία μέσα στην 
ομάδα, ώστε όλα τα μέλη να αναπτύσσονται ισότιμα προς την επίτευξη των στόχων 
του σχολείου.  
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Διοίκηση και ηγεσία: δύο συμπληρωματικοί αλλά διαφοροποιημένοι όροι 

Η εκπαιδευτική διοίκηση και η ηγεσία είναι δύο συμπληρωματικοί όροι, ωστόσο με 
ξεχωριστά χαρακτηριστικά και αποτελέσματα στην εκπαιδευτική κοινότητα. Όπως  ο 
Πασιαρδής (2004:210)  αναφέρει «ο διευθυντής σέβεται το σύστημα και τηρεί τους 
νόμους και την πολιτική του υπουργείου», ενώ ο ηγέτης ξεπερνάει τα καθήκοντα και 
τις αρμοδιότητες του απλού διευθυντή, χωρίς να τα απορρίπτει και γίνεται 
«οραματιστής που ενθαρρύνει τις καινοτομίες και τις πρωτοβουλίες». Σύμφωνα με 
αυτόν τον ορισμό  η ηγεσία είναι η «ομπρέλα» που περιλαμβάνει τη διοίκηση και τη 
διεύθυνση.  Η εκπαιδευτική διοίκηση στηρίζεται στις αρχές της γενικής διοίκησης, 
όμως διαφοροποιείται από τη διοίκηση άλλων οργανισμών και επιχειρήσεων, γιατί το 
σχολείο δεν έχει σκοπό το οικονομικό κέρδος που προφανώς έχει προτεραιότητα η 
επιχείρηση. Το σχολείο είναι ένας ζωντανός οργανισμός, όπου ο στόχος του στον 21ου 
αιώνα είναι η συνεχής ολιστική εκπαίδευση των ανθρώπων μέσα από τη διδασκαλία 
και τη μάθηση. Για το λόγο αυτό η εκπαιδευτική ηγεσία διαφοροποιείται από την 
ηγεσία των διαφόρων κερδοφόρων επιχειρήσεων και  οργανισμών. Η εκπαιδευτική 
διοίκηση ορίζεται ως ένα «σύστημα δράσης» που έχει πρωταρχικό μέλημα την ορθή 
διαχείριση των διαθέσιμων πόρων προς τη πραγματοποίηση με το καλύτερο δυνατό 
τρόπο των στόχων του σχολείου (Σαΐτης, 2005). Με την διοίκηση επιτυγχάνεται η 
πραγματοποίηση των σκοπών που αφορούν την οργάνωση, τον προγραμματισμό, τη 
διεύθυνση, το συντονισμό και τον έλεγχο (Κατσαρός, 2008). Σύμφωνα με τον Κατσαρό 
( 2008:16):  

«η διοίκηση είναι εξειδικευμένη ανθρώπινη δραστηριότητα  που αναπτύσσεται 
στο πλαίσιο των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών οργανισμών ή του εκπαιδευτικού 
συστήματος στο σύνολό του και επιδιώκει την πραγματοποίηση στο καλύτερο 
δυνατό βαθμό των σκοπών της εκπαίδευσης με την αξιοποίηση των διαθέσιμων 
πόρων-ανθρώπινων και υλικών μέσα από λειτουργίες, όπως είναι ο 
προγραμματισμός, η οργάνωση, ο συντονισμός και ο έλεγχος». 

Η εκπαιδευτική ηγεσία όμως  επεκτείνεται παραπάνω από τη διοίκηση, στο όραμα, την 
επιρροή και τις αξίες ( Bush & Clover, 2003).  Σύμφωνα με τους Bush & Clover (2003)  
η εκπαιδευτική ηγεσία ορίζεται ως:  

«διαδικασία της επιρροής που βασίζεται σε σαφείς αξίες και ηγείται σε ένα όραμα 
για το σχολείο. Το όραμα διαρθρώνεται από τους ηγέτες που επιθυμούν να 
εξασφαλίσουν τη δέσμευση του προσωπικού και των ενδιαφερόμενων μερών στο 
όνειρο για ένα καλύτερο μέλλον για το σχολείο, τους μαθητές του και τα 
ενδιαφερόμενα μέλη».  

Το όραμα που υποστηρίζεται από τον ηγέτη θα πρέπει να είναι ελκυστικό, αξιόπιστο  
και επιθυμητό από τους οπαδούς, οι οποίοι θα πειστούν οικειοθελώς για να οδηγηθούν 
πρόθυμα και εθελοντικά να εργαστούν με όλες τους τις δυνάμεις για την επίτευξή του. 
Μία ειδοποιός διαφορά ανάμεσα στη άσκηση διοίκησης και στην άσκηση ηγεσίας είναι 
η στάση απέναντι στην αλλαγή. Η διοίκηση στέκεται στο παρόν της οργάνωσης, ενώ η 
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ηγεσία έχει σκοπό την μεταβολή του τρόπου σκέψης των ανθρώπων αναφορικά με το 
επιθυμητό, το δυνατό και το αναγκαίο,  με τη θέσπιση πολιτικών για πραγματική 
αλλαγή (Μπουραντάς, 2005·Harris 2005). Ο ηγέτης αναδεικνύεται από την 
συμπεριφορά του και το έργο του και δεν διορίζεται όπως ένα κλασικό διευθυντικό 
στέλεχος, το οποίο  χρησιμοποιεί τη μόνιμη και νόμιμη εξουσία του για να δίνει 
εντολές, οδηγίες, ανταμοιβές και τιμωρίες.  Επιπλέον ο ηγέτης χρησιμοποιεί την 
προσωπική του δύναμη, έχει όραμα, εμπνέει, πείθει τους υφιστάμενους και κερδίζει 
την εμπιστοσύνη τους. Επίσης ο ηγέτης δίνει έμφαση στους ανθρώπους και στα 
συναισθήματα, σε αντίθεση με τον διευθυντή που προσπαθεί με τη λογική και το μυαλό 
να επιλύει τα θέματα που προκύπτουν και  ενδιαφέρεται μόνο για τον έλεγχο, τις 
διαδικασίες και τα συστήματα. Επίσης ο πραγματικός ηγέτης ανοίγει ορίζοντες και 
διευρύνει τα πλαίσια, προκαλεί το κατεστημένο, καινοτομεί και προκαλεί αλλαγές προς 
όφελος όλων, ενώ ο κλασικός διοικητικός μάνατζερ ή προϊστάμενος αποδέχεται την 
καθημερινή πραγματικότητα, δέχεται και διαχειρίζεται την κατεστημένη κατάσταση 
και κινείται σε καθορισμένα τυπικά πλαίσια. Με λίγα λόγια ο αληθινός ηγέτης θα 
μπορούσε να χαρακτηριστεί αυτός που  ερευνά την πραγματικότητα, έχει 
μακροπρόθεσμη προοπτική και κάνει τα σωστά πράγματα, σε αντίθεση με τον απλό 
διευθυντή που έχει βραχυπρόθεσμη προοπτική και που προσπαθεί να κάνει τα 
πράγματα σωστά ( Μπουραντάς, 2005). 

Χαρακτηριστικά αποτελεσματικής εκπαιδευτικής ηγεσίας  

Ο όρος «εκπαιδευτική ηγεσία» τείνει να αντικαταστήσει εδώ και δύο δεκαετίες τον όρο 
«εκπαιδευτική διοίκηση» που ήταν  παλαιότερα ο επικρατέστερος. Η εκπαιδευτική 
ηγεσία έχει σκοπό την ανάπτυξη των ανθρώπων γνωστικά και συναισθηματικά, ώστε 
να γίνουν ενεργητικοί κοινωνικά και υπεύθυνα πληροφορημένοι αυριανοί πολίτες 
(AITSL,2015;Council of the European Union, 2009; Schleicher,2012;NPBEA, 2001; 
Peterson, 2002). Το 1996 το Intestate School Leaders Licensure Consortium (ISLLC) 
εξέδωσε έξι προδιαγραφές που προσδιορίζουν τα κύρια χαρακτηριστικά της 
εκπαιδευτικής ηγεσίας. Σύμφωνα με αυτές ο σχολικός ηγέτης θα πρέπει να διευκολύνει 
την μάθηση και την προσωπική  επιτυχία όλων των μαθητών, ανάλογα με τις ιδιαίτερες 
ανάγκες τους, να υποστηρίζει τη σχολική κουλτούρα προς όφελος όλων και  να 
φροντίζει για την καλή οργάνωση και την ασφάλεια του σχολείου. Επίσης θα ηγέτης 
θα πρέπει να πετυχαίνει τη καλή συνεργασία της σχολικής μονάδας με την  οικογένεια 
και την κοινωνία, να ασκεί τα καθήκοντά του με τρόπο ηθικό και δίκαιο και να μπορεί 
να επηρεάζει με το έργο του το πολιτικό, το πολιτιστικό, το τοπικό και το κοινωνικό 
περιβάλλον στη κοινωνία προς το καλύτερο αποτέλεσμα. Επιπλέον και  σύμφωνα με 
το Αυστραλιανό Ινστιτούτο (AITSL,2015) οι ηγέτες στην εκπαίδευση θα πρέπει να 
τηρούν προδιαγραφές (standards), όπως η ανάπτυξη αξιών και οράματος, η καλή 
γνωστική τους  ανάπτυξη και η κατοχή καλών διαπροσωπικών ικανοτήτων. Έρευνες 
έχουν δείξει, ότι το σύγχρονο σχολείο απαιτεί έναν διευθυντή-ηγέτη στην ανώτερη 
ιεραρχία, ο οποίος να μπορεί να προωθεί τους στόχους και τις αξίες του, εξυπηρετώντας 
τις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας (Καντάς, 1998·Pashiardis & Brauckman, 2009; 
Morgan, 1996).  Ο αποτελεσματικός ηγέτης θα πρέπει να γνωρίζει με σαφήνεια το έργο 
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του, να έχει σταθερότητα, δικαιοσύνη και ακεραιότητα στο χαρακτήρα και κυρίως 
αντικειμενικότητα στις κρίσεις του. Ακόμα θα πρέπει να είναι αποφασιστικός, να 
διαθέτει επικοινωνιακές δεξιότητες και να μπορεί να πείθει την ομάδα του με λογικά 
επιχειρήματα, αλλά να αναλαμβάνει και τις ευθύνες του στη λήψη των αποφάσεων, με 
υπευθυνότητα και σταθερότητα. Σημαντικό κατά την άσκηση της εκπαιδευτικής 
ηγεσίας είναι ότι ο ηγέτης θα πρέπει  να υποστηρίζει το όραμα, την αλλαγή, τον 
νεωτερισμό και την καινοτομία, να αποφεύγει τον συγκεντρωτισμό, να ευνοεί την 
συνεργασία και την ομαδικότητα  και τελικά να ανοίγει το σχολείο στην κοινωνία 
(Kotter, 2001). 

Επίλογος-Συμπεράσματα 

Στην εκπαίδευση ο διευθυντής θα πρέπει να είναι ηγέτης και όχι κλασικός διευθυντής-
γραφειοκράτης, ο οποίος θα πρέπει να εμπνέει και να οραματίζει τους συναδέλφους 
του, ώστε να μετουσιώνει το σχολείο σε ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό οργανισμό, ο 
οποίος θα μπορεί να εξυπηρετεί τις ανάγκες της εξελισσόμενης κοινωνίας (Γεωργιάδου 
& Καμπούρης, 2005).Έρευνες έχουν δείξει, ότι η  ποιότητα και η αποτελεσματικότητα 
της εκπαίδευσης που επιτελείται στο σχολικό περιβάλλον είναι εξαρτώμενη από ένα 
σύνολο παραγόντων, με επίκεντρο όμως τον τρόπο άσκησης της διοίκησης-ηγεσίας, οι 
οποίες παίζουν καθοριστικό ρόλο στην  οργάνωση και στην επιτυχή ή όχι ολοκλήρωση 
του έργου του εκπαιδευτικού οργανισμού (Schermerhon et al, 2000).  Η εκπαιδευτική 
κοινότητα χρειάζεται ηγέτες που θα ορίζουν ξεκάθαρους στόχους και θα οργανώνουν 
τις εκπαιδευτικές δομές, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας. Η 
άσκηση της ηγεσίας θα πρέπει να έχει στόχο την αύξηση της ολικής  ποιότητας στη 
παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών και να μην εστιάζει απλά στη διοικητική δύναμη, 
την άσκηση  εξουσίας και στην ανάγκη συμμόρφωσης των εργαζομένων. Επίσης  η 
επίλυση προβλημάτων και η λήψη αποφάσεων θα πρέπει να γίνεται σε πνεύμα 
συνεργασίας και ομαδικής εργασίας με δημοκρατικές διαδικασίες, με πειθώ και 
αποφασιστικότητα, με δημιουργικότητα και νεωτερισμό, με έμπνευση και ενδιαφέρον 
στον άνθρωπο.  Η διαχείριση του  ανθρώπινου δυναμικού  σε έναν πραγματικό ηγέτη 
θα πρέπει να γίνεται με ηθικούς κανόνες δικαιοσύνης και σεβασμού προς τον  άνθρωπο, 
να στηρίζεται σε κριτήρια αντικειμενικής αξιολόγησης και να εναρμονίζεται σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος της σύγχρονης κοινωνίας (Κατσαρός, 
2008). Η ποιότητα του σχολικού κλίματος, η σχολική κουλτούρα, η υιοθέτηση 
σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας, οι καλές  σχέσεις του σχολείου με την οικογένεια, 
το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία, η ικανοποίηση των προσδοκιών των 
εκπαιδευτικών και των μαθητών, είναι μερικές από τις παραμέτρους που σηματοδοτούν 
την ποιότητα των σπουδών σε ένα σχολικό οργανισμό και που συνδέονται με τη 
σχολική ηγεσία και το ρόλο του διευθυντή-ηγέτη (Loukeris et al, 2009: 161-174).  

Ο προβληματισμός που προκύπτει σχετικά με την άσκηση της ηγεσίας- 
διοίκησης είναι αν μπορούν εύκολα και ανελλιπώς τα στελέχη της εκπαίδευσης να 
υποστηρίζουν το ρόλο του ηγέτη κατά την  άσκηση της διοίκησης σήμερα και αν  η 
άσκηση της ηγεσίας μπορεί να εφαρμοστεί  καθολικά στην εκπαιδευτική κοινότητα. Ο 
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Rost (1985 όπως αναφ. στο  Yamasaki,1999) υποστηρίζει ότι μερικοί διευθυντές είναι 
ηγέτες, ενώ άλλοι δε θα γίνουν ποτέ. Επίσης υποστηρίζει  ότι οι διευθυντές που 
παρουσιάζονται ηγέτες δεν μπορούν να ενεργούν σαν ηγέτες πάντα, γιατί ο ρόλος των 
διευθυντών είναι απαγορευτικός για τέτοιου είδος συμπεριφορά συνεχώς.  Για να 
μπορεί ο διευθυντής-ηγέτης να υποστηρίζει το όραμα, να προχωρεί σε αλλαγές και να 
υιοθετεί καινοτόμες ιδέες χρειάζεται το σχολείο να έχει σχετική αυτονομία.  Όμως αυτό 
δεν είναι δυνατόν  να επιτευχθεί. Ένας ανασταλτικός παράγοντας στην αυτονομία του 
σχολείου μπορεί να αποτελεί η υποχρέωση του να υπακούει στις εντολές της εκάστοτε 
κρατικής εξουσίας, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες και τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά της εκάστοτε σχολικής μονάδας.  

Εν κατακλείδι, η  εκπαιδευτική ηγεσία αποτελεί μια σύνθετη και πολυδύναμη 
διαδικασία διοίκησης, η οποία απαιτεί πνευματικές και επαγγελματικές δεξιότητες, οι 
οποίες θα πρέπει να  στηρίζονται σε παιδαγωγικές, διοικητικές και   επιστημονικές 
έρευνες αλλά και σε εμπειρικές μελέτες, οι οποίες έχουν εφαρμόσει καλές και 
αποτελεσματικές διοικητικές πρακτικές. Τα  στελέχη της εκπαίδευσης, τα οποία 
ασκούν διοίκηση ολικής ποιότητας θα πρέπει  να έχουν γνώσεις  σε βασικές αρχές και 
πρακτικές του εκπαιδευτικού management, της διοίκησης, της διαχείρισης του 
ανθρώπινου δυναμικού και των εκπαιδευτικών συστημάτων και παράλληλα να δίνουν 
όραμα, έμπνευση, επιρροή, νεωτερισμό και εθελοντική προθυμία για επίτευξη κοινών 
ομαδικών στόχων στην εκπαίδευση (Πασιαρδής, 2012).  
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Περίληψη 

Η εξέλιξη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) είναι ραγδαία τα 
τελευταία χρόνια. Η ένταξή τους στην εκπαίδευση δημιουργεί νέους ορίζοντες και 
πολλαπλά οφέλη στην εκπαιδευτική διοίκηση. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η 
διερεύνηση των στάσεων και αντιλήψεων των διευθυντών σχολικών μονάδων 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αναφορικά με την αυτεπάρκεια και 
το άγχος όσον αφορά τη χρήση Τ.Π.Ε. στο πλαίσιο του διοικητικού τους έργου. Τα 
αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι οι διευθυντές δηλώνουν πολύ υψηλό βαθμό 
αυτεπάρκειας στη χρήση Η/Υ και χαμηλά επίπεδα άγχους που απορρέει από τη χρήση 
τους. Ακόμη, οι άνδρες φαίνεται να έχουν μεγαλύτερο βαθμό αυτεπάρκειας και 
βιώνουν λιγότερο άγχος από τη χρήση Τ.Π.Ε. σε σχέση με τις γυναίκες. Η ηλικία και η 
εκπαιδευτική προϋπηρεσία δεν επηρεάζουν το βαθμό αυτεπάρκειας και άγχους από τη 
χρήση των Τ.Π.Ε. των διευθυντών. Επιπλέον, όσο αυξάνεται η αυτεπάρκεια στη χρήση 
Τ.Π.Ε. τόσο μειώνονται τα επίπεδα άγχους που βιώνουν. 

Λέξεις-Κλειδιά: Αυτεπάρκεια, Άγχος, Εκπαιδευτική Διοίκηση, Τ.Π.Ε. 

Εισαγωγή 

Η ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην 
εκπαιδευτική πραγματικότητα θεωρείται πολυσχιδής και πολυδιάστατη. Σύμφωνα 
μάλιστα με τους Hooper και Rieber (1995), η διοικητική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. 
αποτελεί μια από τις τέσσερις διαστάσεις της εισαγωγής τους στην εκπαίδευση. 

Οι αρμοδιότητές του διευθυντή μιας σχολικής μονάδας ξεπερνούν πλέον τον διοικητικό 
– ηγετικό του ρόλο, ενσωματώνοντας τα καθήκοντα ενός manager, με αποτέλεσμα ο 
φόρτος εργασίας του να έχει αυξηθεί σημαντικά. Οι Τ.Π.Ε. δύνανται να ανταποκριθούν 
δυναμικά με πρακτικές διεκπεραίωσης διοικητικών θεμάτων στον χώρο του σχολείου, 
ως σημαντικό και καινοτόμο εκπαιδευτικό εργαλείο. 

Τ.Π.Ε. και εκπαιδευτική διοίκηση 

Με τον όρο «Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διοίκηση» νοείται η αξιοποίηση πληροφορικών 
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εφαρμογών και συστημάτων για την εξασφάλιση προϋποθέσεων για τις διαδικασίες 
επικοινωνίας και μάθησης (Nolan & Tatnall, 1995). Η αλματώδης συνεισφορά των 
Τ.Π.Ε. στη διοίκηση της εκπαίδευσης θεωρείται αναμφισβήτητη, καθώς αποτελούν 
σημαντικό εργαλείο της εκπαιδευτικής διοίκησης Πέραν της παιδαγωγικής τους 
αξιοποίησης στη διδασκαλία μαθημάτων, η συμβολή τους στο διοικητικό κομμάτι 
έγκειται στη δυνατότητα αποθήκευσης και διαχείρισης μεγάλου όγκου δεδομένων, 
στην ταχύτητα αναζήτησης πληροφοριών, στη συγκέντρωση, ηλεκτρονική 
κωδικοποίηση, επεξεργασία, ταξινόμηση, επιλεκτική ανάκληση, διάχυση-
γνωστοποίηση και μελέτη πληροφοριών σε διάφορες μορφές (Ρεντίφης, 2014). Η 
ταχύτητα, η ακρίβεια και η ενίσχυση των δικτύων αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ 
όλων των «μετόχων» της εκπαιδευτικής διαδικασίας αποτελούν θετικά στοιχεία για τη 
διοικητική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. (Χαραλάμπους, 2008). 

Αυτεπάρκεια στις Τ.Π.Ε. 

Ο Bandura (1977) χρησιμοποίησε πρώτος τον όρο αυτεπάρκεια (self-efficacy), 
προκειμένου να περιγράψει την πίστη ενός ατόμου στις ικανότητές του, να 
ενεργοποιήσει τα κίνητρα, τους γνωστικούς πόρους και τα σχέδια δράσης που 
απαιτούνται προκειμένου να μπορέσει να ανταποκριθεί σε συγκεκριμένες καταστάσεις. 
Συνεπώς, ο όρος δεν αναφέρεται στις ικανότητες του ατόμου αλλά στις πεποιθήσεις 
του για το τι είναι ικανό να κάνει με τις ικανότητες που διαθέτει αποτελώντας δομικό 
συστατικό της κοινωνικογνωστικής θεωρίας. 

Η χρήση του όρου γρήγορα επεκτάθηκε σε διαφορετικούς τομείς, 
συμπεριλαμβανομένου και αυτού της χρήσης υπολογιστών. Έτσι, οι πεποιθήσεις ενός 
ατόμου για την ικανότητά του να χρησιμοποιεί υπολογιστή συνιστούν την αυτεπάρκεια 
στη χρήση υπολογιστή (Compeau & Higgins, 1995). Η αυτεπάρκεια στη χρήση 
υπολογιστή παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη δεξιοτήτων με τους υπολογιστές 
(Gist et al., 1989), στην απόφαση ενός ατόμου να χρησιμοποιεί υπολογιστές και στις 
προσδοκίες επιτυχίας με τους υπολογιστές (Compeau & Higgins, 1995). 

Το επίπεδο χρήσης των Τ.Π.Ε. με σκοπό την οργανωτική και διοικητική αξιοποίησή 
τους από τους διευθυντές στην εκπαίδευση σχετίζεται άμεσα με την αυτεπάρκειά τους 
(Schiller, 2003). Οι Omwenga et al. (2015) κατέδειξαν ότι διευθυντές δημοτικών 
σχολείων της Κένυας με επαρκή γνώση και χρήση των Τ.Π.Ε. λειτουργούν ως ηγέτες 
εμπνέοντας τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς, ώστε να ενσωματώσουν τις Τ.Π.Ε. στην 
τάξη. Ο Ταστσίδης (2011) επισημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί στην πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση εμφανίζουν υψηλό βαθμό αυτεπάρκειας από τη χρήση Η/Υ στη διδασκαλία 
τους. Σε αντίστοιχα ευρήματα κατέληξαν οι Τσιλιχρήστου και Σταυρόπουλος (2019) 
αναφορικά με εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης. 

Άγχος για τις Τ.Π.Ε. 

Ένας παράγοντας που επηρεάζει τη στάση των διευθυντών όσον αφορά τη χρήση νέων 
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τεχνολογιών είναι το άγχος απέναντι σε αυτές (Ρες, 2005). Ο Maurer (1994) 
υποστηρίζει ότι το άγχος για υπολογιστές είναι η ανησυχία και ο φόβος από ένα άτομο, 
όταν αυτός ή αυτή χρησιμοποιεί υπολογιστή ή ακόμη και στη σκέψη ότι πρόκειται να 
τον χρησιμοποιήσει. Το άγχος λειτουργεί αποτρεπτικά στην αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. 
στην εκπαιδευτική διαδικασία, αποτελώντας τροχοπέδη στην ενσωμάτωση των Νέων 
Τεχνολογιών στην εκπαίδευση (Ρες, 2005). 

Το άγχος μπορεί να οφείλεται σε παράγοντες, όπως η αυτεπάρκεια, ο βαθμός 
εξοικείωσης των εκπαιδευτικών με τις Τ.Π.Ε., ο βαθμός αποδοχής από τους 
εκπαιδευτικούς των Τ.Π.Ε. ως εργαλεία υποστήριξης της εκπαιδευτικής και 
μαθησιακής διαδικασίας κ.ά. (Jimoyiannis, 2008). Οι Evers et al. (2002) καταλήγουν 
ότι όσοι εκπαιδευτικοί έχουν υψηλό επίπεδο αυτεπάρκειας βιώνουν λιγότερο άγχος και 
συναισθηματική εξάντληση, όταν μια καινοτομία πρόκειται να εφαρμοστεί. 

Ενώ, όμως, οι περισσότερες έρευνες επικεντρώνονται αποκλειστικά στην επίδραση της 
αυτεπάρκειας των εκπαιδευτικών αναφορικά με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην 
εκπαιδευτική διεργασία ή στο άγχος που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί από την 
ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία, εντούτοις, υπάρχουν ελάχιστες μελέτες που 
ερευνούν την αυτεπάρκεια ή/και το άγχος των διευθυντών στη χρήση Τ.Π.Ε. για 
διοικητικούς σκοπούς. Μάλιστα, αντίστοιχες έρευνες σε διευθυντές σχολικών μονάδων 
του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος για τη διοικητική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. 
είναι σπάνιες. 

Σκοπός και στόχοι της έρευνας 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να αναδειχθούν οι στάσεις και οι απόψεις των 
διευθυντών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όσον 
αφορά την αυτεπάρκεια και το άγχος τους στην αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στο πλαίσιο 
διοικητικού έργου. Ειδικότερα, η έρευνα εστιάζει στις αντιλήψεις των διευθυντών ως 
προς το αν και σε ποιο βαθμό: 

Το δημογραφικό και επαγγελματικό προφίλ των διευθυντών σχετίζεται με την 
αυτεπάρκεια και το άγχος στις Τ.Π.Ε., και 

Η αυτεπάρκεια σχετίζεται με το άγχος των διευθυντών από τη διοικητική χρήση Τ.Π.Ε.. 

Μέθοδος 

Η ερευνητική προσέγγιση που επιλέχθηκε είναι ποσοτική. Η παρούσα έρευνα αποτελεί 
μια διατμηματική συσχετιστική επισκόπηση με εργαλείο συλλογής δεδομένων 
ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς ηλεκτρονικής μορφής, το οποίο αποστάλθηκε στους 
διευθυντές σχολικών μονάδων μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της σχολικής 
μονάδας. Η έρευνα διεξήχθη το χρονικό διάστημα Μαΐου – Ιουνίου 2019. 

Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο με 
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ερωτήσεις κλειστού τύπου. Για την αποτύπωση του βαθμού αυτεπάρκειας στη χρήση 
Τ.Π.Ε., χρησιμοποιήθηκε η «Ελληνική Κλίμακα Αυτεπάρκειας στη Χρήση 
Υπολογιστών» -ΕΚΑΧΥ (Κασωτάκη & Ρούσσος, 2006) και δείκτη αξιοπιστίας 
α=0,97. Για την αξιολόγηση του βαθμού άγχους των διευθυντών από τη διοικητική 
χρήση των Τ.Π.Ε., χρησιμοποιήθηκε το σταθμισμένο ερωτηματολόγιο «Κλίμακα 
μέτρησης του άγχους με τους Υπολογιστές» (Σωτηράκη, 2006) και δείκτη αξιοπιστίας 
α=0,91.  

Η παρούσα έρευνα αφορά σε τυχαίο πανελλαδικό δείγμα 654 διευθυντών δημοσίων 
σχολείων πρωτοβάθμιας (v1=375) και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (v2=279) της 
χώρας. Επιλέχθηκε το 10% του συνόλου των σχολικών μονάδων από κάθε βαθμίδα με 
τη χρήση τυχαίων αριθμών, ήτοι 1011 σχολικές μονάδες για την πρωτοβάθμια και 361 
για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αριθμός που αφορά σε αντίστοιχο αριθμό 
διευθυντών. Το μέγεθος του δείγματος εξασφαλίζει ποσοστό αξιοπιστίας μεγέθους 
δείγματος άνω του 95% (Krejcie & Morgan, 1970). 

Η εισαγωγή, επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων της έρευνας έγινε με το 
λογισμικό στατιστικής ανάλυσης ποσοτικών δεδομένων IBM SPSS Statistics v.25. Ως 
επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας ορίστηκε η τιμή 0,05, δηλαδή 5% πιθανότητα 
σφάλματος από την εφαρμογή των στατιστικών εξισώσεων. 

Αποτελέσματα  

Στην έρευνα συμμετείχαν 654 διευθυντές σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας 
Εκπαίδευσης από τους οποίους οι 349 ήταν γυναίκες και οι 305 ήταν άνδρες (53,4% 
και 46,6% του δείγματος αντίστοιχα). Η μέση ηλικία των διευθυντών ήταν 52,5 έτη 
(Μ.Τ.=52,55, Τ.Α.=6,82). Σχετικά με τα έτη συνολικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας 
των διευθυντών, ο μέσος όρος είναι 25μιση έτη (Μ.Τ.=25,58, Τ.Α.=7,31). Αναφορικά 
με το εκτιμώμενο επίπεδο γνώσης χειρισμού Η/Υ, θεωρούν κατά μέσο όρο ότι είναι 
σχεδόν πολύ καλό (Μ.Τ.=3,94, Τ.Α.=0,79). 

Οι διευθυντές σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
εκτιμούν ότι έχουν πολύ υψηλό βαθμό αυτεπάρκειας στη διοικητική χρήση των Τ.Π.Ε. 
(Μ.Τ.=3,60, Τ.Α.=0,44). Παράλληλα, στις δύο διαστάσεις της αυτεπάρκειας, θεωρούν 
ότι έχουν πάρα πολύ μεγάλο βαθμό αυτεπάρκειας σε βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ 
(Μ.Τ.=3,82, Τ.Α.=0,35) ενώ η αυτεπάρκεια στην αντιμετώπιση απλών προβλημάτων 
με τη χρήση Η/Υ παρουσιάζει χαμηλότερη τιμή (Μ.Τ.=3,29, Τ.Α.=0,67). Ακόμη, ο 
συνολικός βαθμός άγχους αναφορικά με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. (Μ.Τ.=1,50, Τ.Α. 
=0,49) και οι επιμέρους διαστάσεις του, όπως το άγχος χρήσης Η/Υ (Μ.Τ.=1,48, 
Τ.Α.=0,49) και το άγχος αλληλεπίδρασης του χρήστη με τον Η/Υ (Μ.Τ.=1,53, Τ.Α.= 
0,56) καταδεικνύουν ότι είναι πολύ μικρός ο βαθμός στον οποίο βιώνουν άγχος. 

Το φύλο φαίνεται να επηρεάζει στατιστικά σημαντικά την αυτεπάρκεια στη χρήση 
Τ.Π.Ε. ως γενικό μέτρο καθώς και τη διάσταση της αυτεπάρκειας στην αντιμετώπιση 
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απλών προβλημάτων (Πίνακας 1). Οι άνδρες διευθυντές φαίνεται να έχουν στατιστικά 
μεγαλύτερο βαθμό αυτεπάρκειας συγκριτικά με τις γυναίκες διευθύντριες, τόσο στην 
αυτεπάρκεια στη χρήση Τ.Π.Ε. ως γενικό μέτρο [t(652)=4,92, p<0,001], όσο και στη 
διάσταση της αυτεπάρκειας στην αντιμετώπιση απλών προβλημάτων με τη χρήση 
Τ.Π.Ε. [t(651,850)=7.50, p<0,001]. Επίσης, το φύλο φαίνεται να επηρεάζει το άγχος 
χρήσης Η/Υ [t(645,281)=-2,216, p=0,027], με τους άνδρες να έχουν χαμηλότερο μέσο 
όρο άγχους χρήσης Η/Υ από ότι οι γυναίκες. Ακόμη, το συνολικό άγχος που βιώνουν 
οι διευθυντές από τη διοικητική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. φαίνεται να επηρεάζεται 
στατιστικά σημαντικά από το φύλο [t(646,239)=-2,153, p=0,032], με τους άνδρες να 
βιώνουν μικρότερο μέσο όρο συνολικού άγχους σε σχέση με τις γυναίκες. 

Πίνακας 1. Έλεγχοι διαφοράς μέσων τιμών των μεταβλητών της αυτεπάρκειας και του 
άγχους σε σχέση με το φύλο 

Μεταβλητές Άνδρες 
(Ν=305) 

Γυναίκες 
(Ν=349) 

t-test 

 Μ.Τ. Τ.Α. Μ.Τ. Τ.Α. t p 
Αυτεπάρκεια σε βασικές 
γνώσεις χειρισμού Η/Υ 

3,83 0,35 3,81 0,35 0,68 0,497 

Αυτεπάρκεια στην 
αντιμετώπιση απλών 
προβλημάτων 

3,49  0,61 3,12 0,68 7,50 0,000** 

Αυτεπάρκεια ως γενικό μέτρο 3,69 0,42 3,52  0,44 4,92 0,000** 

Άγχος χρήσης Η/Υ 1,44 0,42 1,52 0,53 -2,22 0,027* 

Άγχος αλληλεπίδρασης 
χρήστη με Η/Υ 

1,49 0,50 1,57 0,61 -1,86 0,063 

Συνολικό άγχος 1,46 0,43 1,54 0,54 -2,15 0,032* 
* p<0,05 **p<0,001 

Δεν διαπιστώθηκε κάποια στατιστικά σημαντική σχέση της ηλικίας και της συνολικής 
εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας των διευθυντών, είτε με την αυτεπάρκεια ως γενικό μέτρο 
και τις δύο επιμέρους διαστάσεις της, είτε με το άγχος και τις επιμέρους διαστάσεις του 
(Πίνακας 2). 

Πίνακας 2. Συσχέτιση ηλικίας και συνολικής εκπ/κης υπηρεσίας με την αυτεπάρκεια, το 
άγχος και τις επιμέρους διαστάσεις τους 

 Αυτεπάρκε
ια 

Βασικών 
Γνώσεων 
Χειρισμού 

Αυτεπάρκει
α στην 

αντιμετώπισ
η απλών 

προβλημάτω

Αυτεπάρκε
ια ως 
γενικό 
μέτρο 

Άγχος 
χρήση
ς Η/Υ 

Άγχος 
αλληλεπίδρασ
ης χρήστη με 

Η/Υ 
Συνολικό 

άγχος 
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Η/Υ ν 
Ηλικία -0,06 0,024 -0,013 -0,006 -0,027 -0,15 
Συνολικ
ή 
Εκπ/κη 
Υπηρεσί
α 

-0,075 -0,041 -0,061 0,031 0,004 0,021 

* p<0,05 ** p<0,01 

Εξετάζοντας τη σχέση ανάμεσα στις μεταβλητές της αυτεπάρκειας και αυτές του 
άγχους προκύπτει στατιστικά σημαντική γραμμική συσχέτιση μέτριας ισχύος, και 
μάλιστα αρνητική, για όλους τους πιθανούς συνδυασμούς μεταξύ των δύο ομάδων 
μεταβλητών. Όσο αυξάνεται η αυτεπάρκεια ή/και οι επιμέρους διαστάσεις της τόσο 
μειώνεται το άγχος και οι επιμέρους διαστάσεις του (Πίνακας 3). 

Πίνακας 3. Συσχέτιση διαστάσεων αυτεπάρκειας με διαστάσεις άγχους 

 Αυτεπάρκεια στη χρήση Τ.Π.Ε. 

 
Αυτεπάρκεια σε 
Βασικές Γνώσεις 
Χειρισμού ΗΥ 

Αυτεπάρκεια στην 
αντιμετώπιση απλών 
προβλημάτων 

Αυτεπάρκεια ως 
γενικό μέτρο 

Άγχος  r r r 

Άγχος χρήσης Η/Υ -0,579** -0,574** -0,632** 

Άγχος αλληλεπίδρασης 
χρήστη με Η/Υ 

-0,515** -0,543** -0,583** 

Συνολικό άγχος -0,574** -0,582** -0,635** 
* p<0,05 ** p<0,01 

Συμπεράσματα - Συζήτηση 

Οι διευθυντές δηλώνουν υψηλό βαθμό αυτεπάρκειας και χαμηλά επίπεδα άγχους στη 
διοικητική χρήση των Τ.Π.Ε.. Αυτή η αίσθησή τους ενδεχομένως να ενισχύεται από το 
γεγονός ότι έχει διευρυνθεί ο πληθυσμός εκπαιδευτικών που έχουν συμμετάσχει σε 
προγράμματα επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε.. 

Όσον αφορά στο φύλο, οι άνδρες φαίνεται να έχουν μεγαλύτερο βαθμό αυτεπάρκειας 
(Cooper, 2006) ενώ φαίνεται να βιώνουν μικρότερα επίπεδα άγχους από τη χρήση των 
Τ.Π.Ε. σε σχέση με τις γυναίκες (Ταστσίδης, 2011). Ενδεχομένως, η 
κοινωνικογνωστική θεωρία να παρέχει επαρκή εξήγηση για την παρατηρούμενη 
έμφυλη διαφορά στο άγχος που προκύπτει από τη χρήση των Τ.Π.Ε., με την 
αυτεπάρκεια να αποδεικνύεται αιτιακός παράγοντας αυτής της διαφοροποίησης, σε 
συνδυασμό με τα στερεότυπα των εκπαιδευτικών για τους ρόλους των φύλων (Huffman 
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et al., 2013). 

Η ηλικία φαίνεται να μην επιδρά σημαντικά, σύμφωνα με τους συμμετέχοντες στην 
έρευνα, είτε στην αυτεπάρκεια (Ταστσίδης, 2011) είτε στο άγχος (Hudiburg & 
Necessary, 1996). Ενδεχομένως οι αυξημένες οργανωσιακές απαιτήσεις, που 
απορρέουν από τη διευθυντική θέση και αφορούν στη διοικητική αξιοποίηση των 
Τ.Π.Ε. να έχουν αμβλύνει πιθανές ηλικιακές διαφοροποιήσεις. 

Τα έτη εκπαιδευτικής υπηρεσίας δεν δείχνουν να επηρεάζουν το βαθμό αυτεπάρκειας 
και άγχους, επιβεβαιώνοντας προηγούμενους ερευνητές, οι οποίοι διαπιστώνουν ότι τα 
έτη υπηρεσίας δεν αποτελούν προβλεπτικό παράγοντα αυτεπάρκειας (Τσιλιχρήστου & 
Σταυρόπουλος, 2019) ή άγχους (Rosen & Maguire, 1990). 

Αναφορικά με τη συσχέτιση της αυτεπάρκειας με το άγχος στη χρήση των Τ.Π.Ε., 
φάνηκε σημαντικά αρνητική σχέση μεταξύ όλων των διαστάσεων και των γενικών 
μέτρων των μεταβλητών της αυτεπάρκειας με αυτές του άγχους των Τ.Π.Ε.. Τα 
ευρήματα αυτά συνάδουν με ευρήματα των προηγούμενων ερευνών (Evers et al., 2002; 
Ταστσίδης, 2011). Όσο μεγαλύτερη αυτεπάρκεια νιώθουν οι διευθυντές απέναντι στις 
Τ.Π.Ε., τόσο μειώνονται τα επίπεδα άγχους που μπορεί να βιώνουν. 

Εν κατακλείδι, λαμβάνοντας υπόψη τα πλεονεκτήματα της αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. στο 
διοικητικό έργο αποτελεί σχεδόν επιτακτική ανάγκη η αύξηση του βαθμού 
αυτεπάρκειας των διευθυντών. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση επιμορφώσεων στις 
Τ.Π.Ε. μπορεί να αναπτύξει θετική στάση των διευθυντών απέναντι στις Τ.Π.Ε., 
αυξάνοντας την αυτεπάρκεια των επιμορφούμενων παράλληλα με τη μείωση του 
άγχους και να οδηγήσει σε καλύτερο management της σχολικής μονάδας. 
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Η πολυδιάστατη αξία των μουσικών σχολείων  
στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 

Ταγτεβερενίδης Παύλος 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, Διευθυντής Μουσικού Σχολείου Πτολεμαΐδας 

ptagtes@yahoo.com 

Περίληψη 

Στο σύγχρονο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα η ολοένα αυξανόμενη ίδρυση των μου-
σικών σχολείων ανά την επικράτεια δεν πρέπει να θεωρείται διακοσμητική ή δευτερεύ-
ουσας σημασίας. Αντίθετα, η παρούσα εισήγηση αποσκοπεί στην ανάδειξη του σημαί-
νοντος ρόλου τους και της πολυδιάστατης αξίας τους, καθώς η συνολική λειτουργία 
τους δεν περιορίζεται απλώς στην πρόσκτηση μουσικών γνώσεων, αλλά προπάντων 
υπηρετεί με αξιοθαύμαστη συνέπεια και αξιέπαινη συστηματικότητα ένα ευρύ και 
πλούσιο φάσμα γνωστικών, μαθησιακών και παιδαγωγικών σκοπών και στόχων. Την 
ίδια στιγμή, όμως, η συγκεκριμένη σχολική δομή εξαιτίας του εγγενούς πολύπλευρου 
χαρακτήρα της και των απαιτητικών συνθηκών λειτουργίας της αντιμετωπίζει στην κα-
θημερινότητα αντιξοότητες που δυνητικά ορθώνονται ως ανασταλτικοί παράγοντες α-
ναφορικά με την κατάκτηση των επιδιωκόμενων στοχεύσεων.  

Λέξεις-Κλειδιά: Μουσικά σχολεία, εκπαίδευση, εκπαιδευτικό σύστημα. 

Εισαγωγή 

Τα μουσικά σχολεία όλης της χώρας αποτελούν μια ιδιαίτερη σχολική δομή, καθώς τα 
στοιχεία που τα διαφοροποιούν από τις υπόλοιπες σχολικές μονάδες των γυμνασίων 
και των λυκείων είναι σημαντικά τόσο σε ποσότητα όσο και σε ποιότητα. Η παρούσα 
εισήγηση καταγράφει και σχολιάζει διεξοδικά τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά γνω-
ρίσματα της λειτουργίας των μουσικών σχολείων διαγράφοντας τα στοιχεία που τα το-
ποθετούν σε πλεονεκτικότερη θέση συγκριτικά με τις υπόλοιπες σχολικές δομές, αλλά 
συγχρόνως παρουσιάζοντας και τα προβλήματα ή τις δυσλειτουργίες που όχι σπάνια 
έχουν τη δύναμη να αναστέλλουν σε κάποιο βαθμό την εύρυθμη λειτουργία ή να πα-
ρεμποδίζουν την εκπλήρωση των πολύπλευρων στόχων. 

Τρόπος λειτουργίας των Μουσικών Σχολείων 

Τα μουσικά σχολεία έχουν ήδη συμπληρώσει τριάντα δύο χρόνια ζωής και ηχηρής πα-
ρουσίας στα εκπαιδευτικά δρώμενα του τόπου, καθώς το πρώτο εξ αυτών, το μουσικό 
γυμνάσιο της Παλλήνης στην Αττική, ιδρύθηκε το 1988 (Υπουργείο Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, 1988). Σε κάθε νομό λειτουργεί ένα μόνο μουσικό σχολείο με τις 
εξαιρέσεις του νομού της Αττικής -όπου υπάρχουν σχολεία στον Άλιμο, στο Ίλιο, στην 
Παλλήνη και στον Πειραιά- και του νομού της Κοζάνης, όπου υπάρχουν σχολεία στην 
Πτολεμαΐδα και στη Σιάτιστα. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στη λειτουργία τους ορί-
ζουν ένα συνολικό εκπαιδευτικό πλαίσιο, που διαφοροποιείται σε σημαντικό βαθμό σε 
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σχέση με ό,τι ισχύει στα υπόλοιπα γυμνάσια και λύκεια.  

Καταρχάς, η είσοδος των μαθητών στην πρώτη γυμνασιακή τάξη επιτυγχάνεται μέσω 
εισαγωγικών εξετάσεων που διενεργούνται κάθε χρόνο στα μέσα, περίπου, Ιουνίου, και 
μάλιστα την ίδια ημέρα και ώρα -σαν σε πανελλαδικές εξετάσεις- σε όλη την επικρά-
τεια, αφού έχει ολοκληρωθεί επίσημα η αποφοίτηση των υποψήφιων μαθητών από την 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 2018). 
Επίσης, εφόσον κάποιος μαθητής επιθυμήσει να εγγραφεί στο μουσικό σχολείο σε με-
ταγενέστερη τάξη (από τη δεύτερη γυμνασιακή μέχρι και τη δεύτερη λυκειακή τάξη), 
οφείλει να επιτύχει στις κατατακτήριες εξετάσεις που το κάθε μουσικό σχολείο διορ-
γανώνει κατά το τρίτο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι 
τουλάχιστον ένας μαθητής από το σύνολο του μέχρι πρότινος υπάρχοντος μαθητικού 
δυναμικού της τάξης θα έχει αποχωρήσει για οποιονδήποτε λόγο. Επομένως, ο μαθη-
τικός πληθυσμός είναι αυστηρά επιλεγμένος και σε κάθε περίπτωση η εκδήλωση εν-
διαφέροντος εγγραφής στο μουσικό σχολείο δε συνεπάγεται αυτόματα την αυτονόητη 
υλοποίηση της συγκεκριμένης βούλησης, μιας και απαιτείται η επιτυχής επίδοση του 
υποψηφίου στις σχετικές εξετάσεις.  

Το ωρολόγιο πρόγραμμα στα μουσικά σχολεία παρουσιάζει αρκετές διαφοροποιήσεις 
συγκριτικά με ό,τι ισχύει στα υπόλοιπα γυμνάσια και γενικά λύκεια. Όπως είναι ευνό-
ητο, το στοιχείο της μουσικής αγωγής κατέχει κυρίαρχη θέση στην εκπαιδευτική κα-
θημερινότητα. Οι μαθητές διδάσκονται μια ευρεία γκάμα μαθημάτων μουσικής παι-
δείας, όπως είναι η ευρωπαϊκή μουσική σε θεωρία και πράξη, η ελληνική παραδοσιακή 
μουσική σε θεωρία και πράξη, η χορωδία, η κριτική μουσική ακρόαση, η ιστορία μου-
σικής, ενώ στη λυκειακή βαθμίδα προστίθενται η αρμονία, η ανάπτυξη ακουστικών 
ικανοτήτων (γραφή καθ’ υπαγόρευση και μουσική ανάγνωση), η μορφολογία, καθώς 
και ένα μουσικό μάθημα επιλογής ανάμεσα στην οργανολογία μουσικών οργάνων είτε 
παραδοσιακών είτε συμφωνικής ορχήστρας, στα στοιχεία αντίστιξης, στις εφαρμογές 
πληροφορικής στη μουσική, στην επεξεργασία μουσικού κειμένου με ηλεκτρονικό υ-
πολογιστή και στις στοιχειώδεις αρχές ηχοληψίας (Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, 2018). Σημαντικότατο στοιχείο του ωρολογίου προγράμματος είναι η 
παροχή εξατομικευμένης διδασκαλίας τριών μουσικών οργάνων, εκ των οποίων το 
πιάνο και συνήθως ο ταμπουράς εκπροσωπώντας την ευρωπαϊκή και την παραδοσιακή 
μορφή μουσικής αντίστοιχα, είναι υποχρεωτικά κατά μία διδακτική ώρα το καθένα, 
ενώ κάθε μαθητής διδάσκεται ακόμη ένα όργανο της προσωπικής επιλογής τους κατά 
δύο διδακτικές ώρες σε εβδομαδιαία βάση. Τέλος, όσον αφορά στα μαθήματα που σχε-
τίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη μουσική, υπάρχει το μουσικό σύνολο οργανοχρησίας ή 
άλλου είδους κατά δύο ώρες την εβδομάδα, όπου οι μαθητές ανεξαρτήτως τάξης και 
τμήματος συνθέτουν με την καθοδήγηση και επιτήρηση των καθηγητών τους μια αυ-
τόνομη μουσική ομάδα, όπου τίθενται σαφείς στόχοι, χαράσσονται συγκεκριμένες στο-
χεύσεις και το αποτέλεσμα της κοινής προσπάθειας παρουσιάζεται κατά κανόνα στο 
τέλος ή και σε οποιοδήποτε άλλο χρονικό σημείο του σχολικού έτους εντός ή και εκτός 
σχολείου. Στη λυκειακή βαθμίδα τα μουσικά σύνολο είναι δύο ανά εβδομάδα συνολι-
κής διάρκειας τεσσάρων διδακτικών ωρών προσδιοριζόμενα ως μουσικό σύνολο 
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οργανοχρησίας ή άλλου είδους και ως μουσικό σύνολο μουσικής έκφρασης και δη-
μιουργίας.  

Όσον αφορά στα μαθήματα γενικής παιδείας, εντοπίζονται μεμονωμένες διαφοροποι-
ήσεις στα διδασκόμενα αντικείμενα ή στον αριθμό ωρών διδασκαλίας τους. Ειδικό-
τερα, υπάρχουν μαθήματα που στα μουσικά σχολεία δε διδάσκονται καθόλου, όπως 
είναι η οικιακή οικονομία και η τεχνολογία, κάποια άλλα που διδάσκονται κατά λιγό-
τερες διδακτικές ώρες, όπως είναι τα θρησκευτικά, η γεωγραφία, η κοινωνική και πο-
λιτική αγωγή, η πολιτική παιδεία, οι ερευνητικές δραστηριότητες (project), η φιλοσο-
φία και το μάθημα επιλογής της πρώτης λυκειακής τάξης, ενώ συνηθέστερη είναι η 
προσθήκη και διδασκαλία επιπλέον μαθημάτων που διαθέτουν χαρακτήρα αισθητικής 
αγωγής, όπως είναι η ιστορία τέχνης στην πρώτη γυμνασιακή τάξη, οι ελληνικοί χοροί 
και η θεατρολογία σε όλες τις γυμνασιακές τάξεις (Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, 2018). Χρειάζεται να επισημανθεί ότι τα μαθήματα προσανατολισμού 
στη δεύτερη και στην τρίτη λυκειακή τάξη διδάσκονται με τους ίδιους ακριβώς όρους 
και αυστηρά υπό τις ίδιες προδιαγραφές (σχολικά εγχειρίδια, διδακτέα και εξεταστέα 
ύλη, όροι ενδοσχολικών προαγωγικών ή απολυτήριων εξετάσεων, όροι πανελλαδικών 
εξετάσεων κ.λπ.), όπως ορίζονται από τα αναλυτικά προγράμματα και τις επιμέρους 
οδηγίες διδασκαλιών που το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων κοινοποιεί και 
επικαιροποιεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Εξυπακούεται ότι ισχύει η πρόσβαση 
μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων σε όλες τις σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ό-
πως ακριβώς ισχύει για τους τελειόφοιτους μαθητές όλων των λυκείων. 

Όπως γίνεται αντιληπτό, το ωρολόγιο πρόγραμμα των μουσικών σχολείων λόγω των 
προαναφερθεισών μεταβολών χαρακτηρίζεται ως διευρυμένο, καθώς οι συνολικές ώ-
ρες διδασκαλίες ανέρχονται σε σαράντα δύο ανά εβδομάδα (τρία οκτάωρα και δύο εν-
νιάωρα), αυξημένο δηλαδή κατά επτά έως δέκα διδακτικές ώρες ανά εβδομάδα σε 
σχέση με τα υπόλοιπα γυμνάσια και λύκεια. Για αυτό τον λόγο το πρόγραμμα των εν-
δοσχολικών εξετάσεων στο τέλος του σχολικού έτους εκτείνεται σε μεγαλύτερο χρο-
νικό διάστημα, καθώς εκτός των κοινών προκαθορισμένων μαθημάτων γενικής παι-
δείας, οι μαθητές εξετάζονται σε όλα τα μαθήματα μουσικής παιδείας τόσο σε θεωρη-
τικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Επίσης, το περιθώριο απουσιών που δικαιούται κάθε 
μαθητής μουσικού σχολείου είναι προσαυξημένο και ανέρχεται στις εκατόν τριάντα. 
Στις υπόλοιπες διαφοροποιήσεις ως προς τον τρόπο λειτουργίας εντάσσεται μια σειρά 
άλλων στοιχείων, όπως η δωρεάν σίτιση όλων ανεξαιρέτως των μαθητών σε προκαθο-
ρισμένη μεσημβρινή ώρα εντός της σχολικής μονάδας, η δυνατότητα δωρεάν μεταφο-
ράς τους με κάθε πρόσφορο μέσο (αστικό, λεωφορείο, ταξί) σε οποιοδήποτε σημείο 
του εκάστοτε νομού κι αν διαμένουν, και ο αναγκαίος εξοπλισμός των σχολείων από 
την πολιτεία με τα απαραίτητα μουσικά όργανα και γενικότερα με τις αναγκαίες υπο-
δομές αμέσως μόλις αποφασιστεί η ίδρυσή του.  

Πλεονεκτήματα στη λειτουργία των μουσικών σχολείων 

Ο εμπλουτισμός του ωρολογίου προγράμματος με μια πλειάδα μαθημάτων μουσικού 
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και ευρύτερα καλλιτεχνικού χαρακτήρα σφυρηλατεί έναν ιδιαίτερο μορφωτικό και γνή-
σια παιδαγωγικό χαρακτήρα αυτών των σχολείων. Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με 
πολλά πνευματικά ερεθίσματα, που περιορίζουν σημαντικά την ενδεχόμενη ψυχολο-
γική κόπωση, οξύνουν την κριτική ικανότητα, αναπτύσσουν ολόπλευρα την προσωπι-
κότητα, αναδεικνύουν αρετές όπως η συνεργασία, η (αυτο)πειθαρχία, ο (αυτο)σεβα-
σμός και η συλλογικότητα, και αξιοποιούν τις κλίσεις τους σε όσο το δυνατόν περισ-
σότερους γνωστικούς τομείς. Η συστηματική ενασχόληση με τη μουσική και οι προο-
πτικές μάθησης και καλλιέργειας που διανοίγονται μέσω αυτής, προσφέρουν επιπρό-
σθετες ευκαιρίες επιτυχίας και προόδου σε παιδιά που πιθανότατα αντιμετωπίζουν προ-
βλήματα σε άλλους τομείς. Υπό αυτό το πρίσμα τα μουσικά σχολεία εναρμονίζονται 
απόλυτα με το πνεύμα της θεωρίας της πολλαπλής νοημοσύνης, που διατύπωσε στο 
παρελθόν και συνεχίζει να εμπλουτίζει ο Gardner (2006). Εκτός από τη γλωσσική και 
τη λογικομαθηματική ευφυΐα που συνήθως οικειοποιούνται την έγκριτη ακαδημαϊκή 
γνώση και εύλογα ως ένα βαθμό τα εκπαιδευτικά συστήματα ευνοούν και επιδοκιμά-
ζουν, υπάρχουν άλλοι επτά τύποι νοημοσύνης που χρειάζεται να αναγνωρίζονται μέσα 
στην σχολική τάξη και πράξη (Gardner, 2006). Ένας από τους εναπομείναντες επτά 
τύπους ευφυΐας είναι η μουσική νοημοσύνη, αλλά και κάποιες άλλες που σχετίζονται 
στενά με αυτήν ή καλλιεργούνται περισσότερο μέσα στα μουσικά σχολεία, όπως είναι 
η κιναισθητική, η διαπροσωπική και η ενδοπροσωπική νοημοσύνη.   

Από την άλλη πλευρά, το περιβάλλον μάθησης και δραστηριοποίησης ως επί το πλεί-
στον χαρακτηρίζεται ως συναισθηματικά ασφαλές, επειδή το κλίμα είναι πολύ φιλικό, 
οι σχέσεις πιο στενές και τα φαινόμενα παραβατικότητας ή εκφοβισμού πολύ πιο πε-
ριορισμένα σε σχέση με τον γενικό κανόνα. Ούτως ή άλλως πλήθος διεθνών ερευνών 
πιστοποιούν τις πολλαπλώς ευεργετικές συνέπειες της μουσικής σε σχολικά περιβάλ-
λοντα (Gonzalez et all, 2003· Angel et all, 2010· Krahe & Bieneck, 2012· Taylor & 
Rowe, 2012· Ziv & Dolev, 2013). Ιδιαίτερα, οι λυκειακές τάξεις, όπου το μαθητικό 
δυναμικό παρουσιάζει συνήθως αριθμητική κάμψη, χαρακτηρίζονται από σημαντικά 
μικρότερο αριθμό μαθητών συγκριτικά με τα άλλα λύκεια με συνέπεια την εύρυθμη 
λειτουργία τους, την άρτια προετοιμασία των μαθητών και τα υψηλότατα ποσοστά ε-
πιτυχίας στις τελικές πανελλαδικές εξετάσεις και την εισαγωγή σε όλες τις πανεπιστη-
μιακές σχολές και όχι μόνο στα μουσικά τμήματα σπουδών. Τέλος, η απόκτηση με 
βιωματικό τρόπο πλούσιων και δυνατών εμπειριών και η «έκθεση» σε πολλά και δια-
φορετικά ερεθίσματα μέσα από τη σύμπραξη σε πάμπολλες εκδηλώσεις εντός και εκτός 
σχολικής μονάδας, μέσα από τη μουσική πλαισίωση ποικίλων εκδηλώσεων και την ε-
νεργό συμμετοχή σε δραστηριότητες που διοργανώνονται τακτικότατα και έχουν κα-
ταστεί πια θεσμός, όπως τα πανελλήνια φεστιβάλ των μουσικών σχολείων της Καβά-
λας και της Ξάνθης σε ετήσια βάση, μέσα από συνεργασίες με καταξιωμένους τραγου-
δοποιούς, χαροποιούν ιδιαίτερα τους μαθητές, ενισχύουν την αυτοπεποίθηση και αυ-
τοεκτίμησή τους και συμβάλλουν αποφασιστικά στη διεύρυνση των πνευματικών ορι-
ζόντων προσδοκιών τους.  

Επομένως, γίνεται άμεσα κατανοητό ότι η στόχευση της διδακτικής διαδικασίας των 
μουσικών σχολείων είναι διττή. Από τη στιγμή που η παρουσία του μαθήματος της 
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μουσικής σε διάφορες εκδοχές είναι εμφανής στο ωρολόγιο πρόγραμμα σε καθημερινή 
βάση και στην αξιολογική διάστασή του, ως πρωτεύων στόχος ορίζεται ο εντοπισμός, 
η ανάδειξη και η διεύρυνση των μουσικών ικανοτήτων και η προβολή της συγκεκριμέ-
νης επιστήμης ως πανανθρώπινης και διαχρονικής αξίας για την ζωή όλων των ατόμων. 
Στη συνέχεια, όμως, καθίσταται σαφές ότι η επιδίωξη της ανάπτυξης και της καλλιέρ-
γειας των μουσικών ικανοτήτων υπερβαίνει το προφανές και προσλαμβάνει ποικίλες 
διαστάσεις, αισθητικές, πνευματικές, παιδαγωγικές, ανθρωπολογικές, κοινωνικοπολι-
τικές, καθώς θα ήταν εξαιρετικά απλοϊκό να υποστηριχτεί ότι περιορίζεται στην εκπαί-
δευση των μαθητών και των μαθητριών ως μελλοντικών μουσικών. Στην πραγματικό-
τητα, οι εκπαιδευτικοί και διδακτικοί σκοποί και στόχοι συνδυάζονται έμπρακτα με τις 
άλλες τέχνες, κινητοποιούν τη νοητική δεκτικότητα και το σύνολο των εσωτερικών 
δυνάμεων των μαθητών και τελικά απευθύνονται στην ευρύτερη αισθητική και στη 
γενικότερη πνευματική καλλιέργειά τους (Σέργη, 1994· Κυριαζικίδου, 1998· Παπαζα-
ρής, 1999· Χρυσοστόμου, 2006).  

Μειονεκτήματα στη λειτουργία των μουσικών σχολείων 

Ο σύνθετος τύπος προδιαγραφών και λειτουργίας των μουσικών σχολείων, όπως εξάλ-
λου συμβαίνει σε όλες τις εκπαιδευτικές δομές, επιφέρει συχνά προβλήματα και δυσ-
λειτουργίες στην πράξη που δεν επιτρέπουν την ομαλή εξέλιξη των διδακτικών διαδι-
κασιών και ενδέχεται να δημιουργήσουν σοβαρά προσκόμματα. Ένα κρίσιμο ζήτημα 
είναι η υφιστάμενη υποχρηματοδότηση. Αν σε όλες τις σχολικές μονάδες ανεξαρτήτως 
βαθμίδας οι διαθέσιμοι οικονομικοί πόροι περιορίζονται ολοένα και περισσότερο λόγω 
της συνεχούς μείωσης του ποσοστού από τον εθνικό προϋπολογισμό που προορίζεται 
για την παιδεία, το πρόβλημα για τα μουσικά σχολεία καθίσταται ακόμη εντονότερο, 
μιας και οι ανάγκες τους αναγνωρίζονται αντικειμενικά ως πιο αυξημένες. Εκτός από 
την κάλυψη των κοινών με τα υπόλοιπα σχολεία λειτουργικών αναγκών, προστίθενται, 
για παράδειγμα, η απαραίτητη τακτική, αλλά πολυέξοδη συντήρηση των υπαρχόντων 
μουσικών οργάνων, καθώς και η αναπόφευκτη ανάγκη για εμπλουτισμό του μουσικού 
υλικού σε όργανα και λοιπά περιφερειακά αντικείμενα. Η τακτική, όμως, επιχορήγηση 
που τα μουσικά σχολεία λαμβάνουν από τις κατά τόπους σχολικές επιτροπές, ορίζεται 
κατά κανόνα με τα κριτήρια που ισχύουν για όλες ανεξαιρέτως τις σχολικές μονάδες 
χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ιδιαιτερότητά τους και χωρίς να εκτιμώνται οι σύνθετες 
ανάγκες οργάνωσης και λειτουργίας τους. Σε επιμέρους περιπτώσεις αναφέρονται σο-
βαρά προβλήματα υποδομών σε σχολικές αίθουσες και στούντιο, καθώς υπάρχουν 
μουσικά σχολεία που αντιμετωπίζουν οξύτατα και χρόνια κτιριακά προβλήματα, που η 
πολιτεία είτε σε επίπεδο κεντρικής εξουσίας είτε σε επίπεδο δήμου αδυνατεί να επιλύ-
σει. 

Σε επίπεδο εκπαιδευτικής καθημερινότητας οι δυσχέρειες ανακύπτουν από την καθυ-
στερημένη ή ανεπαρκή πρόσληψη του απαραίτητου διδακτικού προσωπικού, κυρίως 
αναφορικά με τα μαθήματα μουσικής παιδείας και αγωγής. Ιδίως τα μουσικά σχολεία 
της περιφέρειας σχεδόν υποφέρουν από την έλλειψη μόνιμου προσωπικού με αποτέλε-
σμα να εξαρτώνται από τις ετήσιες προσλήψεις αναπληρωτών καθηγητών είτε σε 
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επίπεδο τάξης είτε σε ατομικά όργανα, που, ωστόσο, ποικίλλουν από χρονιά σε χρονιά, 
δεν πραγματοποιούνται πάντοτε έγκαιρα ή μαζικά παρά μόνο ανά αραιά χρονικά δια-
στήματα σε όλο το εύρος της σχολικής χρονιάς και όχι σπάνια, δεν καλύπτουν όλες τις 
υπαρκτές διδακτικές ανάγκες. Η συγκεκριμένη δυσλειτουργία προκαλεί αναπόφευκτα 
κενά στη διδασκαλία μαθημάτων που ακόμα δεν έχουν διδάσκοντα ή το σύνηθες φαι-
νόμενο της ακύρωσης του ατομικού χαρακτήρα διδασκαλίας, όπου οι μαθητές διδά-
σκονται τελικά το, υποτιθέμενο ατομικό, μουσικό όργανο ανά δυάδες ή και πολλοί πε-
ρισσότεροι. Αυτό το γεγονός πλήττει το γόητρο του μουσικού σχολείου, παρεμποδίζει 
τη βελτίωση των μαθητών στα μουσικά μαθήματα και συχνά αποτελεί, σε συνδυασμό 
βέβαια και με άλλους παράγοντες, όπως το διευρυμένο ωράριο και ο γενικότερος φόρ-
τος εργασιών, ισχυρή δικαιολογία για μαθητές και γονείς, ώστε να εξωθηθούν στην 
αποχώρηση από το μουσικό σχολείο, ιδιαίτερα στις λυκειακές τάξεις.  

Τέλος, παρόλο που όλοι οι απόφοιτοι των μουσικών σχολείων διδάσκονται καθόλη τη 
διάρκεια της φοίτησής τους μια μεγάλη ομάδα μουσικών μαθημάτων, δε λαμβάνουν 
κάποιο πιστοποιητικό μουσικών γνώσεων, έστω και κατόπιν σχετικών εξετάσεων, ούτε 
καρπώνονται κάποια μοριοδότηση για την εισαγωγή τους στις μουσικές πανεπιστημια-
κές σχολές. Με τη συγκεκριμένη κατάσταση συνδέεται η έλλειψη βιβλιογραφίας και 
προτεινόμενης ύλης όσον αφορά στα μουσικά μαθήματα, καθώς δεν υπάρχουν ακόμα 
επίσημα σχολικά εγχειρίδια για τη συντριπτική πλειονότητα των μαθημάτων μουσικής 
παιδείας.  

Συμπεράσματα 

Τα μουσικά σχολεία συνιστούν έναν εξειδικευμένο τύπο σχολικής δομής, η φιλοσοφία 
και η κουλτούρα της οποίας ξεχωρίζουν από τα υπόλοιπα γυμνάσια και γενικά ή επαγ-
γελματικά λύκεια. Μέσα από συστηματική προσπάθεια και μεθοδικά βήματα προόδου 
τα μουσικά σχολεία έχουν κατορθώσει να παρέχουν πολύπλευρη ανθρωπιστική μόρ-
φωση, να αναπτύσσουν την κοινωνικότητα διδασκόντων και διδασκομένων και την 
αναμεταξύ τους αλληλεπίδραση, να διεγείρουν τη φαντασία, να απελευθερώνουν τη 
δημιουργικότητα σε όλους τους τομείς, να παράγουν έργα με πρωτοτυπία και εκφρα-
στικότητα και να εκδηλώνουν με τον πιο εναργή τρόπο ευαισθησίες για τα κρίσιμα 
θέματα της ανθρώπινης ζωής. Η έντονη δυναμική, ο εξωστρεφής χαρακτήρας και η 
συνολική προσφορά τους στην κοινωνία και στον πολιτισμό αποτελούν αυταπόδεικτα 
και πανθομολογούμενα στοιχεία, αλλά ταυτόχρονα ορίζουν την απτή επιχειρηματολο-
γία που συνηγορεί στην αναγκαιότητα περαιτέρω ενίσχυσης και αναβάθμισής τους.  
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Ο ρόλος του εκπαιδευτικού παιχνιδιού στην «εννοιολογική αλλαγή» 
μέσω της δημιουργίας συνεργατικής κουλτούρας  

Κωσταρής Χριστόφορος  
Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, M.Sc e-Learning, M.Εd, xkostaris@yahoo.gr 

Περίληψη 

Κατά τα πρώτα βήματα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ο εκπαιδευτικός καλείται να 
αναδείξει τις προϋπάρχουσες αντιλήψεις των μαθητών, ενώ στη συνέχεια χρειάζεται 
να στοχεύσει στην αναδόμησή τους σε νέες, εγγύτερες στο επιστημονικό πρότυπο. Η 
εφαρμογή συνεργατικών πρακτικών, καθώς και η διαλογική συζήτηση στην τάξη διευ-
κολύνουν αυτή την εννοιολογική αλλαγή, πλαισιώνοντας ένα δυναμικό περιβάλλον μά-
θησης, όπου διευκολύνεται η ενεργός εμπλοκή των μαθητών. Σε αυτή την προσπάθεια 
του εκπαιδευτικού μπορεί να βοηθήσει η εφαρμογή κατάλληλα οργανωμένων μαθη-
σιακών δραστηριοτήτων, οι οποίες να εντάσσονται στο πλαίσιο της παιγνιώδους μάθη-
σης και να περιέχουν θεματολογία που να πηγάζει από την καθημερινή ζωή των μαθη-
τών. Με το παρόν άρθρο, αφού αρχικά γίνεται αναφορά στις βασικές αρχές των θεω-
ριών μάθησης, που προσδιορίζουν σε σημαντικό βαθμό τη μαθησιακή διαδικασία, στη 
συνέχεια, επιχειρείται η καταγραφή των λόγων για τους οποίους το εκπαιδευτικό παι-
χνίδι δύναται να παίξει σημαντικό ρόλο στη δημιουργία συνεργατικής κουλτούρας 
στον χώρο του σχολείου, στο πλαίσιο της οποίας οι μαθητές συνειδητοποιούν την ανα-
γκαιότητα της εννοιολογικής αλλαγής. Παράλληλα, επιδιώκεται η επισήμανση των 
γνωστικών και των κοινωνικών δεξιοτήτων που αποκτούν οι μαθητές μέσω της συμ-
μετοχής τους σε ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες και της εφαρμογής της παιγνιώ-
δους μάθησης.  

Λέξεις-Κλειδιά: εννοιολογική αλλαγή, συνεργατική μάθηση, παιγνιώδης μάθηση 

Εισαγωγή 

Οι βασικές αρχές μάθησης που χρειάζεται να εφαρμόζονται προκειμένου να είναι απο-
τελεσματική η διδακτική πράξη είναι η ετοιμότητα του ατόμου για μάθηση, η διαδικα-
σία της επανάληψης, η συνάφεια, η ενίσχυση και η παρώθηση (Τριλιανός, 2003). Με 
βάση τον Ματσαγγούρα (1997), υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα μάθησης, τα οποία κα-
τακτώνται με ποικίλες δεξιότητες διαβαθμισμένης δυσκολίας. Τα επίπεδα αυτά είναι: 
(α) το πληροφοριακό, όπου η μάθηση επιτυγχάνεται μέσω της συλλογής πληροφορια-
κών στοιχείων με τις αισθήσεις και τις λειτουργίες της μνήμης, (β) το οργανωτικό, όπου 
η μάθηση επιτελείται μέσω της κατηγοριοποίησης, της σύγκρισης και της ιεράρχησης, 
διαδικασίες που οδηγούν στη συσχέτιση των δεδομένων που εντάσσονται σε ένα ευρύ-
τερο εννοιολογικό σχήμα, (γ) το αναλυτικό, όπου η μάθηση επιτελείται μέσω επαγω-
γικών συλλογισμών και διαδικασιών ανάλυσης, που οδηγούν σε συσχετίσεις των δεδο-
μένων και (δ) το πραξιακό, κατά το οποίο το άτομο εφαρμόζει τις γνώσεις του σε μια 
προσπάθεια ερμηνείας, αξιολόγησης και αναδιοργάνωσης των δεδομένων του. Λαμβά-
νοντας υπόψη ότι σε κάθε μορφή διδασκαλίας γίνονται συγκεκριμένες παραδοχές 
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σχετικά με τους στόχους, το περιεχόμενο και τη διαδικασία της μάθησης (Ράπτης & 
Ράπτη, 2001), κάθε εκπαιδευτικός χρειάζεται να γνωρίζει τις βασικές αρχές, τη φιλο-
σοφία και τη μεθοδολογία των βασικών θεωριών μάθησης.  

Παρακάτω, αναφέρονται ορισμένα στοιχεία που σκιαγραφούν τις βασικές θεωρίες μά-
θησης, στον βαθμό που προσδιορίζουν τις συνθήκες της μαθησιακής διαδικασίας. Α-
κολούθως, περιγράφεται η συνεργατική μάθηση ως μια δυναμική δομή έκφρασης και 
δυνατότητα εμπλοκής των μαθητών στις μαθησιακές δραστηριότητες. Καταλήγοντας, 
το εκπαιδευτικό παιχνίδι περιγράφεται ως μια διδακτική προσέγγιση που ενεργοποιεί 
τους μαθητές και ενισχύει τις γνωστικές και κοινωνικές δεξιότητές τους, ενώ παράλ-
ληλα βοηθά τον εκπαιδευτικό να δημιουργήσει μια μορφή συνεργατικής κουλτούρας 
στη σχολική πραγματικότητα. 

Oι βασικές θεωρίες μάθησης 

Σύμφωνα με τη θεωρία του συμπεριφορισμού, η μάθηση αποτελεί μια παθητική διαδι-
κασία όπου ο δάσκαλος-αυθεντία έχει ως ρόλο του τη διάχυση των πληροφοριών προς 
τους μαθητές (Κόκκοτας, 2002), ενώ η ενίσχυση της επιθυμητής συμπεριφοράς αποτε-
λεί τον σημαντικότερο μηχανισμό της (Ράπτης & Ράπτη 2001). Αυτή η ενίσχυση χρειά-
ζεται να είναι άμεση προκειμένου να είναι αποτελεσματική, ενώ ο εκπαιδευτικός θα 
πρέπει να έχει διερευνήσει ποιά είναι η κατάλληλη ενίσχυση σε κάθε περίπτωση και 
για κάθε άτομο ξεχωριστά (Ράπτης & Ράπτη, 2001).  

Αντίθετα με τις συμπεριφοριστικές θεωρίες μάθησης, οι γνωστικές θεωρίες δίνουν έμ-
φαση στις γνωστικές διεργασίες που συντελούνται μεταξύ του ερεθίσματος και της α-
ντίδρασης, με περισσότερο διαδεδομένες τις θεωρίες των Piaget και Bruner. Για τον 
Piaget, βασικό εκφραστή του «γνωστικού εποικοδομητισμού», τα γνωστικά «σχή-
ματα» αποτελούν τις νοητικές δομές βάσει των οποίων το άτομο δύναται να αλληλεπι-
δρά με το περιβάλλον του, οικοδομώντας τη δική του αντίληψη για τον κόσμο. Για τον 
Bruner, που εισήγαγε την έννοια της ανακαλυπτικής μάθησης, η ανάπτυξη στρατηγι-
κών επίλυσης προβλημάτων πρέπει να είναι ένας από τους στόχους της διδασκαλίας, 
ενώ οι μαθητές χρειάζεται να αποκτήσουν δεξιότητες που να βοηθούν στην απόκτηση 
γνώσεων, όπως είναι η συλλογή πληροφοριών, ο έλεγχος υποθέσεων και η διατύπωση 
κανόνων (Bruner, 1996).  

Με βάση την εποικοδομηστική θεώρηση, η δόμηση της γνώσης βασίζεται στις πεποι-
θήσεις, στις υπάρχουσες εμπειρίες και στις νοητικές κατασκευές, που καλείται να ανα-
καλέσει και να επεξεργαστεί ο μαθητής προσπαθώντας να ερμηνεύσει διάφορες κατα-
στάσεις (Ράπτης & Ράπτη, 2001). Ως εκ τούτου, κατά την εκπαιδευτική διαδικασία 
χρειάζεται να αναδεικνύονται, αρχικά, οι προϋπάρχουσες αντιλήψεις των μαθητών, 
ενώ στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός πρέπει να στοχεύει στην αναδόμηση των αρχικών 
ιδεών σε νέες, εγγύτερες στο επιστημονικό πρότυπο, μέσω της χρήσης κατάλληλα ορ-
γανωμένων μαθησιακών δραστηριοτήτων. Παράλληλα, στο πλαίσιο του κοινωνικού 
εποικοδομητισμού, η μάθηση θεωρείται ως μια διαδικασία όπου οι μαθητές 
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κατασκευάζουν τη γνώση, τόσο μέσω ατομικών, όσο και κοινωνικών διαδικασιών 
(Driver, Squires, Rushworth & Wood-Robinson, 1994).  

Ο Vygotsky (1978) εισήγαγε την έννοια της «Ζώνης Επικείμενης Ανάπτυξης» (ΖΕΑ), 
η οποία περιγράφεται ως η απόσταση που υπάρχει μεταξύ του υφιστάμενου επιπέδου 
νοητικής ανάπτυξης του ατόμου και του επιπέδου της ζητούμενης (επικείμενης) ανά-
πτυξης. Ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να προσεγγίσει το μέγιστο αυτής της ζώνης 
μέσα από την αλληλεπίδρασή του με τους συμμαθητές του ή μέσω της καθοδήγησης 
του εκπαιδευτικού. Επομένως, οι μαθησιακές δραστηριότητες πρέπει να είναι αυθεντι-
κές και ενταγμένες στο πλαίσιο της καθημερινής ζωής των μαθητών, προκειμένου να 
αποδίδουν νόημα σε αυτούς. 

Η αναγκαιότητα της εννοιολογικής αλλαγής 

Με τον όρο «εννοιολογική αλλαγή» περιγράφουμε τη διαδικασία κατά την οποία οι 
διαισθητικές αντιλήψεις και οι αρχικές νοητικές δομές των μαθητών αναφορικά με διά-
φορες έννοιες και φαινόμενα αναδομούνται, ώστε να είναι σύμφωνες με την επιστημο-
νική γνώση (diSessa, 2006). Όμως, ένα σημαντικό πρόβλημα που παρατηρείται κατά 
τη μαθησιακή διαδικασία είναι το γεγονός ότι οι μαθητές δεν «κατακτούν» τις έννοιες 
που διδάσκονται, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλές παρανοήσεις, ενώ περιορίζεται 
η ικανότητα των μαθητών για κριτική σκέψη, καθώς και η δυνατότητά τους για επίλυση 
προβλημάτων (Βοσνιάδου, Βαμβακούση, & Σκοπελίτη, 2008). Σε ορισμένες μάλιστα 
περιπτώσεις οι νέες εμπειρίες έρχονται σε σύγκρουση με την υπάρχουσα γνώση, προ-
καλώντας διαταραχή στο γνωστικό σύστημα των μαθητών. Η κατάσταση αυτή οδηγεί 
τους μαθητές στην τροποποίηση των γνωστικών δομών που κατέχουν, σε μια προσπά-
θεια αποκατάστασης της ισορροπίας, ενώ παράλληλα, η διαδικασία οργάνωσης των 
νέων γνώσεων επηρεάζεται σημαντικά από τις υπάρχουσες, γεγονός που αναδεικνύει 
την ανάγκη διερεύνησης της «εννοιολογικής αλλαγής» (diSessa, 2006). Συνεπώς, η α-
ναδιοργάνωση γνώσεων, εννοιών και εννοιολογικών δομών, μέσω της εννοιολογικής 
αλλαγής, καθίστανται απαραίτητα στοιχεία, προκειμένου να προκύψει η μάθηση (Βοσ-
νιάδου, 2001).  

Παράλληλα, η νοητική εξέλιξη των μαθητών μέσα από τη διαπραγμάτευση των ιδεών 
με τους συμμαθητές τους αποτελεί ουσιαστικό μέρος της διαδικασίας μάθησης, σύμ-
φωνα με την προσέγγιση του κοινωνικού εποικοδομητισμού. Και αυτό, λέγεται διότι 
οι μαθητές μέσα από τον διάλογο και τη συνεργασία έχουν τη δυνατότητα να αναστο-
χαστούν πάνω στις ιδέες των συμμαθητών τους και να αναδιοργανώσουν τις ιδέες και 
τις γνώσεις τους (Prawat 1993). Επομένως, ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να σχεδιάζει με 
διερευνητικό, αλλά συνάμα με ερμηνευτικό τρόπο, ένα δυναμικό μοντέλο για τους μα-
θητές ως πηγή λειτουργικής γνώσης. Και είναι σαφές ότι τόσο οι συνεργατικές πρακτι-
κές, όσο και η διαλογική συζήτηση στην τάξη, διευκολύνουν την εννοιολογική αλλαγή, 
αφού δημιουργούν τις προϋποθέσεις ώστε οι μαθητές να συνειδητοποιήσουν την ανα-
γκαιότητα της καθοριστικής αλλαγής των αντιλήψεών τους (Βοσνιάδου, Βαμβακούση, 
& Σκοπελίτη, 2008).  

304/493

________________________________________________________________________________________________________ 
 i-Teacher     -      I.S.S.N. : 1792 - 4146       -      Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Περιοδικό       -      23ο  Τεύχος     -      Ιούλιος    2020



Η συνεργατική μάθηση 

Ο εκπαιδευτικός που επιλέγει να εφαρμόσει συνεργατικές πρακτικές χρειάζεται να λει-
τουργεί συμβουλευτικά, καθοδηγώντας τους μαθητές προς την κατεύθυνση που πρέπει 
να κινηθούν, χωρίς να προτείνει στους μαθητές έτοιμες λύσεις (Κοσσυβάκη, 2003). Με 
αυτόν τον τρόπο, οι συνεργατικές τεχνικές πλαισιώνουν ένα δυναμικό περιβάλλον μά-
θησης όπου επιτυγχάνεται η ενεργός εμπλοκή των μαθητών, μέσω της συλλογικής δια-
πραγμάτευσης των μαθησιακών δραστηριοτήτων (Κόκκοτας, 2002).  

Σύμφωνα με τη θεωρία της δραστηριότητας (activity theory), προκειμένου να οικοδο-
μηθεί η νέα γνώση από τους μαθητές, η δραστηριότητα αξιοποιείται ως διαδικασία ε-
πίλυσης ενός προβλήματος (Jonassen & Rohrer-Murphy, 1999), σε τρία επίπεδα νοη-
ματοδότησης. Στο πρώτο επίπεδο υπάρχει το κίνητρο που ενεργοποιεί τη δραστηριό-
τητα, στο δεύτερο επίπεδο οι ενέργειες ερμηνεύουν το κίνητρο στις υφιστάμενες κοι-
νωνικές συνθήκες και τέλος, στο τρίτο επίπεδο, οι δράσεις νοηματοδοτούνται από τις 
καταστάσεις που επιτελούνται (Μητροπούλου, 2009).  

Συγκεκριμένα, κατά τη μαθησιακή διαδικασία, παρουσιάζονται προβλήματα στους μα-
θητές, κατάλληλα δομημένα προς επίλυση, προκειμένου να τους οδηγήσουν στη διε-
ρεύνηση προηγούμενων εμπειριών τους. Αυτές, πρέπει να τις συνδέσουν με τις απαι-
τήσεις των προβλημάτων που καλούνται να επιλύσουν, κάνοντας χρήση πληροφορια-
κών πηγών. Παράλληλα, η αναζήτηση πηγών και ο διάλογος με τη βοήθεια συνεργατι-
κών εργαλείων, διευκολύνουν την οικοδόμηση της γνώσης. Πέρα όμως από τη νοημα-
τοδότηση των επιμέρους στοιχείων, ο μεταγνωστικός χαρακτήρας της θεωρίας της δρα-
στηριότητας κρίνεται σημαντικός, αφού η μεταγνώση ανάγεται σε εργαλείο μάθησης 
και άπτεται των διαδικασιών παρακολούθησης και επεξεργασίας που υιοθετούν οι μα-
θητές (Nolen & Haladyna, 1990).  

Επίσης, κατά την εφαρμογή ομαδοσυνεργατικών δραστηριοτήτων, η αποτελεσματικό-
τητα της ομάδας εξαρτάται από πολλές παραμέτρους, όπως είναι η σύνθεση της ομά-
δας, ο αριθμός των μελών της, η προσωπικότητα και η συμπεριφορά του κάθε μέλους 
της ομάδας ξεχωριστά, καθώς επίσης και τα δομικά χαρακτηριστικά του αντικειμένου 
που μελετάται (Webb, 1989). Ως εκ τούτου, αν ο εκπαιδευτικός κατορθώσει να δη-
μιουργήσει ομάδες όπου οι δυνατότητες των μελών τους να λειτουργούν συμπληρω-
ματικά και λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις αδυναμίες όσο και τα προτερήματά τους, τότε 
οι ομάδες θα λειτουργούν καλύτερα (Jacobson & Xu, 2004). Άλλωστε, το τελικό απο-
τέλεσμα της συγχρονισμένης προσπάθειας μιας ομάδας από μαθητές σε συνεργατικό 
επίπεδο δύναται να είναι αρτιότερο από το άθροισμα των ατομικών προσπαθειών των 
μελών της (Kagan,1994). 

Η μάθηση με βάση το παιχνίδι 

Η μάθηση με βάση το παιχνίδι σκιαγραφεί ένα περιβάλλον όπου το περιεχόμενο του 
παιχνιδιού οδηγεί τους εκπαιδευόμενους στην κατάκτηση ποικίλων γνώσεων και 
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δεξιοτήτων (Qian & Clark, 2016), με κάθε τύπο παιχνιδιού να συμβάλλει σε μια δια-
φορετική πτυχή της ανάπτυξης του παιδιού, όπως είναι η γνωστική, η γλωσσική, η συ-
ναισθηματική και η κοινωνική (Γρίβα & Σέμογλου, 2012). Επίσης, θετικά αποτελέ-
σματα που αναφέρονται σχετικά με την εισαγωγή του εκπαιδευτικού παιχνιδιού στη 
μαθησιακή διαδικασία είναι η καλύτερη προετοιμασία των μαθητών για το μάθημα, 
καθώς και η δημιουργία κινήτρων στους μαθητές, ώστε να προσπαθήσουν για κάτι 
διαφορετικό πέρα από τη βαθμολόγησή τους (Lister, 2015). 

Η χρήση του παιχνιδιού κατά την εκπαιδευτική διαδικασία επηρεάζει τη γνωστική α-
νάπτυξη των μαθητών (Κωνσταντινόπουλος, 2007). Και τούτο λέγεται, διότι μέσω της 
συμμετοχής τους στο εκπαιδευτικό παιχνίδι, οι μαθητές αποκτούν νέες εμπειρίες τις 
οποίες ενσωματώνουν στα νοητικά σχήματα που ήδη κατέχουν. Όταν οι καινούργιες 
γνώσεις διαφέρουν από τις ήδη υπάρχουσες, τότε οι μαθητές προχωρούν στην τροπο-
ποίηση των υπαρχόντων νοητικών σχημάτων, προκειμένου να αφομοιώσουν τα νέα 
δεδομένα (Κωνσταντινόπουλος, 2007). Επίσης, η χρήση των εκπαιδευτικών παιχνιδιών 
κατά τη μαθησιακή διαδικασία προσφέρει στους μαθητές διαδραστικότητα και άμεση 
ανατροφοδότηση, αφού οι ίδιοι έχουν άμεση πρόσβαση στα αποτελέσματα των ενερ-
γειών τους (Prensky, 2001). Παράλληλα, οι μαθητές δίνουν μεγαλύτερη προσοχή σε 
μία δραστηριότητα όταν παρουσιάζεται μέσω ενός εκπαιδευτικού παιχνιδιού (Garris, 
Ahlers, & Driskell, 2002). Την ίδια στιγμή, μέσω του εκπαιδευτικού παιχνιδιού, οι μα-
θητές μαθαίνουν να συσχετίζουν, να συγκρίνουν και να ελέγχουν «υποθέσεις», ώστε 
να εξάγουν χρήσιμα συμπεράσματα, γεγονός που θα τους οδηγήσει στην ανάπτυξη της 
κριτικής σκέψης (Lowrie, 2005). Με αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές μαθαίνουν να ανα-
πτύσσουν στρατηγικές αντιμετώπισης των προβλημάτων, ενώ παράλληλα αναπτύσ-
σουν την αντιληπτική τους ικανότητα.  

Επίσης, το εκπαιδευτικό παιχνίδι επηρεάζει τη συναισθηματική καθώς και την κοινω-
νική ανάπτυξη των μαθητών (Κωνσταντινόπουλος, 2007), αφού οι μαθητές κινητοποι-
ούνται και εμπλέκονται ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία. Πιο συγκεκριμένα, κατά τη 
διάρκεια ομαδικών εκπαιδευτικών παιχνιδιών, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να εκ-
φράσουν τα συναισθήματά τους, να μάθουν νέους τρόπους επικοινωνίας και να δια-
πραγματευτούν πιθανές συγκρούσεις (Μαυροπαλιάς, 2007). Ειδικότερα, τα παιχνίδια 
ρόλων ενισχύουν την ανάπτυξη της κοινωνικής συνειδητοποίησης και επιτρέπουν στα 
παιδιά να πειραματιστούν με νέους ρόλους και να μάθουν κανόνες συμπεριφοράς 
(Stagnitti & Unsworth, 2000).  

Στο σημείο αυτό, είναι σημαντικό να αναφερθούμε στους μαθητές που παρουσιάζουν 
μαθησιακές δυσκολίες, όπου η παιγνιώδης μάθηση αποτελεί μια ιδιαίτερα αποτελεσμα-
τική διδακτική τεχνική. Και τούτο, διότι συνδυάζει τη συνεργασία και την ενεργό συμ-
μετοχή από την πλευρά των μαθητών, με δραστηριότητες που να έχουν νόημα, ενώ 
παράλληλα, δεν απαιτεί ειδικό εξοπλισμό (Neuhaus, 1998). Επίσης, μέσω του εκπαι-
δευτικού παιχνιδιού, οι μαθητές αποκτούν αυτοπεποίθηση και τα κίνητρα που χρειάζο-
νται για να συμμετέχουν αποδοτικά στο μάθημα, έχοντας αποκτήσει την αίσθηση πως 
ανήκουν στη μαθησιακή κοινότητα (Cummins, 2003).  
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Συμπεράσματα 

Η μάθηση είναι το αποτέλεσμα μιας σειράς αλληλοσχετιζόμενων και σύνθετων λει-
τουργιών. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τις εσωτερι-
κές νοητικές διεργασίες που διαδραματίζονται κατά τη μαθησιακή διαδικασία (Βοσ-
νιάδου, 2001). Παράλληλα, η σταδιακή ανακάλυψη των αρχών και των εσωτερικών 
δομών που διέπουν ένα φαινόμενο συντελούν στη βαθύτερη κατανόησή του από το 
μαθητή και μπορούν να αποτελέσουν ένα σημαντικό κίνητρο γι αυτόν, με τον εκπαι-
δευτικό να έχει ρόλο καθοδηγητή στη διαδικασία της ανακάλυψης.  

Επομένως, είναι σημαντικό η κουλτούρα που έχει αναπτυχθεί σε ένα σχολείο να προ-
ωθεί και να ενισχύει την ανάπτυξη θετικών και συνεργατικών σχέσεων των εκπαιδευ-
τικών με τους μαθητές τους, ώστε, μέσα από αυτές, να προκύπτουν περισσότερες πι-
θανότητες για ενεργό συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία εκ μέρους των μαθητών 
και κατ’ επέκταση για καλύτερες επιδόσεις (Λυκίδη, 2012). Το εκπαιδευτικό παιχνίδι 
μπορεί να παίξει καταλυτικό ρόλο στη δημιουργία μιας συνεργατικής κουλτούρας, ως 
πρότυπο μοντέλο κοινωνικής οργάνωσης, με καθορισμένους ρόλους και διαδικασίες. 
Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, ο εκπαιδευτικός δύναται να σχεδιάσει και να εφαρμόσει μαθη-
σιακές δραστηριότητες που να ενισχύουν την εννοιολογική αλλαγή σε ένα ευρύ φάσμα 
επιστημονικών γνώσεων και δεξιοτήτων. 
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Συγκριτική θεώρηση της διαπολιτισμικής  
και της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. 

Πρεπούση Λουκία, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, l_prepousi@yahoo.gr 

Περίληψη  

Ο στόχος του άρθρου είναι να διερευνήσει, να συγκρίνει τη συμπεριληπτική με τη δια-
πολιτισμική εκπαίδευση. Ένα θέμα επίκαιρο το οποίο απασχολεί ολόκληρη τη σχολική 
κοινότητα. Τα τελευταία χρόνια, οι έννοιες αυτές κατέχουν κεντρική θέση τόσο στην 
εκπαιδευτική πολιτική του κράτους όσο και στη σχολική πρακτική (Μάμας, 2014). Πιο 
συγκεκριμένα, στις μέρες μας δεν υπάρχουν χώρες με ομοιογενείς πληθυσμούς. Είναι 
χαρακτηριστικό η ανάμειξη λαών, εθνών και πολιτισμών. Η σύνθεση κοινωνιών από 
διάφορες πληθυσμιακές ομάδες είναι φυσικό και παλιό φαινόμενο για αυτό το λόγο το 
ζητούμενο είμαι μία εκπαίδευση για όλους, που να ανταποκρίνεται στις πολύ-πολιτι-
σμικές και πολυγλωσσικές συνθήκες και απαιτήσεις της κοινωνίας. Το ζητούμενο είναι 
η διαπολιτισμική εκπαίδευση με την προϋπόθεση την ισότιμη αντιμετώπιση των δια-
φορετικών πολιτισμών (Πυργιωτάκης, 2009). Από την άλλη πλευρά η συμπεριληπτική 
εκπαίδευση έχει αναπτύξει σημαντικό ρόλο σε όλα τα σύγχρονα συστήματα εκπαίδευ-
σης. Ο ορισμός της είναι περίπλοκος και τονίζει την ισότητα που πρέπει να υπάρχει 
στο σχολείο ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διαφορά που έχει κάποιος είτε είναι κατα-
γωγής, θρησκεύματος, ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες κ.ά. Για να εφαρμοστεί η συμπε-
ριληπτική εκπαίδευση απαιτείται ρηξικέλευθος μετασχηματισμός του σχολείου προ-
κειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικότερα στις ανάγκες όλων των μα-
θητών (Μάμας, 2014). 

Λέξεις-Κλειδιά: διαπολιτισμική εκπαίδευση, συμπεριληπτική εκπαίδευση, στόχοι, 
πρακτικές εφαρμογής, σύγκριση. 

Εισαγωγή 

Από τα παραπάνω γίνεται εμφανές ότι θα εξεταστούν, θα συσχετιστούν και θα συγκρι-
θούν οι στόχοι και οι πρακτικές εφαρμογής μεταξύ της διαπολιτισμικής και της συμπε-
ριληπτικής εκπαίδευσης διότι για να εφαρμοστεί μία συγκεκριμένη εκπαίδευση καθο-
ριστικό παράγοντα κατέχουν πάντα οι στόχοι της και οι πρακτικές εφαρμογής αυτής 
της εκπαίδευσης η οποία θα αναπτυχθεί. Αξίζει να επισημανθεί ότι καθοριστικό ρόλο 
τόσο για την διαπολιτισμική εκπαίδευση όσο και για τη συμπεριληπτική εκπαίδευση 
παίζει ο εκπαιδευτικός, διότι μέσα από το έργο του και τις πρακτικές εφαρμογής που 
θα ακολουθήσει θα επηρεάσει την οποιαδήποτε εκπαίδευση. 

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 

Ορισμός διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 
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Η διαπολιτισμική εκπαιδευτική προσέγγιση αναπτύχθηκε για πρώτη φορά στην Ευ-
ρώπη στη δεκαετία του 1960 ως «Παιδαγωγική για Αλλοδαπούς», στο δεύτερο μισό 
της δεκαετίας του 1970 γίνεται μετάβαση στην Διαπολιτισμική εκπαίδευση (Πανεπι-
στήμιο Κρήτης, 2005).  

Η διαπολιτισμική εκπαίδευση βασίζεται στην πολυπολιτισμικότητα και την πολυγλωσ-
σικότητα των σύγχρονων κοινωνιών και έχει ως γνώμονα την ειρηνική συμβίωση ατό-
μων διαφορετικής πολιτισμικής προέλευσης, την ισοτιμία των πολιτισμών και την ισό-
τιμη αντιμετώπιση όλων των πολιτισμών που εκπροσωπούνται σε μία πολυπολιτισμική 
κοινωνία, την παροχή ίσων ευκαιριών. Απευθύνεται σε όλα τα μέλη της πολυπολιτι-
σμικής κοινωνίας, «ντόπιους» και «ξένους» με σκοπό να τους ευαισθητοποιήσει και να 
κυριαρχεί μεταξύ τους αμοιβαία ανοχή, κατανόηση, αναγνώριση και αποδοχή (Κολιά-
δης, 2010).  

Σύμφωνα με το Raymon Allmen η διαπολιτισμική εκπαίδευση σημαίνει: δίνοντας την 
πλήρη έννοια στο πρόθεμα «δια»: διάδραση, ανταλλαγή, αμοβαιότητα, αντικειμενική 
αλληλεγγύη, κατάργηση στεγανών. Δίνοντας την πλήρη έννοια στον όρο πολιτισμό: 
αναγνώριση των αξιών, των τρόπων ζωής, της σπουδαιότητας τους, στην αναγνώριση 
των διαδράσεων που συμβαίνουν τόσο ανάμεσα στα πολλαπλά επίπεδα γλώσσας του 
ενός και του αυτού πολιτισμού και στους διάφορους πολιτισμούς (Maliaret, 2011). 

Η Διαπολιτισμική εκπαίδευση δεν ταυτίζεται με την εθνική εκπαίδευση, δεν αναπτύσ-
σει τους στόχους της και τις διαδικασίες της με βάση την εθνική ομοιογένεια αλλά ο 
στόχος της είναι να βασίζεται στην πολυπολιτισμικότητα, στη διαπολιτισμική συνά-
ντηση, στη γενικότερη αλληλεπίδραση και στον αλληλο- εμπλουτισμό ανάμεσα στους 
μαθητές. Επιδιώκει την κατάργηση των εμποδίων που αναπτύσσονται κατά τη συνά-
ντηση και αλληλεπίδραση των διάφορων πολιτισμών και να υπάρχουν πολιτισμικές 
ανταλλαγές και πολιτισμικός εμπλουτισμός (Δαμανάκης, 2003). 

Ορισμός συμπεριληπτικής εκπαίδευσης 

Η ειδική εκπαίδευση ως επιστημονικός κλάδος έχει περάσει πολλά στάδια από την 
αρχή της, η οποία χρονολογείται περίπου στα τέλη του 18ου αιώνα, προκειμένου να 
εδραιωθεί και να αναπτυχθεί στο σημερινό στάδιο της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης 
(Στασινός,2013). Η εκπαίδευση αυτή αναπτύχτηκε στις αρχές του 1990, η Διακήρυξη 
της Σαλαμάνκα αποτελεί ορόσημο για την οργάνωση και την εξέλιξή της. Με τη συ-
μπεριληπτική εκπαίδευση όλοι οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να φοιτούν στο σχο-
λείο της γειτονίας και ο εκπαιδευτικός αυτού του σχολείου ευθύνεται για την εκπαί-
δευση όλων των μαθητών ανεξάρτητα με τις όποιες εκπαιδευτικές δυσκολίες. Δηλαδή 
η εκπαιδευτική αυτή πρακτική αποτελεί μία συμμετοχική εκπαίδευση, η οποία συμπε-
ριλαμβάνει όλους τους μαθητές και διαθέτει ένα ενιαίο αναλυτικό πρόγραμμα για ό-
λους τους μαθητές που να απευθύνεται σε όλο το φάσμα των μαθητών (Στασινός,2013). 
Αποτελεί μία καινούρια ιδεολογία η οποία επιδιώκει την καλύτερη ανταπόκριση στις 
ανάγκες των παιδιών και την παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους τους μαθητές. Το πιο 
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σημαντικό είναι ότι δεν στοχεύει μόνο στη διδασκαλία και στη μάθηση των ατόμων 
αλλά στον τρόπο με τον οποίο τα μεταχειριζόμαστε (Αγγελίδης, Γαμβριηλίδου). 

Συσχέτιση και σύγκριση στόχων μεταξύ διαπολιτισμικής 
και συμπεριληπτικής εκπαίδευσης 

Στόχοι διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

Η διαπολιτισμική εκπαίδευση σε μακρο- επίπεδο απευθύνεται στο κράτος, σε μεσο- 
επίπεδο απευθύνεται στο σχολείο και σε μικροεπίπεδο στη σχολική τάξη (Χατζησωτη-
ρίου, 2013). Δηλαδή αποτελεί μία έννοια η οποία είναι αλληλένδετη και σχετίζεται με 
πολλούς φορείς. 

Πρωταρχικοί και κυρίαρχοι στόχοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης σε αδρές γραμμές 
είναι: Η προετοιμασία των παιδιών να συναναστρέφονται, να ζουν καθημερινά την πο-
λιτισμική ποικιλία, να την αποδέχονται, να αντιδρούν θετικά στη διαφορά και να μην 
τη νιώθουν ως απειλή αλλά ως πρόκληση. Επιπρόσθετος στόχος της διαπολιτισμικής 
εκπαίδευσης αποτελεί η διαδικασία της αλληλεπίδρασης, η οποία εξελίσσει τη μάθηση 
και δίνει ώθηση στα παιδιά να διερευνήσουν τη σχέση ανάμεσα στο «εγώ» και στο 
«άλλο» και να ευαισθητοποιηθούν απέναντι σε ζητήματα σεβασμού της ταυτότητας 
και του πολιτισμικού κεφαλαίου των αλλοδαπών μαθητών (Κολιάδης, 2010). Η συγκε-
κριμένη εκπαίδευση προωθεί την ανάπτυξη της αλληλοκατανόησης των μαθητών που 
οδηγεί στην υπέρβαση της αποξένωσης του ανθρώπου από τους πολιτισμικά διαφορε-
τικούς ανθρώπους. Όμως πρέπει να επισημανθεί ότι γνωρίζοντας πολιτισμικά «διαφο-
ρετικούς» ανθρώπους κατανοούμε καλύτερα τον εαυτό μας. Βασική της επιδίωξη είναι 
το άνοιγμα των σχολείων στους γονείς και στους γείτονες, να διαμορφωθεί το σχολείο 
ως τόπος διαπολιτισμικής συνάντησης. Δηλαδή για τους αλλοδαπούς το σχολείο να 
μην αποτελεί μόνο προσαρμογή (Κολιάδης, 2010).  

Στόχοι συμπεριληπτικής εκπαίδευσης 

Γενικότερα η εκπαιδευτική πολιτική και πρακτική της συμπερίληψης στοχεύει: Στην 
ενδυνάμωση των μειονοτικών ομάδων μέσα από την κατάλληλη πρακτική διδασκα-
λίας. Στην συνεργασία και τη συλλογικότητα μεταξύ όλων των μαθητών. Στην υπευ-
θυνότητα και την εκπαιδευτική κατάρτιση των εκπαιδευτικών που σχετίζονται με τη 
διαπολιτισμικότητα. Στον σεβασμό από τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς στις δια-
φορές και στην κατανόηση και αποδοχή των κοινών σημείων. Στην προώθηση του δια-
λόγου μεταξύ των μαθητών με στόχο την ανταλλαγή στάσεων, απόψεων και αντιλή-
ψεων. Τέλος, η διδασκαλία της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης επιδιώκει την επιτυχία 
όλων των μαθητών ανεξαρτήτως εθνικότητας, θρησκεύματος, φύλου ή αναπηρίας (Χα-
τζησωτηρίου, 2013) 

Παράλληλα είναι αξιοσημείωτο ότι πολλά παιδία περιθωριοποιούνται ή και αποκλείο-
νται από τη διαδικασία της διδασκαλίας. Στόχος της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης εί-
ναι να μην υπάρχει περιθωριοποίηση και αποκλεισμός στα σχολεία μέσα από μία σειρά 
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αλλαγών, προκειμένου τα σχολεία να ανταποκρίνονται με ισότητα προς όλους τους 
μαθητές (Αγγελίδης, 2011). 

Βασικός στόχος είναι να φοιτούν όλα τα παιδιά στο σχολείο της γειτονιάς, να μην υ-
πάρχουν διακρίσεις μεταξύ των παιδιών αλλά να δίνονται ίσες ευκαιρίες σε όλα τα 
παιδία. Η συμπερίληψη είναι μία εκπαιδευτική πολιτική που πρεσβεύει την ισότητα και 
την κάλυψη των αναγκών όλων ανεξαιρέτων των μαθητών.  

Σύγκριση στόχων μεταξύ διαπολιτισμικής και συμπεριληπτικής εκπαίδευσης 

Παραθέτοντας τους στόχους της διαπολιτισμικής και συμπεριληπτικής εκπαίδευσης εί-
ναι εμφανές ότι και οι δύο εκπαιδευτικές πολιτικές πρεσβεύουν την ισότητα και το 
σεβασμό στο διαφορετικό. Κυρίαρχος και πρωταρχικός στόχος και των δύο εκπαιδευ-
τικών πολιτικών είναι η εξάλειψη της περιθωριοποίησης, η άρση των εμποδίων για τη 
συμμετοχική μάθηση όλων των παιδιών. Επιπλέον τόσο η συμπεριληπτική εκπαίδευση 
όσο και η διαπολιτισμική εκπαίδευση αφορούν όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από την ε-
θνικότητα, το φύλο, το κοινωνικό υπόβαθρο, τη σεξουαλικότητα, την αναπηρία και την 
επίδοσή τους. Για τις συγκεκριμένες εκπαιδευτικές πολιτικές η διαφορετικότητα των 
παιδιών δεν αποτελεί πρόβλημα αλλά ευκαιρία/ πρόκληση για μάθηση (Ιορδανίδου, 
2014). Δηλαδή και οι δύο εκπαιδεύσεις στοχεύουν στην ισότητα και είναι απόλυτα α-
ντίθετες με οποιαδήποτε πρακτική διαχωρισμού (Γεροσίμου, 2013). Για όλους τους 
παραπάνω λόγους θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχουν κοινοί στόχοι για τη διαπο-
λιτισμική και συμπεριληπτική εκπαίδευση. Επομένως, η διαπολιτισμική και η συμπε-
ριληπτική εκπαίδευση δεν στοχεύουν αποκλειστικά προς την ακαδημαϊκή επιτυχία των 
μαθητών μεταναστευτικής προέλευσης ή των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανά-
γκες αντίστοιχα, αλλά επιδιώκουν ευρύτερη κοινωνική ανάπτυξη μέσω μιας ανθρωπι-
στικής προσέγγισης (Μάμας, 2014).  

Σχετικά με τις διαφορές ανάμεσα στους στόχους της διαπολιτισμικής και συμπεριλη-
πτικής εκπαίδευσης μία βασική διαφορά είναι ότι στη συμπεριληπτική εκπαίδευση δί-
νεται έμφαση στη μείωση των εμποδίων για τη μάθηση όλων ανεξαρτήτως οποιασδή-
ποτε διαφορετικότητας παρουσιάζει ο μαθητής. Ενώ από την άλλη πλευρά η διαπολι-
τισμική εκπαίδευση στοχεύει/προσπαθεί ενάντια στις αφομοιωτικές τάσεις ενός κρά-
τους στην μειονότητα, μέσα από την πολυπολιτισμικότητα και την πολυγλωσσία που 
σημειώνονται στις μέρες μας (Χατζηαγγέλη, Κωστή,..& Αγγελίδης, 2011). 

Συσχέτιση και σύγκριση πρακτικών εφαρμογής μεταξύ διαπολιτισμικής 
και συμπεριληπτικής εκπαίδευσης 

Πρακτικές εφαρμογής διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 
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Όπως επισημάνθηκε και προηγουμένως στις μέρες μας υπάρχει μία πολυπολιτισμική 
κοινωνία. Για αυτό το λόγο το Υπουργείο Παιδείας αναπτύσσει την ιδεολογία της δια-
πολιτισμικής εκπαίδευσης καθώς και της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης με στόχο να 
ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις κοινωνικές απαιτήσεις της εποχής.  

Η διαπολιτισμική εκπαίδευση για το Υπουργείο Παιδείας συνδέεται με την δημιουργία 
ενός δημοκρατικού σχολείου που συμπεριλαμβάνει όλους τους μαθητές, που παρέχει 
ίσες ευκαιρίες σε όλους τους μαθητές και προσπαθεί για την επιτυχία όλων των μαθη-
τών. Στοχεύει στη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού συστήματος που σέβεται την πολυ-
μορφία και την πολιτισμική, γλωσσική και θρησκευτική πολυφωνία (Χατζησωτηρίου, 
& Ξενοφώντος, 2014). 

Όμως πολλές φορές η πολιτική/ στάση του Υπουργείου Παιδείας με την σχολική πραγ-
ματικότητα με βάση την διαπολιτισμική εκπαίδευση και εφαρμογή δεν ταυτίζονται. 
Αυτό συμβαίνει διότι η πολιτική του κράτους περιλαμβάνει ανθρωπιστικές διακηρύξεις 
για σεβασμό και ισότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ στην πράξη οι μετανά-
στες μαθητές θεωρείται ότι είναι απαραίτητο να αφομοιωθούν (Χατζησωτηρίου, & Ξε-
νοφώντος, 2014). 

Όμως για την πραγματοποίηση όλων αυτών αξίζει να σημειωθεί ότι σημαντικοί παρά-
γοντες οι οποίοι επηρεάζουν την εφαρμογή της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι ο 
ίδιος ο εκπαιδευτικός και το αναλυτικό πρόγραμμα. Το αναλυτικό πρόγραμμα το οποίο 
αναπτύσσει όχι καινοτόμες ιδέες αλλά παλιές εμποδίζει την ολοκληρωμένη συμπερί-
ληψη των μεταναστών. Από την άλλη πλευρά η ανεπαρκής επιμόρφωση/ κατάρτιση 
σχετικά με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών που την εφαρμόζουν στη 
διδασκαλία τους έχει ως αποτέλεσμα να μην προωθείται η διαπολιτισμική εκπαίδευση. 
Τα Αναλυτικά Προγράμματα οφείλουν να περιλαμβάνουν στάσεις και πρακτικές για 
την απαλοιφή του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και των διακρίσεων. Αυτό οφείλει να 
ευαισθητοποιεί τους εκπαιδευτικούς προκειμένου να εφαρμόζουν διδακτικές μεθόδους 
με βάση το διαπολιτισμικό πλαίσιο και στοχεύει στην ενθάρρυνση και τη συνεργασία 
όλων των μαθητών (Χατζησωτηρίου, 2011). 

Πρακτικές εφαρμογής συμπεριληπτικής εκπαίδευσης 

Στο σημείο αυτό σχετικά με τις πρακτικές εφαρμογής της συμπεριληπτικής εκπαίδευ-
σης παρουσιάζονται κάποια εμπόδια όπως είναι η χαμηλού επιπέδου εκπαίδευση των 
εκπαιδευτικών σχετικά με τη διδασκαλία παιδιών με ειδικές ανάγκες στις κανονικές 
τάξεις. Λόγου χάρη οι εκπαιδευτικοί δυσκολεύονται να διδάξουν τα παιδιά με ειδικές 
ανάγκες. Αυτό συμβαίνει γιατί το Υπουργείο δεν έχει προετοιμάσει κατάλληλα τους 
εκπαιδευτικούς να μπορούν να αναγνωρίσουν και να αξιοποιήσουν τις ιδιαίτερες ικα-
νότητες και δεξιότητες του κάθε παιδιού (Αγγελίδης, Γαμβριηλίδου).  

Για αυτό το λόγο είναι φανερό ότι είναι αναγκαία η κατάλληλη εκπαίδευση των εκπαι-
δευτικών που ασχολούνται με τη συμπεριληπτική εκπαίδευση. Για να επιτευχθεί αυτό 
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απαιτείται αλλαγή εκπαιδευτικής πολιτικής και πρακτικής. Απαιτούνται ρηξικέλευθες 
αλλαγές στην λειτουργία των σχολείων ώστε να λειτουργήσει αποτελεσματικά η ιδεο-
λογία της συμπερίληψης. Οι αλλαγές αυτές να σημειωθούν στην ιδεολογία, την διδα-
κτική προσέγγιση, και τον προγραμματισμό (Αγγελίδης, Γαμβριηλίδου). Επιπρόσθετα 
ένας βασικός παράγοντας της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης είναι η συνεργασία με-
ταξύ δασκάλου της τάξης και ειδικού εκπαιδευτικού. Για την επιτυχία των στόχων της 
συμπεριληπτικής εκπαίδευσης χρειάζεται συνεργασία για τη διδακτική ύλη, την ανταλ-
λαγή απόψεων, τον προγραμματισμό δραστηριοτήτων και μαθημάτων ώστε αυτά να 
απευθύνονται σε όλους τους μαθητές της τάξης. Αλλά και όπως προαναφέρθηκε κρί-
νεται αναγκαία η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, η αναθεώρηση των αναλυτικών 
προγραμμάτων (Αγγελίδης, Γαμβριηλίδου).  

Για να συμβεί αυτό όμως καθοριστικός είναι ο ρόλος των εκπαιδευτικού στην εκπαι-
δευτική πολιτική της συμπερίληψης. Πιο συγκεκριμένα, για να μπορέσει ο εκπαιδευτι-
κός να προωθήσει τη συμπεριληπτική εκπαίδευση με ορθό τρόπο οφείλει να λάβει ε-
παρκή κατάρτιση/ κατάλληλη εκπαίδευση για την ειδική αγωγή αλλά και γενικότερα 
για οποιαδήποτε διαφορά σημειωθεί στο σύνολο του σχολείου γενικότερα και της τά-
ξης ειδικότερα. Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι δεν έχουν λάβει την κατάλληλη επιμόρ-
φωση/ κατάρτιση για τη συμπεριληπτική εκπαίδευση θεωρούν ότι οι δυσκολίες των 
παιδιών που υπάρχουν ξεκινούν από τα παιδιά ή τις οικογένειές τους, και όχι από το 
σχολείο και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Με άλλα λόγια η σχολική επίδοση, η 
εθνικότητα, το οικογενειακό υπόβαθρο των παιδιών θεωρούν οι εκπαιδευτικοί ότι είναι 
οι κύριοι παράγοντες για τις εκπαιδευτικές δυσκολίες που υπάρχουν. H επαγγελματική 
ανάπτυξη των εκπαιδευτικών σε σχέση με τη συμπερίληψη πρέπει να λάβει γιατί αντι-
στέκονται στις προσπάθειες για τη συμπερίληψη όλων των παιδιών (Γεροσίμου2012). 

 Με την κατάλληλη εκπαίδευση/ κατάρτιση που θα λάβει θα είναι ικανός να την ανα-
πτύσσει και να την εφαρμόζει στο πλαίσιο της συμπερίληψης έτσι ώστε η διδασκαλία 
του να είναι αποτελεσματική και να σημειωθεί αύξηση στην επίδοση όλων των μαθη-
τών. Επομένως για να μην αποτελεί εμπόδιο το Υπουργείο Παιδείας στην εκπαιδευτική 
πολιτική της συμπερίληψης οφείλει να λάβει κάποιες σημαντικές αλλαγές έτσι ώστε να 
προωθήσει και να ενισχύσει τη συμπερίληψη, Αυτές οι αλλαγές να είναι οι εξής: Ο 
διορισμός των κατάλληλων ατόμων με την κατάλληλη εκπαίδευση τόσο στη διοίκηση 
του Υπουργείου Παιδείας όσο και στα σχολεία. Να παρουσιαστεί σε όλους τους φορείς 
που σχετίζονται με τη συμπεριληπτική εκπαίδευση για να γίνει από την αρχή η ιδεολο-
γία της ξεκάθαρη σε όλους. Δηλαδή να υπάρχει η κατάλληλη προετοιμασία πριν την 
εφαρμογή της στις σχολικές τάξεις (Αγγελίδης, 2011).  

Σύγκριση πρακτικών εφαρμογής μεταξύ διαπολιτισμικής 
και συμπεριληπτικής εκπαίδευσης 

Παραθέτοντας τις πρακτικές εφαρμογής των δύο αυτών εκπαιδευτικών πολιτικών είναι 
ξεκάθαρο ότι αποσκοπούν στην επικοινωνία και στην αλληλεπίδραση όλων των παι-
διών στη μάθηση. Όμως όπως προαναφέρθηκε και για τις δύο εκπαιδευτικές πρακτικές 
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απαιτείται η συνεργατική και συλλογική διδασκαλία, καθώς επίσης και η διαφοροποί-
ηση/ ρηξικέλευθη αλλαγή του Αναλυτικού Προγράμματος, η εξατομικευμένη προσέγ-
γιση όπου κρίνεται απαραίτητη αλλά και η κατάλληλη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 
αλλά και η εμπλοκή της οικογένειας στη λήψη αποφάσεων (Ιορδανίδου, 2014). 

 Σε επίπεδο εκπαιδευτικής πρακτικής, είναι ξεκάθαρη η σχέση μεταξύ των δύο αυτών 
εκπαιδευτικών πολιτικών γιατί και στις δύο αναπτύσσονται οι αρχές και αξίες που πε-
ριλαμβάνουν την ισότητα, τη δημοκρατία, την ίση πρόσβαση, τη συμμετοχή, τον σε-
βασμό, την αποδοχή, την κοινωνική δικαιοσύνη και πολλές άλλες. Και οι δύο εκπαι-
δευτικές πολιτικές προσπαθούν να διαφυλάξουν την ολοκληρωμένη εκπαίδευση των 
παιδιών που έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες περιθωριοποίησης, στιγματισμού και μη 
ακαδημαϊκής ανάπτυξης σε σχέση με τα υπόλοιπα παιδία. Η ευθύνη και για τις δύο 
εκπαιδευτικές πολιτικές φέρουν το σχολείο, το εκπαιδευτικό σύστημα στο σύνολό του 
και όχι μόνο τους μαθητές (Μάμας, 2014). 

Συμπεράσματα 

Συνοψίζοντας μελετώντας εκτενέστερα τη συμπεριληπτική και διαπολιτισμική εκπαί-
δευση διαπιστώνεται ότι υπάρχουν κοινά στοιχεία και νοήματα μεταξύ των δύο αυτών 
εκπαιδευτικών πολιτικών. Και οι δύο υποστηρίζουν άμεσα τις δομικές αλλαγές τόσο 
του αναλυτικού προγράμματος όσο και της κατάλληλης κατάρτισης των εκπαιδευτικών 
που εφαρμόζουν πρακτικά τις πολιτικές αυτές. Και οι δύο στοχεύουν μέσα από τις δια-
δικασίες αυτές να μειωθούν τα εμπόδια στη μάθηση και στη συμμετοχή στη παιδεία. 
Δηλαδή προσπαθούν να αναπτύξουν και να υποστηρίξουν ένα κοινωνικό μοντέλο και 
όχι ένα αφομοιωτικό μοντέλο έτσι ώστε να συμπεριλάβουν όλους τους μαθητές (Γερο-
σίμου, 2013).  

Επιπλέον, η συμπεριληπτική εκπαίδευση συνδέεται με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση 
διότι η συμπεριληπτική εκπαίδευση δεν σχετίζεται μόνο με παιδιά της "ειδικής" αγωγής 
αλλά με την εκπαίδευση όλων των παιδιών ανεξάρτητα από την εθνικότητα, το φύλο, 
το κοινωνικό υπόβαθρο, τη σεξουαλικότητα και την αναπηρία (Γεροσίμου, 2013). Με 
άλλα λόγια η συμπεριληπτική εκπαίδευση μπορεί να συμπεριλάβει και τους μαθητές 
της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Τέλος όπως προαναφέρθηκε η συμπεριληπτική και 
η διαπολιτισμική εκπαίδευση δεν περιορίζονται μόνο στο σχολικό πλαίσιο αλλά περι-
λαμβάνουν την ευρύτερη κοινωνία, τους γενικότερους φορείς, καθώς και το επίπεδο 
του κράτους (Μάμας, 2014).  

Για να επιτευχθούν και οι δύο εκπαιδευτικές πολιτικές όσο το δυνατό καλύτερα και 
δεδομένου ότι υπάρχουν πολλά κοινά στοιχεία μεταξύ τους, το κράτος, το Υπουργείο 
Παιδείας πρέπει να μεριμνεί ειδικότερα για ένα σχολείο βασισμένο στις αρχές τις ισό-
τητας και του σεβασμού και γενικότερα για μία κοινωνία βασισμένη ακριβώς στις ίδιες 
αρχές. Οφείλει να στηρίζει τους εκπαιδευτικούς εφοδιασμένους με την κατάλληλη επι-
μόρφωση στα παρόντα θέματα της συμπερίληψης και της διαπολιτισμικότητας και να 
είναι συνοδοιπόρος τους στο δρόμο που διασχίζουν με πείσμα και δύναμη. 
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Με άλλα λόγια η κοινωνία οφείλει να μην πέφτει σε αντιφάσεις και με τον τρόπο αυτό 
να προωθεί την ανεξαρτησία, την αυτοεκτίμηση, το σεβασμό όλων των ανθρώπων. Η 
κοινωνία πρέπει να αφυπνιστεί και να δείξει τις αξίες τις, σεβασμό, εκτίμηση και ήθος 
προς όλους τους ανθρώπους , οι οποίοι έχουν δικαίωμα να ζουν ισότιμα, ανεξάρτητα 
από την διαφορετικότητα που τους διακρίνει και με αυτόν τον τρόπο θα αναπτύξουν 
μία θετική στάση για τον εαυτό τους που θα τους κάνει να διευκολύνουν τη ζωή τους.  
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Μοντέλα και πολιτικές διαχείρισης της πολυπολιτισμικότητας 
στο σημερινό σχολείο 

Ζάγκος Γεώργιος 
Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου, ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας 

georgezagkos@gmail.com 

Περίληψη 

Οι δυτικές κοινωνίες προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της νέας πραγ-
ματικότητας, που σηματοδοτήθηκε με την έλευση μεγάλου αριθμού προσφύγων και 
μεταναστών, οδηγήθηκε στον σχεδιασμό και υλοποίηση διάφορων, κατά καιρούς, πο-
λιτικών και την υιοθέτηση αντίστοιχων μοντέλων σε όλες τις δομές του κοινωνικού 
ιστού. Τα μοντέλα αυτά κατηγοριοποιούνται σε μονοπολιτισμικά και πλουραλιστικά, 
ανάλογα με τις επιδιώξεις που έχουν. Ειδικότερα, στον ευαίσθητο χώρο της εκπαίδευ-
σης αναζητήθηκαν οι κατάλληλες εκείνες δομές, οι οποίες θα υλοποιούσαν την, κατά 
διαστήματα, σχεδιαζόμενη πολιτική για τη διαχείριση της ετερότητας. Με δεδομένο ότι 
τα μεταναστευτικά και προσφυγικά ρεύματα γιγαντώνονται, οι κοινωνίες αναζητούν 
νέες πρακτικές, αναπροσαρμόζοντας πεποιθήσεις και πολιτικές. 

Λέξεις-Κλειδιά: Ένταξη, πολυπολιτισμικότητα, διαπολιτισμικότητα 

Εισαγωγή 

Η κατάργηση των συνόρων και η κοινωνία της πληροφορίας κατέδειξε την αλληλεξάρ-
τηση και αλληλεπίδραση του κόσμου παρ’ όλες τις πολιτισμικές και κοινωνικές διαφο-
ροποιήσεις του. Αυτό έχει ως επακόλουθο τη διαμόρφωση μιας νέας παγκόσμιας τάξης, 
στην οποία η διαφορετικότητα είναι στο επίκεντρο (Lim & Tan, 1999). Σήμερα, οι αλ-
λαγές που συντελούνται παγκοσμίως σηματοδοτούν μια μεταβατική εποχή, που έχει 
ως πολύτιμα συστατικά την πληροφορία και τη γνώση, αναδεικνύοντας την ανάγκη για 
συμπεριληπτική εκπαίδευση δίχως αποκλεισμούς. Οι, κατά περίπτωση, ασκούμενες 
διαπολιτισμικές πολιτικές ένταξης εφαρμόζονται σε συνδυασμό με τη δημιουργία νέων 
δομών. Η ενταξιακή εκπαίδευση συνδέεται με την κοινωνική δικαιοσύνη, την εξάλειψη 
των διακρίσεων και των προκαταλήψεων (Κυπριωτάκης, 2001).  

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ένταξη νοείται ως μια αμφίδρομη διαδικασία, 
η οποία βασίζεται σε αμοιβαία δικαιώματα και υποχρεώσεις, που αφορούν στους πο-
λίτες που προέρχονται από τρίτες χώρες και κατοικούν νόμιμα σε μια χώρα και την 
κοινωνία υποδοχής, η οποία με τη σειρά της παρέχει τις προϋποθέσεις για την πλήρη 
συμμετοχή τους (ESC, 2002). 

Πολυπολιτισμική κοινωνία είναι η κοινωνία που ζούμε, διότι «περιλαμβάνει στους 
κόλπους της περισσότερες από μια πολιτισμικές κοινότητες, που θέλουν να επιβιώ-
σουν» (Τaylor, 1993, στο Δαμανάκης 2005). Διαπολιτισμικότητα είναι «η ισότιμη συ-
νάντηση, η αλληλεπίδραση, η επικοινωνία και ο αλληλοεμπλουτισμός φορέων διαφο-
ρετικών πολιτισμών» (Δαμανάκης, 2005).  
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Μπορούμε να αναφέρουμε πέντε (5) μοντέλα διαχείρισης της ετερότητας, τα οποία με 
τη σειρά τους εντάσσονται σε δύο ομάδες: στα μονοπολιτισμικά μοντέλα εκπαίδευσης 
και τα πλουραλιστικά μοντέλα εκπαίδευσης (Κεσίδου, 2008). Στην πρώτη κατηγορία 
υπάγονται τα μοντέλα της αφομοίωσης και της ενσωμάτωσης, ενώ στη δεύτερη κατη-
γορία το πολυπολιτισμικό, το αντιρατσιστικό και διαπολιτισμικό μοντέλο. 

Καθένα από τα παραπάνω μοντέλα και η υιοθέτησή τους στο σχολείο έχει διαφορετική 
αφετηρία και εξυπηρετεί συγκεκριμένους σκοπούς. Η διαφοροποίηση στα μοντέλα έ-
γκειται στον τρόπο θεώρησης και τον βαθμό αποδοχής της διαφορετικότητας αυτής. 
Κάποια από τα μοντέλα αυτά αντιμετωπίζουν τη διαφορετικότητα ως πρόβλημα, απαι-
τούν την απόρριψη του πολιτισμικού κεφαλαίου των μαθητών διαφορετικής εθνολογι-
κής προέλευσης και άλλα την αποδέχονται δίχως να επιζητούν αποκοπή από τις εθνικές 
ρίζες, λαμβάνοντας υπόψη τις γλωσσικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητές τους με σε-
βασμό και δίχως προκαταλήψεις. Άλλα μοντέλα προβάλλουν την ισότητα και τις ίσες 
ευκαιρίες για όλους τους μαθητές, με ταυτόχρονη εξάλειψη των φυλετικών διακρίσεων 
με την ταυτόχρονη υιοθέτηση από το κράτος εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τα οποία 
κινούνται προς την κατεύθυνση αυτή. Τέλος, υπάρχει και η θεώρηση που αντιπροσω-
πεύει το διαπολιτισμικό μοντέλο, σύμφωνα με την οποία η διαφορετικότητα και η ποι-
κιλομορφία στη σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού αντιμετωπίζεται όχι ως μειονέ-
κτημα και πρόβλημα αλλά ως πλεονέκτημα και ως αξία. 

Στο παρόν άρθρο αρχικά θα αναλύσουμε τα κύρια μοντέλα διαχείρισης της πολυπολι-
τισμικότητας στον χώρο του σχολείου, στην Ευρώπη και την Ελλάδα, παραθέτοντας 
την αλληλουχία υιοθέτησής τους από τις δυτικές κοινωνίες.  

Κύρια μοντέλα διαχείρισης της διαφορετικότητας 

Η διαχείριση της διαφορετικότητας, που εφαρμόστηκε στις χώρες υποδοχής μετανα-
στών και προσφύγων, στηρίχτηκε στην υιοθέτηση και εφαρμογή διαφορετικών μοντέ-
λων μέσα σε ένα κλίμα έντονων, πολλές φορές, διαφωνιών και αντιπαραθέσεων, ως 
αποτέλεσμα των βίαιων κοινωνικών αλλαγών στις κοινωνίες, που αναθεωρούν, πλέον, 
στάσεις και αξίες, προσπαθώντας να βρουν νέες ισορροπίες. Τα κύρια μοντέλα, όπως 
αναφέρθηκε και προηγουμένως, που υιοθετήθηκαν είναι πέντε (5) (Γκασούκα & 
Γκιόκα 2018α):  
● το αφομοιωτικό 
● το μοντέλο ενσωμάτωσης 
● το πολυπολιτισμικό μοντέλο 
● το αντιρατσιστικό μοντέλο και 
● το διαπολιτισμικό μοντέλο. 

Το αφομοιωτικό μοντέλο 

Το μοντέλο αυτό κυριάρχησε έως τα μέσα της δεκαετίας του 1960. Βασίζεται στην 
πεποίθηση ότι το έθνος πρέπει να είναι ενιαίο, ως εθνική και πολιτισμική οντότητα, με 
απορρόφηση της διαφορετικής προέλευσης (εθνικής ή φυλετικής) από τον γηγενή 
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πληθυσμό. Δείκτης ενσωμάτωσης στην κοινωνία είναι η διατήρηση ή μη των πολιτι-
σμικών τους δεσμών, προκειμένου οι μεταναστευτικές μειονότητες να καρπωθούν τα 
οφέλη της κοινωνικής και οικονομικής κινητικότητας που τους προσφέρει η σύγχρονη 
δημοκρατική κοινωνία υποδοχής (Νικολάου, 2011). Η διαφορετικότητα αντιμετωπίζε-
ται ως πρόβλημα (Auernheimer, 1996) και απορρίπτεται το πολιτισμικό κεφάλαιο, που 
δε συνάδει με ισχύουσες κυρίαρχες πολιτισμικές παραδοχές (Μάρκου, 1997). Θεωρεί-
ται επείγουσα η εκμάθηση της επίσημης γλώσσας και η υιοθέτηση της μονοπολιτισμι-
κής κατεύθυνσης στην εκπαίδευση. Η μητρική γλώσσα δεν έχει πλέον χρηστική αξία 
και πρέπει να εγκαταλειφθεί (Γεωργογιάννης, 1999). Η μεταναστευτική ομάδα δε θα 
πρέπει πλέον, αφού έχει έρθει σε επαφή με την επικρατούσα, να διακρίνεται ως ξεχω-
ριστή.  

Tο μοντέλο ενσωμάτωσης 

Υιοθετήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και σύμφωνα με αυτό υπάρχει αποδοχή 
της διαφορετικότητας, όσο αυτή δεν οδηγεί σε προβλήματα, σε συγκρούσεις και σε 
κινδύνους για την κυρίαρχη κοινωνία. Δε θεωρείται εδώ ως υποχρέωση η αποκοπή από 
τις εθνικές ρίζες και το σχολείο αποδέχεται τις πολιτισμικές διαφορές των μαθητών που 
θα τους βοηθήσουν στην ένταξή τους στην κοινωνία (Γκασούκα & Γκιόκα 2018α), 
όμως δεν έχουμε με την υιοθέτηση αυτού του μοντέλου ουσιαστική αλλαγή πολιτικών 
και στάσεων αφού τα όρια διάκρισής του στην Ευρώπη με το αφομοιωτικό μοντέλο 
δεν είναι τόσο ορατά (Νικολάου, 2011). Εξακολουθεί να υπάρχει η θεώρηση για μια 
«πολιτισμικά ομοιογενή» κοινωνία. Προκειμένου οι μαθητές που είναι παιδιά μετανα-
στών να ενσωματωθούν σχολικά και κοινωνικά θα πρέπει να γνωρίσουν την ιστορία 
και τον πολιτισμό της χώρας υποδοχής, να εντοπίσουν τις διαφορές για να ενσωματω-
θούν καλύτερα (Γεωργογιάννης, 1999). 

Το πολυπολιτισμικό μοντέλο 

Το πολυπολιτισμικό μοντέλο έκανε την εμφάνισή του τη δεκαετία του 1970, όταν οι 
δυτικές κοινωνίες διαισθάνθηκαν ότι η αφομοίωση και η ενσωμάτωση δεν έδινε λύσεις 
στα προβλήματα και τις ανάγκες που προέκυπταν. Ως ζήτημα καθοριστικής σημασίας, 
εδώ, αναδεικνύεται ο σεβασμός, η κατανόηση, η ανεκτικότητα και η βελτίωση της αυ-
τοεικόνας των μεταναστών διαφορετικής εθνοπολιτισμικής προέλευσης. Η αναγνώ-
ριση των εθνοπολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων προωθεί την κοινωνική συνοχή. Η αναγνώ-
ριση του εθνικού πολιτισμού και της παράδοσης θα καταπολεμήσει τις προκαταλήψεις, 
τον ρατσισμό και τις διακρίσεις, ενισχύοντας τη μεταξύ τους αλληλεπίδραση. Η άγνοια 
είναι αυτή που γεννά την καχυποψία και τον ρατσισμό, που θα εξαλειφθούν μόνο, μέσω 
της κατανόησης των άλλων και των πολιτισμών τους (Sarup, 1991). Η πολυπολιτισμική 
εκπαίδευση επιζητά εξασφάλιση ίσων ευκαιριών στη μάθηση για όλους τους μαθητές 
δίχως φυλετικές, πολιτισμικές και κοινωνικές διακρίσεις (Banks, 1997). Τέλος, υπο-
στηρίζεται ότι η σχολική επίδοση θα βελτιωθεί και θα προαχθούν οι ίσες ευκαιρίες με 
τη διδασκαλία της μητρικής γλώσσας των παιδιών μεταναστών, μέσω παράλληλων εκ-
παιδευτικών προγραμμάτων (Gill, Mayor & Blair, 1992). 
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Το αντιρατσιστικό μοντέλο 

Το αντιρατσιστικό μοντέλο αναπτύχτηκε, κυρίως, στην Αγγλία και τις ΗΠΑ, μετά τα 
μέσα της δεκαετίας του 1980, ως αντίδραση στην άνιση μεταχείριση των μεταναστών 
σε θεσμικό επίπεδο και είχε ως βασικούς στόχους ίσες ευκαιρίες και ισότητα, ίδια δι-
καιώματα και πρόσβαση σε αγαθά (άρα και στην εκπαίδευση) για όλους (Μάρκου, 
1997). Ο ρατσισμός πρέπει να αντιμετωπιστεί θεσμικά από το κράτος σε όλες τις πτυ-
χές της κοινωνικής δραστηριότητας. Στην εκπαίδευση πρέπει να γίνουν θεσμικές αλ-
λαγές, προκειμένου να εξαλειφθούν φυλετικές διακρίσεις. Οι θεσμικές παρεμβάσεις 
πρέπει να αφορούν στα προγράμματα σπουδών που δεν πρέπει να είναι μονοπολιτι-
σμικά, στους τρόπους αξιολόγησης, στα σχολικά βιβλία, στα θα πρέπει να μην εμπε-
ριέχονται και να αναπαράγονται στερεότυπα και προκαταλήψεις. Τέλος, η κυρίαρχη 
ομάδα δε θα πρέπει να μονοπωλεί τις θέσεις εξουσίας (Νικολάου, 2011). 

Το διαπολιτισμικό μοντέλο 

Το διαπολιτισμικό μοντέλο, ως αμφισβήτηση του μονοπολιτισμικού προσανατολι-
σμού, αποσκοπεί σε έναν νέο τύπο πολίτη προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις της σύγ-
χρονης διαπολιτισμικής πραγματικότητας, που θα λειτουργεί, θα επικοινωνεί και θα 
διαχειρίζεται αποτελεσματικά και ειρηνικά το πολυσύνθετο πεδίο των σχέσεων με τον 
κοινωνικό περίγυρο (Κανακίδου & Παπαγιάννη, 1998). Οι όροι «πολυπολιτισμικότητα» 
και «διαπολιτισμικότητα» δεν ταυτίζονται. Πολυπολιτισμικότητα είναι το δεδομένο και 
διαπολιτισμικότητα το ζητούμενο. Η διαπολιτισμικότητα δεν αρκείται στην απλή α-
νοχή των πολιτισμών των μειονοτήτων από την κυρίαρχη ομάδα (Δαμανάκης, 2005). 
Οι διαπολιτισμικές συναντήσεις στοιχειοθετούν μια δυναμική διαλεκτική σχέση και η 
αλληλεπίδραση των πολιτισμών επιδιώκεται σε πνεύμα αλληλοσεβασμού και αλληλο-
αποδοχής (Γεωργογιάννης, 1999). 

Η διαχείριση της πολυπολιτισμικότητας στο σχολείο σε Ευρώπη και Ελλάδα 

Η διαχείριση της πολυπολιτισμικότητας στην Ευρώπη 

Η διαχείριση της πολυπολιτισμικότητας στο σχολείο πέρασε από διάφορες φάσεις. 
Στην Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) τα πρώτα θεσμικά μέτρα στην εκπαί-
δευση για τα παιδιά των μεταναστών πάρθηκαν το 1997. Μέχρι τότε κυριαρχούσαν 
πολιτικές, οι οποίες στηρίζονταν στην αποδοχή της ανωτερότητας της κυρίαρχης κουλ-
τούρας, που δε θα έπρεπε με κανέναν τρόπο να αλλοιωθεί (Νικολάου, 2008). Από την 
άλλη μεριά, το μορφωτικό κεφάλαιο των αλλοδαπών μαθητών το αντιμετώπιζαν ως 
ελλειμματικό και προκειμένου να έρθει στο επίπεδο των γηγενών μαθητών θα έπρεπε 
να εφαρμοστούν αντισταθμιστικά εκπαιδευτικά μέτρα. Το 1977 με κοινοτική οδηγία 
(77/486/ΕΟΚ) εξασφαλίστηκε η διδασκαλία της επίσημης γλώσσας για τους μαθητές 
αυτούς, ενισχύθηκε η διδασκαλία της δικής τους γλώσσας και κουλτούρας και δη-
μιουργήθηκαν προγράμματα εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών σχετικά με τις μειονοτι-
κές ομάδες. Μετά την υπογραφή της συνθήκης Segen (1985), που ρύθμιζε θέματα κι-
νητικότητας προσώπων, ελεύθερης διακίνησης υπηρεσιών και κεφαλαίων στην ΕΕ, 
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έχουμε και προγράμματα ανταλλαγών, όπως Commenius κ.λπ. Ακολούθως, στα επί-
σημα κείμενα της ΕΕ αναφέρεται η «ευρωπαϊκά διάσταση της εκπαίδευσης» και λαμ-
βάνονται μέτρα προώθησης της γλωσσομάθειας, της κινητικότητας εκπαιδευτικών και 
μαθητών και της συνεργασίας μεταξύ σχολείων. Το 1988 οι υπουργοί Παιδείας της ΕΕ 
τονίζουν σε ψήφισμα την αναγκαιότητα διαμόρφωσης της ευρωπαϊκής ταυτότητας, γε-
γονός που οδήγησε σε αναπαραγωγή του μονογλωσσικού-μονοπολιτισμικού στοιχείου 
και την απομόνωση των μαθητών διαφορετικής εθνικής προέλευσης (Παλαιολόγου & 
Ευαγγέλου, 2007, στο Γκασούκα & Γκιόκα 2018β).  

Η επικράτηση των διαπολιτισμικών αντιλήψεων έρχεται στην Ευρώπη τις δεκαετίες 
του 1990 και του 2000 (Νικολάου, 2008). Γίνεται πλέον αποδεκτό ότι η Ευρώπη γίνεται 
όλο και περισσότερο πολυπολιτισμική και πλουραλιστική και προκειμένου να αμβλυν-
θούν φαινόμενα ρατσισμού, βίας και ξενοφοβίας τα εκπαιδευτικά συστήματα θα πρέπει 
να προσαρμοστούν, λαμβάνοντας πολυπολιτισμικό χαρακτήρα. Στην ΕΕ διαμορφώνο-
νται τρεις (3) κατευθύνσεις (Eurydice, 2004): 
1. η εξοικείωση με την πολιτισμική ποικιλότητα. Ζητούμενο να καλλιεργηθούν στους 

μαθητές ο σεβασμός και η ανεκτικότητα ως αξίες απέναντι στο διαφορετικό.  
2. η ευρωπαϊκή προσέγγιση. Στόχος είναι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητα των 

μαθητών μέσω της διδασκαλίας της ιστορίας της Ευρώπης και της θέσης της χώρας 
τους στην ήπειρο αυτή.  

3. η διεθνιστική προσέγγιση. Στόχος η ενίσχυση της κατανόησης της πολιτισμικής ετε-
ρότητας, μέσω μελέτης των διακυμάνσεων των ιστορικών σχέσεων μεταξύ των κρα-
τών και τις κατά καιρούς μεταναστευτικές ροές κυρίως από τον Νότο στον Βορρά.  

Οι μαθητές, που οι γονείς τους, είναι νόμιμοι μετανάστες έχουν τα ίδια δικαιώματα με 
τους υπηκόους της ΕΕ. Επίσης, οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί στις βασικές τους σπου-
δές έρχονται σε επαφή με θεματικές ενότητες σχετικές με τη διαπολιτισμική εκπαί-
δευση (Νικολάου, 2008). 

Σε σχετική μελέτη του Ινστιτούτου Δημόσιας Πολιτικής και Διοίκησης της Λιθουανίας 
για τις εθνικές πολιτικές στην εκπαίδευση για παιδιά μεταναστών σε δεκαπέντε (15) 
χώρες με μετανάστες (Εuropean Commission, 2013, στο Γκασούκα & Γκιόκα 2018β) 
καταγράφηκαν τα παρακάτω πέντε (5) συστήματα για τον τρόπο που υποστηρίζονται 
μαθησιακά οι αλλόγλωσσοι μαθητές στην ΕΕ: 
1. Μοντέλο ολοκληρωμένης υποστήριξης. Έχουμε εφαρμογή παρεμβατικών προγραμ-

μάτων με προτεραιότητα την υποστήριξη στη γλώσσα, την ακαδημαϊκή υποστήριξη, 
τη συμμετοχή των γονέων και εφαρμογή της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης σε ένα 
φιλικό προς τη μάθηση περιβάλλον. Η υποστήριξη αυτή (καθοδήγηση μελέτης) στον 
μαθητή, βασίζεται στην επιπλέον βοήθεια στη μητρική γλώσσα ή στη γλώσσα υποδο-
χής από επιπλέον δάσκαλο και στα «εργαστήρια μελέτης», όπου βοηθούνται από εκ-
παιδευτικό που γνωρίζει τη μητρική τους γλώσσα. Επίσης, στις πρώτες συναντήσεις 
με τους γονείς αξιοποιείται ο θεσμός του «Διαπολιτισμικού μεσολαβητή». Το μο-
ντέλο αυτό εφαρμόστηκε στη Σουηδία και τη Δανία. 
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2. Μοντέλο μη συστηματικής υποστήριξης. Ασαφείς εκπαιδευτικές πολιτικές, ανεπαρ-
κής χρηματοδότηση, ασαφής καθοδήγηση σε εκπαιδευτικούς και γονείς. Εφαρμογή 
σε Ελλάδα, Ιταλία και Κύπρο. 

3. Μοντέλο αντισταθμιστικής υποστήριξης. Με στόχο τη διόρθωση των διαφορών και 
όχι την αντιμετώπιση του αρχικού μειονεκτήματος υιοθετείται η εντατική διδασκαλία 
της χώρας υποδοχής δίχως επαρκή ακαδημαϊκή υποστήριξη. Εφαρμόστηκε σε Βέλγιο 
και Αυστρία. 

4. Μοντέλο ένταξης. Ανεπτυγμένη συνεργασία και διαπολιτισμικές εκπαιδευτικές πολι-
τικές δίχως επικέντρωση στη γλωσσική διδασκαλία. Εφαρμογή στην Ιρλανδία. 

5. Μοντέλο κεντρικής υποστήριξης της εισόδου. Ακαδημαϊκή υποστήριξη με προγράμ-
ματα υποστήριξης μαθητών με χαμηλές επιδόσεις. Η υποστήριξη επεκτείνεται γλωσ-
σικά και όχι μόνο αλλά και στους γονείς. Κεντρική στρατηγική επιλογή αποτελούν οι 
Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ). Αξιοποιούνται οι διαπολιτισμικοί με-
σολαβητές. Εφαρμογή σε Γαλλία και Λουξεμβούργο. 

Εδώ πρέπει να σημειώσουμε τη λειτουργία στην ΕΕ των «Ευρωπαϊκών Σχολείων» δε-
κατεσσάρων (14) σε αριθμό σε διάφορες χώρες, που παρέχουν κοινή εκπαίδευση σε 
παιδιά προερχόμενα από χώρες της ΕΕ. Στην Ελλάδα υπάρχει στο Ηράκλειο της Κρή-
της (Γκασούκα & Γκιόκα 2018β).  

Η διαχείριση της πολυπολιτισμικότητας στο ελληνικό σχολείο 

Μετά τα μέσα της δεκαετίας του 1970 έχουμε στην Ελλάδα Εθνική εκπαιδευτική πο-
λιτική για τους παλιννοστούντες (μειωμένες απαιτήσεις του σχολείου από αυτούς). Τη 
δεκαετία του 1980 και 1990 έχουμε το μεγάλο ρεύμα παλιννοστούντων ομογενών κυ-
ρίως από την πρώην Σοβιετική Ένωση, με επακόλουθο τη λήψη αντισταθμιστικών μέ-
τρων με τις Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) και Φροντιστηριακά Τμήματα (Φ.Τ.) (Ν. 1404/83, 
αρθ. 45) και την εφαρμογή του θεσμού της ενισχυτικής διδασκαλίας. Εφαρμόζεται το 
πρώτο πρόγραμμα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Μετά την ψήφιση του Ν. 2413/96 έ-
χουμε την ίδρυση είκοσι έξι (26) σχολείων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης προσαρμο-
σμένων στις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών. Παρήχθη δίγλωσσο εκ-
παιδευτικό υλικό και θεσπίστηκε η διδασκαλία των ελληνικών ως β΄ ξένη γλώσσα. Με 
τον ίδιο νόμο έχουμε την ίδρυση του Ινστιτούτου Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτι-
σμικής Εκπαίδευσης, ως συμβουλευτικού θεσμού. Το 1999 διαχωρίστηκαν οι τάξεις 
υποδοχής σε δύο κύκλους (αρχάριοι και προχωρημένοι). Το σχολείο όμως εξακολουθεί 
να είναι μονοπολιτισμικό και μονογλωσσικό (Γκασούκα & Γκιόκα 2018γ). Ο Ν. 3386 
του 2005 ρύθμισε την πρόσβαση των ανήλικων αλλοδαπών στην εκπαίδευση. 

Με τον Ν. 3838/10 καθιερώνεται ο θεσμός των ΖΕΠ με στόχο την ισότιμη ένταξη των 
μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα. Με την εγκύκλιο 04071/Γ2/04.08.2008), οι μη 
ορθόδοξοι μαθητές με μη αιτιολογημένη αίτηση των γονέων τους μπορούν να απαλ-
λάσσονται από το μάθημα των Θρησκευτικών. Δόθηκε επίσης η δυνατότητα συμμετο-
χής των μαθητών αυτών στη διαδικασία επιλογής σημαιοφόρων και παραστατών. 

Επιπροσθέτως, έχουμε τη χρηματοδότηση από την ΕΕ (ΕΠΕΑΕΚ Ι & ΙΙ) και από 
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εθνικούς πόρους εκπαιδευτικών προγραμμάτων, με φορείς κυρίως τα ελληνικά πανε-
πιστήμια. Ειδικότερα, για τη στήριξη παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών εί-
χαμε τέσσερα (4) προγράμματα, για τη στήριξη μαθητών Ρομά τρία (3) προγράμματα, 
για τη στήριξη μουσουλμανοπαίδων τρία (3) προγράμματα και για τη στήριξη μαθητών 
της ομογένειας, επίσης, τρία (3) προγράμματα. Υλοποιήθηκαν και άλλα σε συνεργασία 
με Διεθνείς Οργανισμούς. Από το 2010 έως το 2013 έχουμε υλοποίηση από τα πανεπι-
στήμια προγραμμάτων Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, ενταγμένα στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με πράξεις που αφορούσαν στην 
Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών και την Εκπαίδευση των παι-
διών της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη. Όλα τα παραπάνω είχαν θετική συ-
νεισφορά στην εδραίωση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης (Γκασούκα & Γκιόκα 
2018γ). 

Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 180647/ΓΔ4 /2016 ιδρύθηκαν Δομές Υποδοχής 
για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.), σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, 
βάσει απόφασης του ΥΠΕΠΘ, και σε κέντρα φιλοξενίας 

Τέλος με την υπ’ Αριθμ. 147357/Δ1 της 1/10/2019 Υπουργική Απόφαση έχουμε την 
ίδρυση Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφυγοπαίδων (ΔΥΕΠ), σε 138 
σχολικές μονάδες, για την παροχή εκπαίδευσης στα παιδιά πολιτών τρίτων χωρών. 

Συμπέρασμα-Συζήτηση 

Συνοψίζοντας, διαπιστώνουμε ότι οι δυτικές κοινωνίες πιεζόμενες από τις αλλαγές που 
επέφερε στη συνοχή τους η παρουσία ενός συνεχώς αυξανόμενου αριθμού προσφύγων 
και μεταναστών διαφορετικής εθνολογικής και πολιτισμικής προέλευσης, οδηγήθηκαν 
σε υιοθέτηση μοντέλων που διαφέρουν από χώρα σε χώρα.  

Κάποια από τα μοντέλα αυτά αποδείχθηκαν ως δυσλειτουργικά, δεν έδωσαν απαντή-
σεις στις απαιτήσεις που διαμόρφωσαν οι νέες κοινωνικές συνθήκες και δεν προώθη-
σαν την ομαλή συμβίωση των κοινωνικών ομάδων. Στο μοντέλο της αφομοίωσης η 
επιδίωξη είναι οι μετανάστες να γίνουν «άλλοι», να ξεχάσουν την εθνοπολιτισμική 
ταυτότητά τους και τις ρίζες τους και να εξαρτώνται πλήρως από την τοπική κοινωνία 
(Καραγιάννης κ.ά., 2012). Τα ίδια περίπου ισχύουν για το μοντέλο ενσωμάτωσης, στο 
οποίο η κριτική επικεντρώθηκε στο ότι, ουσιαστικά, δεν υφίσταται ισότητα ευκαιριών, 
η γλώσσα προέλευσης αγνοείται και οι μαθητές μειονοτικής προέλευσης, αν και μπο-
ρούν να διατηρήσουν τις πολιτισμικές τους ιδιαιτερότητες, επιφορτίζονται οι ίδιοι το 
φορτίο προσαρμογής τους (Μάρκου, 1997). Έντονα επικρίθηκε η πολυπολιτισμική πο-
λιτική για την εμμονή της στους πολιτισμικούς παράγοντες, ως επιφανειακή προσέγ-
γιση, που δεν καλλιέργησε την αλληλεπίδραση και δεν ανάδειξε τις προϋποθέσεις δη-
μιουργίας παράλληλων κοινωνιών μέσα στην κυρίαρχη κοινωνία (Νικολάου, 2011). 
Το αντιρατσιστικό μοντέλο επικρίθηκε για τον κίνδυνο μετατροπής του σχολείου και 
της εκπαίδευσης σε πεδίο ανταγωνισμού και πολιτικής εκμετάλλευσης ανάμεσα σε πο-
λιτικές και κοινωνικές ομάδες (Γεωργογιάννης, 1999).  
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Το διαπολιτισμικό μοντέλο, η πιο πρόσφατη εκδοχή του προβληματισμού που αφορά 
στις διαπολιτισμικές διαφορές είναι η πιο αποτελεσματική πρόταση για την ομαλή έ-
νταξη και την επίτευξη της κοινωνικής συνοχής. Προέκυψε από την ανάγκη αναμόρ-
φωσης και επαναπροσδιορισμού της αποστολής του σχολείου στις σημερινές πολυπο-
λιτισμικές συνθήκες, ως «γέφυρα» για την αμοιβαία προσέγγιση (Νικολάου, 2000). Ο-
δηγεί και προωθεί την επανεξέταση, την αναθεώρηση των εθνοκεντρικών θεωριών που 
κυριαρχούν στις κοινωνίες (Μάρκου, 1997). Στο μοντέλο αυτό, οι ομάδες ετερότητας 
αντιμετωπίζονται με σεβασμό, αλληλεγγύη και ισοτιμία από το κράτος και τους πολίτες 
του. Το σχολείο αναγνωρίζει τις ιδιαιτερότητες του κάθε μαθητή και τις ενσωματώνει 
στην εκπαίδευσή του (Γκασούκα & Γκιόκα 2018α). Το διαπολιτισμικό πρόγραμμα 
σπουδών είναι ανοιχτό, με διαφοροποιημένους στόχους για τους μαθητές, αντιρατσι-
στικό, απαλλαγμένο από στερεότυπα και προκαταλήψεις, έχει ως επίκεντρο τον μα-
θητή, αναγνωρίζοντας την διαφορετικότητα καθενός από αυτούς (Παπαχρήστος, 
2017). Στην Ευρώπη, σήμερα, ο προσανατολισμός είναι η απομάκρυνση από την αφο-
μοίωση, η ανάδειξη της πολιτισμικής διαφορετικότητας, ο σεβασμός, η ισότητα, η κα-
τάργηση των διακρίσεων και η άρση του αποκλεισμού. Το διαπολιτισμικό αυτό μο-
ντέλο, δίνει έμφαση στην πρόσβαση και στη δημιουργία εκπαιδευτικών ευκαιριών για 
όλα τα παιδιά των μεταναστών (Schnapper, 2008). 

Τα ζητήματα-προκλήσεις, στα οποία σήμερα τα ευρωπαϊκά κράτη καλούνται να επιλύ-
σουν είναι η έλλειψη πόρων για την υλοποίηση αυτής της πολιτικής, η ελλιπής επιμόρ-
φωση των εκπαιδευτών και η περιθωριοποίηση, με την Ελλάδα να υπερτερεί στις ελ-
λείψεις και συνακόλουθα στην υποεπίδοση και την πρόωρη εγκατάλειψη των σπουδών 
(Sirius, 2013). Ειδικότερα, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, η κατάρτισή τους σε 
διαπολιτισμικά θέματα και η συμμετοχή τους σε σχετικές εκπαιδευτικές δραστηριότη-
τες, που θα τους φέρουν αντιμέτωπους με «εικονικές» καταστάσεις και εκπαιδευτικά 
σενάρια, είναι ένα καίριας σημασίας πεδίο. 
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Η εξειδίκευση και η επιμόρφωση των στελεχών εκπαίδευσης 

Γρηγόρα Αθηνά, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, M.Sc., athinagrigora@hotmail.com 

Περίληψη 

Στόχος του παρόντος άρθρου είναι η αναφορά της σχετικής βιβλιογραφίας που σχετί-
ζεται με την εξειδίκευση και την επιμόρφωση των στελεχών εκπαίδευσης. Πιο αναλυ-
τικά, το άρθρο θα εστιάσει στον προσδιορισμό του περιεχομένου της επιμόρφωσης και 
στις μορφές επιμόρφωσης. Εν συνεχεία, θα γίνει αναφορά στην εξειδίκευση και επι-
μόρφωση των στελεχών εκπαίδευσης. Το συγκεκριμένο θέμα παραμένει σε βιβλιογρα-
φικό επίπεδο, ωστόσο δεν υπάρχουν πολλές έρευνες που να εστιάζουν στην εξειδί-
κευση και στην επιμόρφωση των στελεχών εκπαίδευσης ή στις επιμορφωτικές ανάγκες 
τους. Βασική επιδίωξη μέσω του συγκεκριμένου άρθρου είναι η ανάδειξη των ερευνη-
τικών κενών που υπάρχουν στη σχετική εμπειρική και βιβλιογραφική έρευνα, έτσι ώ-
στε να καταρτιστούν αντίστοιχα προγράμματα με στόχο την ενίσχυση της εκπαιδευτι-
κής κοινότητας.  

Λέξεις-Κλειδιά: Εξειδίκευση, επιμόρφωση, στελέχη εκπαίδευσης. 

Εισαγωγή 

Τα στελέχη της εκπαίδευσης αποτελούν ηγέτες, οι οποίοι πρέπει να διακατέχονται από 
συγκεκριμένες δεξιότητες, έτσι ώστε να διοικήσουν και να εξελίξουν τον εκπαιδευτικό 
οργανισμό τον οποίο διοικούν. Κάθε ηγετικό στέλεχος, για την εκπλήρωση των καθη-
κόντων του, πρέπει να έχει ορισμένα προσόντα, τα οποία διαφοροποιούνται, ανάλογα 
με τις ηγετικές θέσεις και τα καθήκοντα, τα οποία αντιστοιχούν σε κάθε μια απ’ αυτές 
(Μπουραντάς, 2001). Ωστόσο, για να μπορεί να εξελιχθεί, πρέπει να επιμορφώνεται 
συνεχώς, αλλά και να εξειδικεύεται, σε διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα, για να μπο-
ρεί να καθοδηγήσει ακολούθως και τους/τις υφισταμένους του.  

Η εξειδίκευση και η επιμόρφωση των στελεχών εκπαίδευσης συμβάλλει παράλληλα 
τόσο στην ανάπτυξη των ίδιων, όσο και των υφισταμένων τους, αλλά και στην εξασφά-
λιση ενός ποιοτικού εκπαιδευτικού έργου. Η συνεχής επιμόρφωση συμβάλλει στον με-
τασχηματισμό και τον εκσυγχρονισμό της εκπαιδευτικής πρακτικής. Η επαγγελματική 
ανάπτυξη των στελεχών εκπαίδευσης συνδέεται άρρηκτα με τη δια βίου επιμόρφωσή 
τους και θεωρείται αναγκαία, εξαιτίας του ευμετάβλητου χαρακτήρα των σύγχρονων 
μαθησιακών περιβαλλόντων. Τα γνωστικά, διδακτικά και παιδαγωγικά εφόδια των α-
τόμων, επικαιροποιούνται από την ποιοτικά προσανατολισμένη εκπαίδευση, έτσι ώστε 
να υφίσταται μεγιστοποίηση του βαθμού ανταπόκρισής τους στις παροντικές και μέλ-
λουσες ανάγκες, της εκπαίδευσης, της κοινωνίας και της οικονομίας (Παιδαγωγικό Ιν-
στιτούτο, 2009). 

Προσδιορισμός του περιεχομένου της επιμόρφωσης 

Το περιεχόμενο της έννοιας της επιμόρφωσης, σχετίζεται άμεσα με αυτό των εννοιών 
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της επαγγελματικής σταδιοδρομίας και της προσωπικής εξέλιξης του επαγγελματία 
(Δεδούλη, 1998). «Η επιμόρφωση αποτελεί συνεχή διαδικασία, η οποία συνδέει τη βα-
σική κατάρτιση με την επαγγελματική δραστηριότητα, με στόχο την απόκτηση γνώσεων, 
την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την υιοθέτηση στάσεων που θα επιτρέψουν στους επαγγελ-
ματίες να αξιοποιούν ποιοτικά τις επιστημονικές και παιδαγωγικές εξελίξεις, να ανα-
πτύσσουν ικανότητα αναστοχασμού της εκπαιδευτικής τους δράσης και να ανταποκρίνο-
νται με επιτυχία στις προκλήσεις της κοινωνίας της γνώσης» (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 
2009:3). 

Δεν θα μπορούσε να αμφισβητηθεί επίσης, ότι η επιμόρφωση, ως μια διαδικασία, απο-
σκοπεί στην καλλιέργεια της επαγγελματικής ταυτότητας του ατόμου, μέσα από τη συ-
νεχή ενημέρωση και υποστήριξη, καλύπτοντας τις ανάγκες που σχετίζονται με τη βελ-
τίωση του επιπέδου της παρεχόμενης εκπαίδευσης και την αύξηση της αποτελεσματι-
κότητας του κάθε συστήματος (Ανδρέου, 1992). 

Οι Hargreaves & Fullan (1995:75) αναφέρουν ότι «η επιμόρφωση είναι μια διαδικασία 
η οποία δεν περιορίζεται στην απόκτηση και τη διεύρυνση των γνώσεων γύρω από ένα 
θέμα ή την απόκτηση δεξιοτήτων, αλλά περιλαμβάνει την ανάπτυξη της κριτικής προσέγ-
γισης της γνώσης, της συναισθηματικής νοημοσύνης, την ανάπτυξη της ικανότητας συ-
νεργασίας και τη βαθύτερη συνειδητοποίηση του επαγγέλματος του εκπαιδευόμενου». 

Η επιμόρφωση μπορεί να λειτουργεί και ως εμβάθυνση σε ορισμένη γνωστική περιοχή. 
Σε αυτήν την περίπτωση, παραπέμπει στη μετεκπαίδευση και στις μεταπτυχιακές σπου-
δές. Αυτές, ως θεσμοθετημένες και οργανωμένες δραστηριότητες, μπορούν να προκα-
λέσουν αλλαγές στην επαγγελματική πρακτική των εκπαιδευτικών, όπως και η επιμόρ-
φωση, όμως το γεγονός ότι απευθύνονται σε μέρος του σώματος των επαγγελματιών, 
τις διαφοροποιεί από αυτή. 

«Η επιμόρφωση φαίνεται ότι συμβάλλει τόσο στην αύξηση της παραγωγικότητας των ορ-
γανισμών, στη βελτίωση της ποιότητας προϊόντων-υπηρεσιών, αλλά συνδέεται και με την 
αύξηση της επαγγελματικής ικανοποίησης των εργαζομένων» (Χατζηπαντελή, 
1999:123). Ως επιμόρφωση ορίζεται από τον Μαυρογιώργο (1999: 101) «το σύνολο 
των δραστηριοτήτων και διαδικασιών που συνδέονται με τη σύλληψη, το σχεδίασμά και 
την εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων, που έχουν ως πρωταρχικό σκοπό τον εμπλουτι-
σμό, την αναβάθμιση και την περαιτέρω ανάπτυξη των ακαδημαϊκών - θεωρητικών πρα-
κτικών επαγγελματικών και προσωπικών ενδιαφερόντων, ικανοτήτων, γνώσεων και δε-
ξιοτήτων των εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια της θητείας τους». 

Πολύ συχνά στη βιβλιογραφία παρατηρούνται εννοιολογικές επικαλύψεις των όρων 
«επιμόρφωση» και «μετεκπαίδευση». Ωστόσο, με τον όρο «μετεκπαίδευση» προσεγγί-
ζεται η συστηματική εκπαίδευση μέσης ή μακράς διάρκειας, μετά τη λήψη του βασικού 
πτυχίου. Με τη μετεκπαίδευση γίνεται εμβάθυνση σε ορισμένη γνωστική περιοχή σε 
θέματα διδακτικής και παιδαγωγικής γενικά πράξης, συμπεριλαμβανομένων και των 
μεταπτυχιακών σπουδών. Ο όρος «επιμόρφωση» περιλαμβάνει τη συμπλήρωση, την 
ανανέωση και την ανατροφοδότηση των γνώσεων της αρχικής κατάρτισης, είναι 
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μικρής διάρκειας και επαναλαμβάνεται περιοδικά (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2009). 

Μορφές επιμόρφωσης 

Στη διάρκεια των δεκαετιών, υπάρχουν διάφορες μορφές επιμόρφωσης, οι οποίες έχουν 
αναπτυχθεί και αφορούν τους εργαζομένους, μεταξύ των οποίων και τα στελέχη εκπαί-
δευσης. Οι μέθοδοι επιμόρφωσης που θα εφαρμοστούν σε κάθε περίπτωση, εξαρτώνται 
από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των εργαζομένων. Για παράδειγμα εάν το προσω-
πικό είναι νέο, χωρίς πείρα, εάν έχει πείρα ή εάν πρόκειται για εργαζόμενους, οι οποίοι 
εργάζονται στον οργανισμό. Επίσης οι μορφές της επιμόρφωσης εξαρτώνται και από 
το είδος των γνώσεων οι οποίες επιθυμείται να μεταφερθούν στον εργαζόμενο (Ξηρο-
τύρη-Κουφίδου, 2010). 

Οι πιο συνηθισμένες μορφές επιμόρφωσης είναι οι εξής (Ξηροτύρη-Κουφίδου, 2010):  

• Οι μέθοδοι που αφορούν όλους τους εργαζόμενους ενός οργανισμού και περιλαμ-
βάνουν την ενημέρωση και επιμόρφωσή τους, μέσω ειδικού επιστημονικού προσω-
πικού και τη συνεργασία με εκπαιδευτικούς οργανισμούς, οι οποίοι εκπαιδεύουν 
τους εργαζόμενους στις εξελίξεις της τεχνολογίας και της επιστήμης.  

• Οι μέθοδοι επιμόρφωσης, όπου ο/η εργαζόμενος/η επιμορφώνεται στον τομέα της 
εργασίας του/της και καθοδηγείται από τον/την προϊστάμενο. Σε πολλές περιπτώ-
σεις, ιδίως στους χώρους υγείας, υπάρχουν εξοπλισμένοι χώροι, όμοιοι με τους 
πραγματικούς, όπου ο/η εκπαιδευόμενος εκπαιδεύεται σε συνθήκες προσομοίωσης 
πραγματικής εργασίας. 

• Υπάρχει εκείνο το είδος επιμόρφωσης το οποίο παρέχεται πάνω στην εργασία και 
περιλαμβάνει την θεωρητική απόκτηση γνώσεων, την πρακτική εξάσκηση και την 
καθοδήγηση από το άτομο που κατείχε τη συγκεκριμένη θέση εργασίας.  

• Εκείνες οι μεθόδους επιμόρφωσης όπου εντάσσονται μέθοδοι επιχειρηματικής α-
νάπτυξης, ή εκπαίδευσης ευαισθησίας και αξιολόγησης των εργαζομένων. 

Ειδικότερα, υπάρχουν διάφορες μέθοδοι επιμόρφωσης, όπως είναι για παράδειγμα οι 
θεωρητικές παραδόσεις γνώσεων, η πρακτική εξάσκηση, η επιμόρφωση μέσω διαδικα-
σιών προσομοίωσης και η διενέργεια συζητήσεων, προσωπικών συναντήσεων με 
τον/την εκπαιδευτή. Επίσης, μέθοδοι που στηρίζονται στη χρήση οπτικοακουστικών 
βοηθημάτων, μετάδοση γνώσεων, μέσω ρόλων, και η ηλεκτρονική εκπαίδευση (Τερζί-
δης & Τζωρτζάκης, 2004). 

Η επιμόρφωση επίσης, μπορεί να διαχωριστεί σε προπαρασκευαστική, ώστε ο οργανι-
σμός να διαπιστώσει εάν ο/η εργαζόμενος/η διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις και δε-
ξιότητες για την ανάληψη συγκεκριμένης θέσης και να τον/την εφοδιάσει με όλα τα 
απαραίτητα προσόντα, για να υποστηρίξει το επάγγελμά του/της. Η δεύτερη, αφορά 
σωστή κατάρτιση, ώστε να εξοικειωθεί ο/η εργαζόμενος/η με την εργασία του περι-
βάλλοντος εργασίας του/της Τέλος, η τρίτη μορφή επιμόρφωσης σχετίζεται με την κα-
τανόηση της κουλτούρας και της στρατηγικής κάθε οργανισμού, ώστε ο/η εργαζόμε-
νος/η να μπορεί να ενταχθεί σε αυτή και να είναι παραγωγικός/ή. Οποιαδήποτε μορφή 
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επιμόρφωσης και αν εφαρμόζεται, αυτή πρέπει να βοηθά στην επίλυση προβλημάτων, 
διαδικασία η οποία αποτελεί προϋπόθεση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Επίσης, πρέ-
πει να λαμβάνεται υπόψη, τόσο από τους/τις εκπαιδευτικούς, όσο και από τους/τις εκ-
παιδευόμενους/ες, ότι η εκπαίδευση είναι μία δυναμική διαδικασία, η οποία πρέπει αν 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες του/της κάθε εργαζόμενου/ης, επαγγελματικές και προ-
σωπικές (Τερζίδης & Τζωρτζάκης, 2004). 

Εξειδίκευση και επιμόρφωση των στελεχών εκπαίδευσης 

To Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 12ης Μαΐου 2009 (βλ. για πληροφορίες, 
https://op.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/f349e9ff-9cb8-4f73-b2f6-
0a13452d22b4) κατέληξε σε κάποια βασικά συμπεράσματα αναφορικά με το στρατη-
γικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κα-
τάρτισης και εν συνεχεία έθεσε τους ακόλουθους στρατηγικούς στόχους:  

1. Πραγματοποίηση της διά βίου μάθησης και της κινητικότητας.  
2. Αναβάθμιση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, ως προς την ποιότητα και την 

αποτελεσματικότητα τους.  
3. Προαγωγή της ισοτιμίας, της κοινωνικής συνοχής και της ενεργού συμμετοχής στα 

κοινά.  
4. Ενίσχυση της καινοτομίας και της δημιουργικότητας καθώς και του επιχειρηματι-

κού πνεύματος σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης (Συμβούλιο της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, 2009, https://op.europa.eu/el/publication-detail/-
/publication/f349e9ff-9cb8-4f73-b2f6-0a13452d22b4)).  

Πιο αναλυτικά, για τον στρατηγικό στόχο 2 επισημαίνεται ότι πρέπει να υπάρξει δια-
σφάλιση της υψηλής ποιότητας της διδασκαλίας, παροχή κατάλληλης αρχικής εκπαί-
δευσης των διδασκόντων,  συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη στους διδάσκοντες και 
τους εκπαιδευτές και  οργάνωση της διδασκαλίας. Διαπιστώνεται, ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση δίνει προτεραιότητα στο τομέα της αρχικής εκπαίδευσης και της συνεχιζόμενης 
επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών, στο πλαίσιο της βα-
σικής αρχής της διά βίου μάθησης. Εξάλλου, ήδη στη δεκαετία του 1990 ο Delors ανέ-
φερε ότι «η σημαντικότητα του ρόλου του εκπαιδευτικού ως ενός φορέα αλλαγής, προώ-
θησης της κατανόησης και της ανεκτικότητας, είναι σήμερα περισσότερο από ποτέ φα-
νερή. Είναι πιθανόν να γίνει ακόμη πιο ζωτικής σημασίας…» (Delors, 1996: 157).  

Στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 26ης Οκτωβρίου 
2007 (EC, 2007), αναγνωρίζεται ότι ο/η εκπαιδευτικός έρχεται αντιμέτωπος/η με πο-
λύπλοκες απαιτήσεις και πρέπει να επιλύσει προβλήματα μέσα σε ένα ραγδαία μετα-
βαλλόμενο περιβάλλον, να αναπτύξει συνεργατικές πρακτικές και να εμπλακεί σε μια 
διαδικασία επιμόρφωσης για την ενίσχυση της ενδοϋπηρεσιακής επαγγελματικής ανά-
πτυξής του. Παράλληλα, τονίζεται πόσο σημαντικό είναι να διασφαλιστεί ότι η ενδοϋ-
πηρεσιακή του/της κατάρτιση, αντιστοιχεί με τις εκπαιδευτικές του/της ανάγκες, τόσο 
με ποιοτικούς όσο και με ποσοτικούς όρους. Αυτή η συνθήκη ισχύει για όλους τους/τις 
εμπλεκόμενους/νες στην εκπαιδευτική διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων και των 
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στελεχών εκπαίδευσης.  

Η εξειδίκευση και η επιμόρφωση των στελεχών εκπαίδευσης πρέπει να είναι συντονι-
σμένη, συνεκτική, να διεξάγεται με επαρκείς πόρους και να εμπεριέχει τη διασφάλιση 
ποιότητας. Μια τέτοιου είδους ολοκληρωμένη επιμορφωτική στρατηγική, βοηθάει τα 
στελέχη της εκπαίδευσης να αποκτήσουν εκείνες τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες 
για να προάγουν το εκπαιδευτικό τους έργο. Επίσης, η εξειδίκευση και η επιμόρφωση 
των στελεχών εκπαίδευσης θα τους βοηθήσει στην μετάδοση εγκάρσιων δεξιοτήτων/ι-
κανοτήτων στους υφιστάμενούς τους (όπως οι βασικές ικανότητες για τη διά βίου μά-
θηση), στη δημιουργία ενός ασφαλούς και ελκυστικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, 
το οποίο έχει ως βάση τις αρχές του σεβασμού και της συνεργασίας και στην οικοδό-
μηση των απαραίτητων στοιχείων για να συμβάλλουν εποικοδομητικά στην εξέλιξη 
των εκπαιδευτικών και εν συνεχεία στη διδασκαλία (Παρασκευά & Παπαγιάννη, 
2008). 

Επίσης, η εξειδίκευση και η επιμόρφωση των στελεχών εκπαίδευσης που διοικούν εκ-
παιδευτικές υπηρεσίες, είναι σημαντική, καθώς αυτοί/ές αποτελούν πρότυπα για την 
οικοδόμηση συνεργατικών πρακτικών. Με άλλα λόγια, τα στελέχη της εκπαίδευσης 
είναι επιφορτισμένα με το καθήκον να βοηθήσουν τους/τις υφιστάμενούς/ές τους εκ-
παιδευτικούς να συνεργάζονται με τους συναδέλφους, τους γονείς και την ευρύτερη 
κοινότητα. Συν τοις άλλοις, η επιμόρφωση των στελεχών συμβάλλει μακροπρόθεσμα 
στην ανάπτυξη του οργανισμού που διοικούν, αλλά και αποτελούν φορείς καινοτομιών. 
Τέλος, είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι τα στελέχη της εκπαίδευσης μέσω της επι-
μόρφωσης και της εξειδίκευσης, μπορούν να μετατραπούν σε αυτόνομους ηγέτες και 
να διαγράψουν την προσωπική επαγγελματική τους ανάπτυξη (EC, 2007).  

Συμπεράσματα 

Γενικά, η αναγκαιότητα της επιμόρφωσης των ατόμων που απασχολούνται στην εκ-
παίδευση, είναι αδιαμφισβήτητη. Για να μπορέσουν να ανταποκριθούν τα άτομα που 
στελεχώνουν την εκπαίδευση στις όλο και αυξανόμενες απαιτήσεις της εποχής, πρέπει 
να επιμορφώνονται. Όπως μάλιστα έχει επισημανθεί σχετικά «…οι αποτελεσματικοί 
εκπαιδευτικοί της σημερινής εποχής θα πρέπει να μαθαίνουν διά βίου. Μία από τις πιο 
πρακτικές προσεγγίσεις είναι να τους εμπλέξουμε σε προγράμματα επίλυσης προβλημά-
των και εμπειρικής μάθησης. Όπου υπάρχει μια κουλτούρα μάθησης, θα υπάρχει επίσης 
και επιτυχής μάθηση για τα παιδιά» (Tiedao, 2002: 306). Επανέρχονται δυναμικά και 
με αυξημένη συχνότητα στην εκπαίδευση, oι έννοιες της ποιότητας και της αποτελε-
σματικότητας, γεγονός που, εν πολλοίς, απαιτεί, ως βασική προϋπόθεση, την κρατικά 
και ιδιωτικά σχεδιασμένη, χρηματοδοτούμενη και υλοποιούμενη  κατάρτιση των στε-
λεχών εκπαίδευσης.  
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Ικανότητες, δεξιότητες, ρόλος και καθήκοντα των στελεχών Εκπαίδευσης 

Γρηγόρα Αθηνά, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, M.Sc, athinagrigora@hotmail.com 

Περίληψη 

Στόχος του παρόντος άρθρου είναι η αναφορά της σχετικής βιβλιογραφίας, η οποία 
σχετίζεται με τις ικανότητες, τις δεξιότητες, τον ρόλο και τα καθήκοντα των στελεχών 
εκπαίδευσης. Πιο αναλυτικά, το κείμενο θα εστιάσει στο σημερινό πλαίσιο της εκπαί-
δευσης, στο τρόπο που επιλέγονται τα στελέχη της εκπαίδευσης, στο ρόλο και τα κα-
θήκοντα που αυτά έχουν. Εν συνεχεία, θα γίνει περιγραφή των ικανοτήτων και των 
δεξιοτήτων των στελεχών Εκπαίδευσης, ως Εκπαιδευτών Ενηλίκων. Το συγκεκριμένο 
θέμα παραμένει σε βιβλιογραφικό επίπεδο, ωστόσο δεν υπάρχουν πολλές έρευνες που 
να αναζητούν τις απόψεις των στελεχών εκπαίδευσης. Βασική επιδίωξη, μέσω του συ-
γκεκριμένου άρθρου, είναι η ανάδειξη των ερευνητικών κενών που υπάρχουν στη σχε-
τική εμπειρική και βιβλιογραφική έρευνα.  

Λέξεις-Κλειδιά: Ικανότητες, δεξιότητες, ρόλος, καθήκοντα, στελέχη εκπαίδευσης  

Εισαγωγή 

Κάθε ηγετικό στέλεχος, για την εκπλήρωση των καθηκόντων του, πρέπει να έχει ορι-
σμένα προσόντα, τα οποία διαφοροποιούνται, ανάλογα με τις ηγετικές θέσεις και τα 
καθήκοντα τα οποία αντιστοιχούν σε κάθε μια απ’ αυτές. Τα ηγετικά στελέχη, είναι 
σημαντικό να δημιουργούν και να προωθούν ένα όραμα στον εκπαιδευτικό οργανισμό 
που διοικούν και στον οποίο δραστηριοποιούνται. Παράλληλα, αυτό το όραμα πρέπει 
να το υποστηρίζουν με όσα μέσα έχουν στη διάθεσή τους. Απώτερος σκοπός είναι να 
ενταχθούν στο όραμα αυτό και τα υπόλοιπα μέλη, στο πλαίσιο ομαδικών στόχων. Αυ-
τός είναι ο λόγος που τα ηγετικά στελέχη θέλουν να κερδίζουν την εμπιστοσύνη των 
ανθρώπων και τη δέσμευσή τους, και γι’ αυτό προβαίνουν στην αξιοποίηση νέων ευ-
καιριών και στην ανάπτυξη πρακτικών για να βελτιώνουν συνεχώς το ρόλο και τη λει-
τουργία του οργανισμού με τον οποίο σχετίζονται (Μπουραντάς, 2001). 

Το σημερινό πλαίσιο της εκπαίδευσης 

Σήμερα, τόσο η κοινωνία, όσο και άλλα πεδία, έχουν σημειώσει ιδιαίτερη ανάπτυξη. 
Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι αυτό της τεχνολογίας και της οικονομίας. Συνο-
λικά, λοιπόν, έχουν επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο που γίνονται αντιληπτά, 
τόσο θεωρητικά, όσο και πρακτικά, τα διάφορα επαγγέλματα, συμπεριλαμβανομένων 
και αυτών που σχετίζονται με την εκπαίδευση. Οι εργασιακές σχέσεις που σχετίζονται 
με τον τομέα της εκπαίδευσης, χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερη πολυπλοκότητα (Long, 
2018). 

Αυτή η συνθήκη επηρεάζεται και από τις συνεχείς μεταρρυθμίσεις που λαμβάνουν 
χώρα στο ελληνικό πλαίσιο, απαιτώντας ένα σύνολο κατάλληλων ανθρώπινων 
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συμπεριφορών, έτσι ώστε τα θέματα οργανωτικής και στρατηγικής φύσεως που ανα-
δεικνύονται, να διευθετούνται αποτελεσματικά. Στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης 
και της διευρυμένης αγοράς, υφίσταται ένα πλαίσιο μεταβαλλόμενων κοινωνικών συν-
θηκών και προώθηση της κοινωνίας της γνώσης, που συνεχώς συμβάλλουν στην αλ-
λαγή των συστημάτων εκπαίδευσης (Λαζάρου, 2019). 

Στο σύνολο των βαθμίδων εκπαίδευσης, το ανθρώπινο δυναμικό και πιο συγκεκριμένα 
τα ηγετικά στελέχη, έρχονται αντιμέτωπα με ποικιλία θεμάτων που πρέπει να επιλύ-
σουν και στη συνέχεια να λάβουν αποφάσεις για διάφορα εκπαιδευτικά ζητήματα, τα 
οποία ασκούν σημαντικές επιδράσεις στη λειτουργία των σχολικών μονάδων που διευ-
θύνουν. Γι’ αυτό το λόγο,, κρίνεται απαραίτητο να υπάρχουν ικανά στελέχη που να 
λαμβάνουν σημαντικές αποφάσεις, αλλά και το διοικητικό τους προφίλ να αποτελείται 
από πλήθος δεξιοτήτων (Long, 2018). 

Επιλογή στελεχών εκπαίδευσης 

Επιπλέον, από χώρα σε χώρα και αναλόγως των οικονομικών, πολιτιστικών αλλά και 
κοινωνικών συνθηκών που επικρατούν σε κάθε μία από αυτές,  παρατηρείται ότι η 
διαδικασία επιλογής στελεχών στην εκπαίδευση παρουσιάζει σημαντικές διαφορές 
(Λαζάρου, 2019).  

Τα τελευταία χρόνια, παρόλο που υφίσταται ένα σύνολο προσπαθειών για να εναρμο-
νιστούν οι πολιτικές που ακολουθούν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν 
μεγάλες διαφοροποιήσεις, τόσο στις διαδικασίες επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης, 
όσο και στις εκπαιδευτικές πολιτικές που εφαρμόζονται. Ο Κατσαρός (2008) αναφέρει 
ότι οι διαφοροποιήσεις που υπάρχουν στην διαδικασία επιλογής των στελεχών εκπαί-
δευσης, εντοπίζονται στη διαδικασία επιλογής, τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου, την 
απαιτούμενη προϋπηρεσία, καθώς και το επίπεδο κατάρτισης κάθε υποψηφίου. Ω-
στόσο, ελάχιστες χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, χρησιμοποιούν πί-
νακα υποψηφίων ως μέσο επιλογής στελεχών (Eyridice, 2013). 

Στις υπόλοιπες χώρες, για τις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται, είναι αρμόδιο το σχο-
λείο και για την προκήρυξη, αλλά για την  κάλυψη της θέσης του/της Διευθυντή/-τριας, 
ή, σε άλλες περιπτώσεις, διεξάγονται κεντρικά οργανωμένοι διαγωνισμοί. Ακόμα πα-
ρατηρείται, πως στις περισσότερες χώρες, υπάρχει προϋπόθεση για ελάχιστη διδακτική 
εμπειρία, ανάμεσα σε 3 ως 5 χρόνια. Σε αντίθεση με το παραπάνω έρχεται το Βέλγιο, 
η Ολλανδία, η Λετονία και η Σουηδία, στις οποίες χώρες δεν τίθεται καθόλου ως προ-
ϋπόθεση η διδακτική εμπειρία (Λαζάρου, 2019). 

Όπως αναφέρεται στην έκθεση του National College for leadership (2012), αρχικά, για 
την έναρξη της διαδικασίας επιλογής στελεχών, πρέπει να υπάρξει προκήρυξη της θέ-
σης και περιγραφή αυτής. Στην ουσία, μέσω του σαφούς προσδιορισμού των ευθυνών, 
αλλά και των αρμοδιοτήτων της θέσης, προκύπτουν και οι δεξιότητες, καθώς και οι 
γνώσεις που θα πρέπει να κατέχουν οι υποψήφιοι/-ες, ώστε να επιλεχτούν οι κατάλλη-
λοι/-ες. Ακολούθως, τα όργανα της διοίκησης που φέρουν την ευθύνη για την  επιλογή, 
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θα προχωρήσουν στη στοιχειοθέτηση των διαδικασιών που θεωρούνται, για παρά-
δειγμα, καταλληλότερες για τις ανάγκες των σχολείων. Τελευταίο μέρος όλης της δια-
δικασίας είναι η συνέντευξη όσων υποψηφίων έχουν πάρει έγκριση για την τελική επι-
λογή. Τα κριτήρια επιλογής, θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς, ότι είναι η εμπειρία, τα 
προσόντα, οι προσωπικές ικανότητες και οι επαγγελματικές γνώσεις.  

Ακόμα, σύμφωνα με το European Trade Union Committee for Education (2012), μπο-
ρούμε να διακρίνουμε τον τρόπο που στις χώρες διαφοροποιείται η επιλογή των εκπαι-
δευτικών στελεχών, με βάση τις εθνικές πολιτικές. Στις περισσότερες χώρες η προτε-
ραιότητα δίνεται στα διδασκαλικά προσόντα του/της υποψήφου/-ας, παράλληλα με το 
σύνολο των διοικητικών και ηγετικών ικανοτήτων. Ωστόσο όμως, ελάχιστες είναι οι 
χώρες όπου έχουν σαν προϋπόθεση τα 3 έως 5 χρόνια εμπειρίας σε διοικητική θέση. 
Έτσι, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι δύσκολα μπορούν να επιλεγούν ειδικευμένα 
διευθυντικά στελέχη, γιατί φαίνεται πως δίνεται περισσότερο προτεραιότητα στη διδα-
κτική εμπειρία και λιγότερο σε ηγετικές ικανότητες. 

Το σύνολο σχεδόν των ευρωπαϊκών χωρών έχουν προβεί στην οριοθέτηση, μέσω του 
νομοθετικού πλαισίου, των προσόντων και των διαδικασιών επιλογής των στελεχών 
της εκπαίδευσης. Τα προσόντα στις περισσότερες περιπτώσεις διακρίνονται σε 4 κα-
τηγορίες (Γκοβάρης & Ρουσσάκης, 2008. Κατσαρός, 2008): 

• Επαγγελματική/εκπαιδευτική εμπειρία 
• Διοικητική/διαχειριστική ικανότητα, που ανάγεται σε πολύ σημαντική στα εκπαιδευ-

τικά συστήματα με αυτονομία στις σχολικές μονάδες και την τοπική σχολική διοί-
κηση. 

• Επαρκής προσωπική συγκρότηση και επιστημονική εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα 
ευθύνης, όπως γνώση νέων τεχνολογιών, παρακολούθηση και αξιολόγηση εκπαιδευ-
τικού έργου , στοιχεία δικαίου κτλ. 

• Ηθική ακεραιότητα και καλή υγεία για τη διαφύλαξη του κύρους της θέσης που κα-
ταλαμβάνεται και την απρόσκοπτη εκτέλεση των καθηκόντων του στελέχους 

«Την τελευταία εικοσαετία οι πολιτικές που ακολουθούνται στην πλειοψηφία των ευρω-
παϊκών χωρών και σχετίζονται με τη μείωση του μεγέθους του κράτους και την εκχώρηση 
παραδοσιακών δραστηριοτήτων του ή την αύξηση της αυτονομίας των αποκεντρωμένων 
δομών με ταυτόχρονη ενίσχυση του ρόλου του κράτους στο στρατηγικό σχεδιασμό, τη 
ρύθμιση και την εποπτεία των δομών αυτών, έχουν αντίκτυπο και στην εκπαίδευση» 
(Γκοβάρης & Ρουσσάκης, 2008: 36-37; Κατσαρός, 2008: 182). Ειδικότερα, η συνθήκη 
που παρατηρείται περισσότερο, είναι η αποκέντρωση των διαδικασιών λήψης αποφά-
σεων, η αυξημένη οικονομική και διοικητική αυτονομία του σχολείου, αλλά και αύ-
ξηση της λογοδοσίας, της αξιολόγησης και της συμμετοχής των ενδιαφερόμενων κοι-
νωνικών εταίρων στις εκπαιδευτικές δομές. Επίσης, υφίστανται διαφορές στο σύνολο 
των προσόντων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που πρέπει να κατέχουν τα στε-
λέχη της εκπαίδευσης. Καθίσταται, λοιπόν, έκδηλο ότι οι παραπάνω μεταβολές απο-
σκοπούν στην ποιοτική βελτίωση της εκπαίδευσης (Γκοβάρης & Ρουσσάκης, 2008).  
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Τα στελέχη της εκπαίδευσης: Ρόλος και Καθήκοντα 

Στην κατηγορία των στελεχών εκπαίδευσης περιλαμβάνονται τρεις ειδικότητες: οι συ-
ντονιστές εκπαιδευτικού έργου, οι διευθυντές/τριες και οι προϊστάμενοι/-ες, οι οποίοι/-
ες είναι επιφορτισμένοι/-ες με το καθήκον να φέρουν εις πέρας ένα έργο που συνεπά-
γεται μεγάλη ευθύνη, επιτελώντας διαφορετικές λειτουργίες. Αρχικά, είναι υπεύθυνοι/-
ες για τη  διαχείριση της εκπαιδευτικής πολιτικής, την εφαρμογή του προγράμματος 
σπουδών, την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, την αξιολόγηση, την ενημέρωση, τη 
διοίκηση, την οργάνωση και τον συντονισμό. Το έργο τους απαιτεί τη συχνή επαφή με 
τους/τις εκπαιδευτικούς στις περιφέρειες της αρμοδιότητάς τους και την επιτέλεση ενός 
σύνθετου έργου. Ο κυριότερος και σημαντικότερος ρόλος που αναλαμβάνουν τα στε-
λέχη της εκπαίδευσης είναι αυτό του εμψυχωτή και του διαμεσολαβητή της γνώσης 
(Παρασκευά & Παπαγιάννη, 2008). 

Είτε κατέχουν επιστημονική είτε  διοικητική θέση, ουσιαστικά λειτουργούν ως εκπαι-
δευτές ενηλίκων, εφόσον επιβλέπουν αυτήν την ηλικιακή ομάδα και εφόσον θα μπο-
ρούσαν να χαρακτηριστούν ως φορείς αλλαγών σε ένα ανθρώπινο περιβάλλον αποτε-
λούμενο από επαγγελματίες ενήλικες .Επίσης, το γεγονός ότι φροντίζουν για την δια 
βίου μάθηση αυτών, αποτελεί ένα ακόμα χαρακτηριστικό στοιχείο τους. Η απόρροια 
της επαφής στελεχών-εκπαιδευτικών (οι οποίοι/-ες στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι 
οι επιμορφούμενοι/-ες) θα πρέπει να είναι η μάθηση, με στόχο την αλλαγή των γνώ-
σεων, των δεξιοτήτων, των συμπεριφορών, πεποιθήσεων και των τρόπων που εκπαι-
δευτικοί αντιλαμβάνονται τον κόσμο (Παρασκευά & Παπαγιάννη, 2008). 

Η εκπαίδευση ενηλίκων είναι το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης μεταξύ ενηλίκων, 
στα πλαίσια της οποίας αναλύονται εμπειρίες, αναπτύσσονται δεξιότητες και γνώσεις 
και πραγματοποιούνται δραστηριότητες. Στόχος των προγραμμάτων της εκπαίδευσης 
ενηλίκων, είναι η αναβάθμιση της ποιότητας και η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα 
της παρεχόμενης κατάρτισης ή των προγραμμάτων  δια βίου μάθησης. Βασικός παρά-
γοντας που συντελεί στην επίτευξη του στόχου αυτού, είναι η ανάπτυξη νέων δεξιοτή-
των των εκπαιδευτών που διδάσκουν στα ανωτέρω προγράμματα. Ο εκπαιδευτής ενη-
λίκων, από μόνος του, είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας και παίζει σημαντικό ρόλο 
σε ολόκληρη την μαθησιακή ομάδα. Οι τέσσερις βασικοί του ρόλοι είναι του αρχηγού 
της ομάδας, του εκπαιδευτή, του μέλους της ομάδας και του “κοινού” έξω από την 
ομάδα (Usher & Bryant, 2014. Jarvis, 2011).  Βέβαια στην Ελλάδα τα στελέχη της εκ-
παίδευσης έχουν μετατραπεί σε δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι φροντίζουν περισ-
σότερο για την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής και των νόμων, παρά για την 
εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. 

Ικανότητες και δεξιότητες των στελεχών Εκπαίδευσης 
ως Εκπαιδευτών Ενηλίκων 

Είναι γεγονός, πως η επάρκεια κάθε ατόμου στον επαγγελματικό του χώρο στηρίζεται 
σε μεγάλο βαθμό στην κατοχή και αξιοποίηση ορισμένων δεξιοτήτων. Στην περίπτωση 
του εκπαιδευτή ενηλίκων, οι δεξιότητες που χρειάζεται, προκειμένου να ασκήσει το 
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έργο του με επιτυχία, είναι  πολλές και ποιοτικά σύνθετες, με αποτέλεσμα η ανάλυση 
και ολοκληρωμένη παρουσίαση αυτών να μην είναι πάντα εύκολη υπόθεση, καθώς υ-
πάρχει πάντα ο κίνδυνος της υπεραπλούστευσης και της αποσπασματικής καταγραφής. 
Όσα ακολουθούν παρακάτω δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια προσπάθεια να συνοψι-
σθούν, όσο γίνεται πιο σφαιρικά και περιεκτικά, οι βασικότερες από τις δεξιότητες που 
χαρακτηρίζουν έναν αποτελεσματικό εκπαιδευτή  ενηλίκων. Για το σκοπό αυτό, δια-
μορφώνονται πέντε κατηγορίες, μέσα στις οποίες ενσωματώνονται ανάλογες δεξιότη-
τες. Οι κατηγορίες αυτές αφορούν δεξιότητες α) προσωπικότητας (personality skills), 
β) επαγγελματικές (professional skills), γ) οργανωτικές (οrganising skills), δ) διδακτι-
κές (teaching skills), ε) κοινωνικές -επικοινωνιακές (sosial skills) (Usher & Bryant, 
2014. Jarvis, 2011.Kokkos, 2005).   

Οι δεξιότητες προσωπικότητας, περιλαμβάνουν το σύνολο των εκδηλώσεων που αφο-
ρούν τη συμπεριφορά και που απορρέουν από τη «δουλειά» που έχει κάνει το άτομο 
με τον εαυτό του. Ένας εκπαιδευτής ενηλίκων, όπως και κάθε άτομο που ασχολείται 
με την εκπαίδευση, είναι σημαντικό να διαθέτει μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα, 
αλλά και παράλληλα, να την αξιοποιεί, έτσι ώστε να ωφελεί τους εκπαιδευομένους. 
Όταν το στέλεχος της εκπαίδευσης έχει μια ισχυρή προσωπικότητα, αυτό σημαίνει ότι 
είναι δημοκρατικός, δείχνει την απαραίτητη κατανόηση και σεβασμό προς τους άλ-
λους, είναι φιλικός και ανοιχτός σε προβληματισμούς με ισχυρή πνευματική και αισθη-
τική παιδεία (Kokkos, 2005. Giannoukos & Besas, 2015). 

Είναι σημαντικό τα στελέχη της εκπαίδευσης να διακρίνονται από επαγγελματισμό, 
καθώς η παρουσία ή απουσία αυτού, οδηγεί στην επιτυχία και αποτυχία ενός έργου. Τα 
στελέχη της εκπαίδευσης, πρέπει να γνωρίζουν το αντικείμενό τους και να έχουν εξα-
σκηθεί σε μια ευρεία γκάμα μεθόδων, έτσι ώστε να ασκήσουν τον εκπαιδευτικό τους 
ρόλο. Με άλλα λόγια, πρέπει να έχουν την απαιτούμενη επαγγελματική κατάρτιση, ε-
πιδιώκοντας καινοτομίες και λαμβάνοντας ρίσκα που θα τους βοηθήσουν να βελτιώ-
νονται συνεχώς (Kokkos, 2005). 

Ακόμα, τα στελέχη της εκπαίδευσης πρέπει να είναι οργανωτικά, σχεδιάζοντας τα βή-
ματα και τις μεθόδους που θα αξιοποιήσουν έτσι ώστε να συμβάλλουν στην επιτυχή 
παραγωγή ενός έργου (Βεργίδης & Καραλής, 1999). Επίσης, πρέπει να χαρακτηρίζο-
νται από διδακτικές δεξιότητες, έτσι ώστε να μπορούν να μεταδώσουν γνώσεις και δε-
ξιότητες, με κατανοητό τρόπο. Συν τοις άλλοις, είναι σημαντικό να γνωρίζει με σφαι-
ρικό και τεκμηριωμένο τρόπο τις ανάγκες των ενηλίκων εκπαιδευομένων, αλλά και να 
τους παρέχει τα κατάλληλα εφόδια έτσι ώστε να δρουν αυτόνομα (Kokkos, 2005). 

Τέλος, το σύνολο των κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων, όχι μόνο είναι κά-
ποιες από τις δεξιότητες που αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά ενός ιδανικού ηγέτη 
και στελέχους της εκπαίδευσης, αλλά συνιστούν  δύο από τα βασικότερα εφόδια που 
πρέπει αυτός να φέρει. Στην εκπαίδευση, τα ηγετικά στελέχη έχουν έναν ανώτερο ρόλο 
συγκριτικά με το υπόλοιπο ανθρώπινο δυναμικό. Πλαισιώνονται από ένα σύνολο αξιών 
και φροντίζουν για την ομαλή λειτουργία του οργανισμού, δίνοντας κατευθύνσεις, κα-
θοδηγώντας με το σωστό τρόπο το ανθρώπινο δυναμικό, παίρνοντας πρωτοβουλίες, 
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όπου κρίνεται αναγκαίο. Επιπλέον, είναι επιφορτισμένα με το καθήκον της σωστής 
διοίκησης ενός εκπαιδευτικού οργανισμού,  πραγματοποιώντας διάφορες δράσεις και 
εστιάζοντας στην επίτευξη των στόχων που τίθενται διαρκώς με σκοπό την βελτίωση 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Καψάλης, 2005). 

Όπως αναφέρουν οι Conger and Kanungo, (1998), ένα ηγετικό στέλεχος ξεχωρίζει για 
κάποια χαρακτηριστικά γνωρίσματα όπως τα ακόλουθα: 

•Οξυδέρκεια και διορατικότητα 

•Ευαισθησία και επικοινωνία στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον του οργανι-
σμού 

•Ευαισθησία στις ανάγκες και τα προβλήματα των μελών του οργανισμού 

•Ανάληψη ευθυνών και πρωτοβουλιών 

•Ενθάρρυνση των καινοτομιών και αλλαγών στην κουλτούρα του οργανισμού. 

Ένα ηγετικό στέλεχος, δεν αντιμετωπίζει τα άτομα που εντάσσονται στο ανθρώπινο 
δυναμικό ως «μηχανές», που απλώς συμβάλλουν στην παραγωγή ενός έργου, στο πλαί-
σιο της θέσης που κατέχουν και των αρμοδιοτήτων που αυτή φέρει. Αντίθετα, η αντι-
μετώπιση των ατόμων γίνεται σε ανθρώπινη βάση, ηγείται αυτού και δίνει το παρά-
δειγμα, αφού πρώτα το ίδιο εφαρμόσει στην πράξη όσα έχει σκεφτεί και θεωρεί σωστά 
για την εξέλιξη του οργανισμού. Ως κεντρικός μοχλός μετασχηματισμού της εκπαίδευ-
σης, θεωρείται η σχολική ηγεσία, ενώ η τροφοδοσία του ενδιαφέροντος για αυτήν, γί-
νεται από την εμπιστοσύνη στη δυναμική των στελεχών εκπαίδευσης για τη βελτίωση 
των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων (Harris, 2005). 

Συμπεράσματα 

Στόχος του παρόντος άρθρου ήταν η αναφορά της σχετικής βιβλιογραφίας που σχετί-
ζεται με τις ικανότητες, τις δεξιότητες, τον ρόλο και τα καθήκοντα των στελεχών εκ-
παίδευσης. Πιο αναλυτικά, το άρθρο εστίασε στο σημερινό πλαίσιο της εκπαίδευσης, 
στο τρόπο που επιλέγονται τα στελέχη της εκπαίδευσης, στο ρόλο και τα καθήκοντα 
που αυτά έχουν. Εν συνεχεία, έγινε περιγραφή των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των 
στελεχών Εκπαίδευσης ως Εκπαιδευτών Ενηλίκων. Το συγκεκριμένο θέμα παρέμεινε 
σε βιβλιογραφικό επίπεδο, ωστόσο δεν υπάρχουν πολλές έρευνες που να αναζητούν τις 
απόψεις των στελεχών εκπαίδευσης. Διαπιστώθηκε, λοιπόν, ότι υφίστανται ερευνητικά 
κενά όσον αφορά το υπό μελέτη ζήτημα. 
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Σχεδιασμός και εφαρμογή φύλλου εργασίας με βάση τη Στρατηγική Ελέγχου 
Μεταβλητών (ΣΕΜ) στο μάθημα της Βιολογίας 

Χρυσοστόμου Αναστασία 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.04.04-Υπεύθυνη ΕΚΦΕ Γρεβενών, Διδάκτορας Βιολογίας 

anachrysos@yahoo.com 

Περίληψη 

Η ικανότητα σχεδίασης ενός πειράματος θεωρείται σημαντική δεξιότητα και σχετίζεται 
με την επιστημονική μεθοδολογία και έρευνα. Στη διδακτική πρόταση περιγράφεται ο 
σχεδιασμός και η εφαρμογή φύλλου εργασίας στο μάθημα της Βιολογίας, βασισμένου 
στη Στρατηγική Ελέγχου Μεταβλητών (ΣΕΜ) ως μέρος διαδικασίας σχεδιασμού πει-
ράματος, με συνδυαστική χρήση της διερεύνησης. Στη Στρατηγική Ελέγχου Μεταβλη-
τών μια παράμετρος αλλάζει ενώ οι ανεξάρτητες μεταβλητές παραμένουν σταθερές. 
Εάν το αποτέλεσμα του πειράματος διαφέρει από τη μία δοκιμή στην άλλη τότε η πα-
ράμετρος αυτή επηρεάζει τη διαδικασία. Το φύλλο εργασίας περιλαμβάνει στάδια του 
πειραματικού σχεδιασμού (διατύπωση υπόθεσης, αναγνώρισης μεταβλητών-εξαρτημέ-
νων/ανεξάρτητων, περιγραφή πειραματικού φαινομένου και διαδικασίας) ενώ η ΣΕΜ 
πάνω στην οποία δομήθηκε συνέβαλε στην εφαρμογή των σταδίων και στην εξαγωγή 
συμπερασμάτων από τους μαθητές. Κατανόησαν αυτοί ότι στη ΣΕΜ η αλλαγή της υπό 
ελέγχου μεταβλητής αρκεί για να τους οδηγήσει στην διαπίστωση του τρόπου που ε-
πηρεάζει ή όχι τη διαδικασία.  

Λέξεις-Κλειδιά: μεταβλητές, στρατηγική ελέγχου, πειραματικός σχεδιασμός 

Σχεδιασμός Φύλλου Εργασίας 

Το φύλλο εργασίας λειτουργεί ως ερέθισμα για το γνωστικό αντικείμενο του μαθήμα-
τος, ως μέσο αναδόμησης και ανάδειξης των ιδεών των μαθητών και ως μέσο ελέγχου 
και ανατροφοδότησης σχετικά με την εμπέδωση της γνώσης για την αξιολόγηση της 
διαδικασίας.  

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές 

Οι γνωστικές περιοχές που εμπλέκονται είναι: μοριακή βιολογία και η γενετική. 

Προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών 

• Γενετικό υλικό (DNA)-Δομή και λειτουργία 
• Ροή γενετικής πληροφορίας 

Οι μαθητές χειρίζονται τον Η/Υ, περιηγούνται στο διαδίκτυο άνετα και είναι εξοικειω-
μένοι στη χρήση προσομοιώσεων του ψηφιακού αποθετηρίου PhET.  

Διάρκεια 

Απαιτείται μία διδακτική ώρα. 

Συσχετισμός με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών 
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Η ανάπτυξη του φύλλου εργασίας ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών της 
Βιολογίας Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών σπουδών της Γ’ Λυκείου. Αναφέρεται 
στην ενότητα Γονιδιακή Ρύθμιση στους προκαρυωτικούς οργανισμούς του 2ου Κεφα-
λαίου-Αντιγραφή, έκφραση και ρύθμιση της γενετικής πληροφορίας. 

Υλικοτεχνική υποδομή - Διδακτικό υλικό 

Η υλικοτεχνική υποδομή περιλαμβάνει το σχολικό εργαστήριο πληροφορικής, υπολο-
γιστές συνδεδεμένους στο διαδίκτυο, βιντεοπροβολέα, ενώ οι ψηφιακοί πόροι την προ-
σομοίωση «γονιδιακή έκφραση» του ψηφιακού αποθετηρίου προσομοιώσεων PhET 
Colorado. Ως διδακτικό υλικό χρησιμοποιείται το φύλλο εργασίας. 

Εναλλακτικές αντιλήψεις μαθητών 

Αυτές διαμορφώνονται μέσω προηγούμενων διδακτικών παρεμβάσεων, ελλιπούς πλη-
ροφόρησης, από νοητικά σχήματα του πραγματικού κόσμου που αυτοί διαθέτουν 
(Σκούρας, 2004· Knipels et al., 2005·Lazarowitz & Lieb, 2006). Αξιοποιούνται στο 
σχεδιασμό δραστηριοτήτων του φύλλου εργασίας για την αντιμετώπισή τους στη σχο-
λική ηλικία. Οι εσφαλμένες ιδέες των μαθητών συμπίπτουν με παρανοήσεις από τη 
βιβλιογραφία και προηγούμενη εμπειρία και είναι: 

1. Δυσκολεύονται στην κατανόηση της πολύπλοκης γονιδιακής έκφρασης λόγω αδυ-
ναμίας απευθείας παρατήρησης της διαδικασίας σε επίπεδο μικρόκοσμου. 

2. Αντιμετωπίζουν δυσκολίες διάκρισης των διαδικασιών της γονιδιακής έκφρασης. 
3. Δεν γνωρίζουν ότι υπάρχουν στοιχεία που ρυθμίζουν την έκφραση των γονιδίων 

του DNA δηλαδή τη μεταγραφή τους σε mRNA. 
4. Δυσκολεύονται να κατανοήσουν την επιλεκτική έκφραση των γονιδίων. 

Στόχοι 

Γνωστικοί και μαθησιακοί  

1. Αναφορά των ονομάτων των στοιχείων που ρυθμίζουν την έκφραση των γονιδίων 
και της κατηγορίας μακρομορίων στην οποία ανήκουν. 

2. Περιγραφή της δράση των θετικών και αρνητικών παραγόντων της μεταγραφής. 

Aνάπτυξης δεξιοτήτων 
1. Καλλιέργεια ομαδοσυνεργατικών δεξιοτήτων.  
2. Ανάδειξη εμπειριών και αντιλήψεων ως προς την υλοποίηση διερευνητικών δρα-

στηριοτήτων με χρήση προσομοιώσεων. 
3. Aνάπτυξη επιστημονικού τρόπου σκέψης. 
4. Εξοικείωση με τα βήματα της πειραματικής διαδικασίας μέσω προσομοιώσεων. 
5. Αξιοποίηση προσομοιώσεων για την εξαγωγή συμπερασμάτων. 

Σχετικoί με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. 

• Εξοικείωση με τη χρήση των νέων τεχνολογιών και της πληροφορικής. 
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• Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. και των δυνατοτήτων που παρέχουν για οπτικοποίηση, α-
ναζήτηση, ανάλυση και επεξεργασία πληροφοριών. 

Οργάνωση της τάξης 

Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες 2-3 ατόμων σε έναν υπολογιστή, γιατί μεγαλύτερος 
αριθμός περιορίζει τη δραστηριότητα τους. Τα μέλη κάθε ομάδας συζητούν μεταξύ 
τους και υλοποιούν τις δραστηριότητες του ηλεκτρονικού φύλλου εργασίας. 

Διδακτικές προσεγγίσεις και στρατηγικές 

Για τον καθορισμό των διδακτικών στρατηγικών και τεχνικών πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη η ενεργοποίηση ποικιλίας αισθήσεων, εμπειρίες και εναλλακτικές ιδέες των μα-
θητών σε σχέση με τo μαθησιακό αντικείμενο για την προσαρμογή και επίτευξη των 
μαθησιακών στόχων (Σολομωνίδου, 2006· Matthews, 2014·Durmus, 2016). 

Στο φύλλο εργασίας αξιοποιούνται στοιχεία της καθοδηγούμενης διερευνητικής μεθό-
δου. Μέσα από αυτά οι µαθητές κατακτούν τη νέα γνώση με τρόπο που προωθείται η 
ενεργητική μορφή μάθησης, προσεγγίζουν την επιστημονική σκέψη και τις πρακτικές 
της-πειραματισμός (Κόκκοτας, 1998· Bybee, 2000·NRC, 2012) αφήνοντας ανοιχτά τα 
συμπεράσματα σε αυτούς. Μέρος της διαδικασίας σχεδιασμού πειράματος είναι η 
Στρατηγικού Ελέγχου Μεταβλητών (ΣΕΜ). Σε αυτή αναλύεται ο σχεδιασµός και η ερ-
µηνεία ενός πειράµατος (Garratt, & Tomlinson, 2001), όπου μεταβάλλονται οι τιμές 
ορισμένων μεταβλητών, µε στόχο την μελέτη της επίδρασης κάθε μεταβλητής στην 
εξέλιξη μιας διαδικασίας (Boudreaux et al., 2008). 

Το φύλλο εργασίας βασίζεται και στις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες που υποστηρί-
ζουν τη συνεργατική μάθηση (ενίσχυση επικοινωνίας και συλλογικότητας, αυθόρμητη 
έκφραση γνώμης, σεβασμός στη διαφορετική άποψη) (Tanner et al., 2003· Στυλιαράς, 
& Δήμου, 2005).  

Ουσιαστική είναι και η χρήση ΤΠΕ-προσομοιώσεων. Με την αξιοποίησή τους αυξάνει 
το ενδιαφέρον για το μάθημα και η εμπλοκή των μαθητών, ενισχύεται η βαθύτερη κα-
τανόηση της προς διδασκαλία θεματικής ενότητας (Κόμης, 2005· Στυλιαράς, & Δήμου, 
2005). Οι προσομοιώσεις του ψηφιακού αποθετηρίου PhET παρέχονται δωρεάν και 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά ως μέσα μάθησης, δίνοντας τη δυνατό-
τητα ταυτόχρονης οπτικής παρουσίασης μεγάλου όγκου δεδομένων προς επεξεργασία, 
κατανόηση και ερμηνεία, προβάλλοντας νέες πληροφορίες και φαινόμενα. Οι μαθητές 
εξερευνούν και πειραματίζονται, αξιοποιώντας την περιέργεια και δημιουργικότητά 
τους (στοιχεία της εναλλακτικής παιγνιώδους διδακτικής), κάνοντας αποδοτικότερη τη 
μάθηση (Πανταζής, 2004· Δαφέρμου κ.α., 2006· Jonasen et al., 2012), ανακαλύπτοντας 
σχέσεις και αλληλεπιδράσεις μεταξύ των στοιχείων που επηρεάζουν τη γονιδιακή έκ-
φραση.  

Η εκπαιδευτική τεχνική που προτείνεται είναι η συζήτηση με καταιγισμό (Στυλιαράς, 
& Δήμου, 2005· Kohn, et al. 2011· Henningsen, et al., 2013) γιατί εξασφαλίζει υψηλό 
βαθμό συμμετοχής, αξιοποιεί τις εμπειρίες των μαθητών, βοηθάει στην ανάπτυξη της 
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αυτενέργειας και ελεύθερης έκφρασης. Ο εκπαιδευτικός συμμετέχει στην εκπαιδευτική 
διαδικασία ως καθοδηγητής και συντονιστής, ενώ οι μαθητές διαμορφώνουν ουσια-
στικά τη μαθησιακή διαδικασία: επεξεργάζονται το λογισμικό, ανταλλάσσουν απόψεις, 
αποφασίζουν σε ένα ευχάριστο συνεργατικό κλίμα. 

Εφαρμογή Φύλλου Εργασίας  

Περιγραφή δραστηριοτήτων  

To φύλλο εργασίας υλοποιείται μέσω ενός συνόλου δραστηριοτήτων που βασίζονται 
στη ΣΕΜ, στις οποίες της εννοιολογικής αλλαγής προηγείται η γνωστική σύγκρουση. 

Στάδια 1. Ερέθισμα-Προσανατολισμός και 2. Ανάδειξη ιδεών (διάρκεια 10 λεπτά) 

Ο εκπαιδευτικός ξεκινάει με την 1η δραστηριότητα του ΦΕ παρουσιάζοντας δύο εικό-
νες (1 και 2) που λειτουργούν ως έναυσμα για να προκληθεί το ενδιαφέρον και η συ-
ζήτηση των μαθητών. Αυτές παρουσιάζουν διαφορετικές λειτουργικές πρωτεΐνες που 
παράγονται σε ένα ερυθρό αιμοσφαίριο (αιμοσφαιρίνη) και σε ένα νευρικό (μυελίνη). 
Θέτει στους μαθητές την ερώτηση προβληματισμού γιατί ενώ τα κύτταρα διαθέτουν 
τις ίδιες γενετικές πληροφορίες (προέρχονται και τα δύο από το ζυγωτό με μίτωση) 
παράγουν διαφορετικές πρωτεΐνες. Οι μαθητές εκφράζουν τη γνώμη τους διατυπώνο-
ντας υποθέσεις, ενώ ο εκπαιδευτικός προχωρά σε διερεύνηση των ιδεών τους σχετικά 
με την διαδικασία της γονιδιακής έκφρασης.  

Στάδιο 3: Αναδόμηση Ιδεών (διάρκεια 20 λεπτά) 

Στη 2η δραστηριότητα οι μαθητές ανοίγουν την προσομοίωση γονιδιακή έκφραση, στο 
ψηφιακό αποθετήριο προσομοιώσεων PhET. Στην 1η καρτέλα Έκφραση, στην εργα-
λειοθήκη μορίων (Εικόνα 3), γνωρίζουν και κατηγοριοποιούν σε μακρομόρια τις μετα-
βλητές που επηρεάζουν τη διαδικασία (παράγοντας θετικής μεταγραφής-RNA πολυμε-
ράση, καταστροφέας mRNA, αρνητική μεταγραφή-παράγοντας). 

 

Εικόνα 3: Έκφραση-εργαλειοθήκη μορίων 
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Οι μαθητές στην 3η και 4η δραστηριότητα, στη 2η καρτέλα (mRNA) της προσομοίωσης, 
προβαίνουν σε σχεδιασμό του τρόπου ελέγχου των μεταβλητών που επηρεάζουν τη 
γονιδιακή ρύθμιση. Μπορούν: 

α) να επιλέξουν ποια μεταβλητή-παράγοντα θα μεταβάλλουν-ενεργοποιήσουν (π.χ. αύ-
ξηση της συγκέντρωσης του παράγοντα θετικής μεταγραφής ή του αρνητικού παράγο-
ντα) και ποιες μεταβλητές-παράγοντες θα κρατήσουν σταθερές ή σε απενεργοποίηση 
(π.χ. μικρή ή μεγάλη σχέση RNA πολυμεράσης-DNA) και β) να αλλάξουν τη μετα-
βλητή που επηρεάζει το ρυθμό μεταγραφής στην περίπτωση α (π.χ. μεταβολή της συ-
γκέντρωσης του παράγοντα θετικής μεταγραφής ή του αρνητικού παράγοντα) διερευ-
νώντας την επίδραση στο παραγόμενο προϊόν (mRNA). Όλες οι υπόλοιπες μεταβλητές 
παραμένουν σταθερές. 

Οι μαθητές τρέχουν την προσομοίωση για επαλήθευση ή απόρριψη των αρχικών τους 
υποθέσεων. Στην περίπτωση α θα είναι θετικές οι επιδράσεις στο τελικό προϊόν της 
μεταγραφής (mRNA), δηλαδή θα παραχθούν περισσότερα μόρια λόγω της αύξησης της 
συγκέντρωσης του παράγοντα θετικής μεταγραφής (Εικόνα 4). 

 

Εικόνα 4: mRNA-Θετική μεταγραφή 

Ή οι επιδράσεις στο τελικό προϊόν της μεταγραφής, το mRNA, θα είναι αρνητικές δη-
λαδή δε θα παράγεται, λόγω της αύξησης της συγκέντρωσης του αρνητικού παράγοντα 
μεταγραφής (Εικόνα 5). 
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Εικόνα 5: mRNA-Αρνητική μεταγραφή 

Με τον ίδιο τρόπο αξιοποιούν την προσομοίωση και στην περίπτωση β. Διευκολύνεται, 
με τη χρήση της προσομοίωσης, η εννοιολογική σύνδεση των στοιχείων που ρυθμίζουν 
θετικά ή αρνητικά τη μεταγραφή με το παραγόμενο προϊόν (mRNA). 

Στάδιο 4:Εμπέδωση Ιδεών και Ανατροφοδότησης της κατανόησης (διάρκεια 15 λεπτά) 

Στο στάδιο αυτό, με την 5η δραστηριότητα, οι μαθητές πρέπει να οδηγηθούν σε ένα 
συμπέρασμα, με βάση την επαλήθευση ή απόρριψη των υποθέσεων τους, για τα ρυθ-
μιστικά στοιχεία της μεταγραφής. Δηλαδή ότι: αύξηση της συγκέντρωσης του παράγο-
ντα θετικής μεταγραφής και της σχέσης του με το DNA, όπως και αύξηση της σχέσης 
της RNA πολυμεράσης με το DNA οδηγεί σε αύξηση της μεταγραφής του mRNA (Ει-
κόνα 4). Ενώ η παρουσία του αρνητικού παράγοντα της μεταγραφής, η μεγάλη συγκέ-
ντρωση και σχέση του με το DNA έχει ως αποτέλεσμα την παρεμπόδιση της μεταγρα-
φής του mRNA (δεν παράγεται) (Εικόνα 5), ανάλογα με τη συγκέντρωση ή τη σχέση 
μεταξύ των υπόλοιπων σταθερών μεταβλητών.  
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σομοιώσεων PhET Colorado : https://phet.colorado.edu/sims/html/gene-
expression-essentials/latest/gene-expression-essentials_el.html 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Δραστηριότητα 1η 

Παρατηρείστε τις παρακάτω εικόνες και απαντήστε στις παρακάτω δύο ερωτήσεις. 

  

Εικόνα 1     Εικόνα 2 

1. Τι είδους κύτταρο αναπαριστάνει η κάθε μία; Ποια είναι η σημαντικότερη πρω-
τεΐνη που βοηθάει στη λειτουργία του καθενός κυττάρου; 

2. Γιατί αν και τα δύο κύτταρα διαθέτουν την ίδια ποσότητα γενετικού υλικού και 
ίδιες γενετικές πληροφορίες, μιας και προέρχονται από μιτωτικές διαιρέσεις του 
ζυγωτού, παράγουν διαφορετικού τύπου πρωτεΐνες; 

Δραστηριότητα 2η 

Ανοίξτε την προσομοίωση της γονιδιακής έκφρασης στο PhET. Επιλέξτε την πρώτη 
καρτέλα Έκφραση. Από την εργαλειοθήκη των μορίων, καταγράψτε τις μεταβλητές-
παράγοντες που επηρεάζουν τη διαδικασία της γονιδιακής έκφρασης. Σε ποια κατηγο-
ρία μακρομορίων ανήκει η καθεμιά; 

Δραστηριότητα 3η 
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Ανοίξτε τη δεύτερη καρτέλα της προσομοίωσης (mRNA). Επιλέξτε ως μεταβλητή που 
αλλάζει τη συγκέντρωση του παράγοντα θετικής μεταγραφής και κρατήστε σταθερές 
τις υπόλοιπες μεταβλητές: απενεργοποίηση αρνητικού παράγοντα, σχέση RNA πολυ-
μεράσης-DNA-θετικού παράγοντα μεταγραφής (μεγάλη) και τη σχέση DNA-θετικού 
παράγοντα μεταγραφής (μεγάλη).  

α) Τρέξτε την προσομοίωση. Παράγονται κάποια μόρια; Αν ναι ποια;  
β) Πως θα επηρεαστεί η ποσότητα των παραγόμενων μορίων; 
γ) Σε ποια αποτελέσματα θα καταλήγατε αν τροποποιούσατε την μεταβλητή που επη-
ρεάζει τη μεταγραφή με άλλο τρόπο, π.χ. μειώνοντας την συγκέντρωσή του παράγοντα 
θετικής μεταγραφής; Τρέξτε ξανά την προσομοίωση για να επαληθεύσετε ή να απορ-
ρίψετε τις υποθέσεις σας. 

Δραστηριότητα 4η 

Στην ίδια καρτέλα, ενεργοποιήστε τον αρνητικό παράγοντα μεταγραφής, αυξήστε στο 
μέγιστο τη συγκέντρωσή του και τη σχέση του με το DNA. Κρατήστε σταθερές τη 
συγκέντρωση του θετικού παράγοντα (μικρή), τη σχέση RNA πολυμεράσης-DNA-θε-
τικού παράγοντα μεταγραφής (μικρή) και τη σχέση DNA-θετικού παράγοντα μεταγρα-
φής (μικρή). Τρέξτε την προσομοίωση.  

α) Παράγονται κάποια μόρια; Αν ναι ποια;  
β) Πως θα επηρεαστεί η ποσότητα των παραγόμενων μορίων; 
γ) Ποια θα είναι τα αποτελέσματα αν τροποποιούσατε την μεταβλητή που επηρεάζει 
τη μεταγραφή, π.χ. μειώνοντας την συγκέντρωσή ή την σχέση με το DNA του παράγο-
ντα αρνητικής μεταγραφής; Τρέξτε ξανά την προσομοίωση για να επαληθεύσετε ή να 
απορρίψετε τις υποθέσεις σας. 

Δραστηριότητα 5η 

α) Ποια είναι τα στοιχεία που ρυθμίζουν τη γονιδιακή έκφραση; 
β) Με ποιους τρόπους επηρεάζουν τα ρυθμιστικά στοιχεία τη μεταγραφή του DNA 
δηλαδή τον αριθμό των μορίων mRNA που παράγονται;  
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Mobile learning: Αξιοποίηση στην εκπαιδευτική πράξη. Διδακτική πρόταση 

Κωσταρά Ευφροσύνη, Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, Διδάκτορας, frinikostara@gmail.com 

Περίληψη 

Η χρήση στην εκπαιδευτική διαδικασία φορητών συσκευών (mobile learning) συνιστά 
ένα νέο τύπο μάθησης που μπορεί να λάβει χώρα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και 
γεωγραφική θέση. Στο ακόλουθο διδακτικό σενάριο επιχειρείται η γνωριμία των μαθη-
τών με το μυκηναϊκό νεκροταφείο και οικισμό (Μυκηναϊκό Πάρκο) της Βούντενης, αρ-
χαιολογικό χώρο ιδιαίτερης ιστορικής και πολιτιστικής αξίας για την περιοχή της Αχα-
ΐας. Η διδακτική πρόταση περιλαμβάνει το θεωρητικό πλαίσιο και την πρακτική εφαρ-
μογή της αξιοποίησης των κινητών τηλεφώνων και του διαδικτύου για τον εντοπισμό, 
τη μελέτη και καταγραφή στοιχείων, τη δημοσίευση κειμένων, φωτογραφιών και βί-
ντεο. Οι μαθητές δουλεύοντας σε ομάδες γνωρίζουν τα μνημεία, ερευνούν και εκφρά-
ζονται δημιουργικά με τη χρήση ψηφιακών μέσων. Το σενάριο εξελίσσεται σε τρεις 
φάσεις: «πριν την επίσκεψη», «κατά την επίσκεψη» και «μετά την επίσκεψη» στο 
χώρο. Οι μαθητές σαν μικροί ρεπόρτερ συλλέγουν τεκμήρια (φωτογραφίες, βίντεο, συ-
νεντεύξεις, διαδικτυακό υλικό) και δομούν τα δικά τους πολυμεσικά κείμενα, τα οποία 
δημοσιεύουν με κριτική ματιά.  

Λέξεις - Κλειδιά: m-learning, τοπική ιστορία, κινητά τηλέφωνα, φορητές συσκευές. 

Εισαγωγή  

Η ακόλουθη πρόταση m-learning αφορά θεματική της Τοπικής Ιστορίας στη Γ΄ Γυμνα-
σίου, η διδασκαλία της οποίας προβλέπεται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών ως 
πεδίο διαθεματικής έρευνας για δέκα ώρες, από τις οποίες οι δύο αφιερώνονται στη 
«θεωρητική προσέγγιση» και οι υπόλοιπες οκτώ στην «πρακτική εφαρμογή» 
(http://www.pi-schools.gr/programs/ depps/). Οι δραστηριότητες του παρόντος διδα-
κτικού σεναρίου, διάρκειας 5-6 διδακτικών ωρών, μπορούν να ενταχθούν και στην ά-
τυπη μάθηση (εκπαιδευτικές εκδρομές, σχολικοί περίπατοι), όπως και σε ημιτυπικές 
μορφές εκπαίδευσης (π.χ. πολιτιστικά προγράμματα), αλλά και σε ερευνητικές εργασίες 
(projects), στις οποίες ευνοείται η διαθεματική προσέγγιση του θέματος (Ματσαγγού-
ρας 2003).  

Προϋποθέσεις υλοποίησης σεναρίου 
Κατά τη φάση της επίσκεψης στο πεδίο είναι απαραίτητο κάθε ομάδα μαθητών να δια-
θέτει τουλάχιστον ένα smartphone ή τάμπλετ με ενεργό λογαριασμό Google. Επίσης, 
θα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα στο κινητό για τη δυνατότητα πλοήγησης 
στο διαδίκτυο. Εναλλακτικά μπορεί να αναζητηθεί σύνδεση με δημόσιο ή κάποιο ελεύ-
θερο wifi. Για το μέρος του σεναρίου που θα διεξαχθεί στη σχολική μονάδα θα χρεια-
στεί το Εργαστήριο Πληροφορικής και διαδραστικός πίνακας. Οι μαθητές και ο εκπαι-
δευτικός θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με την ομαδοσυνεργατική μέθοδο και τα βα-
σικά εργαλεία των ΤΠΕ (επεξεργαστής κειμένου, πρόγραμμα παρουσίασης, χρησιμοποι-
ούμενα λογισμικά, διαδραστικός πίνακας).  
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Επιπλέον, θα πρέπει να γνωρίζουν: 
α) τη λειτουργία των εφαρμογών Google Earth και Google Maps και των μέσων κοι-
νωνικής δικτύωσης (π.χ. δημιουργία ομάδας messenger), 
β) τη χρήση λειτουργιών των smartphones, όπως σημειωματάριο, καταγραφή φωνής, 
καταγραφή βίντεο, επεξεργασία βίντεο, δημιουργία και ανάρτηση βίντεο, 
γ) ασφαλείς και αποδοτικούς τρόπους αναζήτησης πληροφοριών στο διαδίκτυο, καθώς 
θα γίνει χρήση ανοικτών περιβαλλόντων και πλοήγηση σε διάφορους διαδικτυακούς 
τόπους, από τους οποίους θα αντλήσουν στοιχεία μέσα από πηγές.  

Σκεπτικό - Στόχοι 

Η διδακτική πρόταση επιχειρεί να αναδείξει όψεις της ιστορίας που αποτελούν τμήμα 
της καθημερινής μας εμπειρίας. Οι μαθητές καλούνται να ανακαλύψουν την ιστορία 
της περιοχής τους μέσα από την επίσκεψή τους στο Μυκηναϊκό Πάρκο της Βούντενης, 
λίγα χιλιόμετρα έξω από το κέντρο της πόλης και να την προβάλουν μέσα από το δικό 
τους πρίσμα. Αναλυτικότερα, οι στόχοι μπορούν να ομαδοποιηθούν με βάση το «μο-
ντέλο του ρόμβου» (Κουτσογιάννης, 2012) ως εξής: 

1. Γνώσεις για τον κόσμο 
Οι μαθητές αναμένεται:  

• να γνωρίσουν έναν αρχαιολογικό χώρο ιδιαίτερης ιστορικής αξίας για την περιοχή 
τους και να έλθουν σε επαφή με μια σημαντική πτυχή της ιστορίας του τόπου τους, 
• να διερευνήσουν την τοπο-γεωγραφία μιας περιοχής, πολύ κοντινής στον τόπο κα-
τοικίας τους, και τη σχέση της με την ευρύτερη περιοχή,  
• να αντιληφθούν ότι πολύ κοντά τους υπάρχει ένας σημαντικός αρχαιολογικός «θη-
σαυρός», που χρειάζεται να αναδειχθεί περαιτέρω στην τοπική κοινωνία,  
• να ευαισθητοποιηθούν σε στοιχεία της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς 
και να ενεργοποιηθούν δημιουργικά στις προσπάθειες διατήρησης και διάδοσης της 
πολιτισμικής κληρονομιάς και φυσιογνωμίας του τόπου τους. 

2. Γνώσεις για την ιστορία 
Οι μαθητές αναμένεται: 
•  να δουν εξελικτικά την ιστορική παρουσία του Ελληνισμού στην περιοχή τους,  
• να γνωρίσουν τον ιδιαίτερο ρόλο που διαδραμάτισε η συγκεκριμένη περιοχή στη 
διάρκεια των Μυκηναϊκών χρόνων και τη μεταγενέστερη ιστορική εξέλιξή της, 
• να γνωρίσουν τις ιστορικές συγκυρίες που οδήγησαν στη δημιουργία μιας από τις 
σημαντικότερες εγκαταστάσεις της λεγόμενης περιφέρειας του Μυκηναϊκού κόσμου, 
• να συνειδητοποιήσουν ότι η κατανόηση της λειτουργίας κάθε κοινωνίας προϋποθέτει 
μελέτη όλων των πτυχών της (οικονομική, πολιτιστική, θρησκευτική κ.ά.).  

3. Γραμματισμοί/Δεξιότητες 
Οι μαθητές αναμένεται: 
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• να μάθουν να χρησιμοποιούν το κινητό ή το τάμπλετ ως εκπαιδευτικό εργαλείο και 
να αποκτήσουν ικανότητες χρήσης ποικιλίας λογισμικών εφαρμογών φορητών συ-
σκευών (ψηφιακός γραμματισμός),  
• να εξοικειωθούν με τη χρήση του διαδικτύου ως περιβάλλοντος μάθησης και να 
αποκτήσουν δεξιότητες κριτικής αναζήτησης, επιλογής, επεξεργασίας και οργάνωσης 
των πληροφοριών σ’ αυτό (ψηφιακός, κριτικός γραμματισμός), 
• να γνωρίσουν τις εφαρμογές Google Earth και Google Maps και να εξοικειωθούν με 
τη χρήση τους (ψηφιακός, νέος γραμματισμός), 
• να μάθουν να μετασχηματίζουν πληροφορίες, αντλώντας τες από διάφορες πηγές 
και καταχωρώντας τες σε ψηφιακά εργαλεία (ψηφιακός, κριτικός γραμματισμός), 
• να καλλιεργήσουν δεξιότητες δημιουργικής αξιοποίησης ψηφιακού υλικού που προ-
σεγγίζουν με τη βοήθεια φορητών συσκευών (ψηφιακός, κριτικός γραμματισμός). 

Θεωρητικό πλαίσιο  

Βασικό χαρακτηριστικό του m-learning είναι ότι επιτρέπει στους μαθητές να οικοδο-
µούν τη γνώση σε διαφορετικά πλαίσια μάθησης πέρα από συγκεκριμένο χρόνο και 
χώρο (Attewell & Savill-Smith, 2004). Ο συγκεκριμένος τύπος μάθησης υποστηρίζεται 
από κινητό υπολογιστή ή συσκευή με ασύρματη διασύνδεση στο διαδίκτυο, εργαλεία 
και υπηρεσίες γεωγραφικής θέσης και διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό και εστιάζει στη 
μάθηση μέσα από τη δραστηριότητα (activity theory). Πολιτιστικοί χώροι, όπως μου-
σεία, σταδιακά επεκτείνουν τέτοιου είδους εφαρμογές (Sharples, Lonsdale, Meek, Rud-
man & Vavoula, 2007). Στην πιο απλή μορφή χρήσης των κινητών συσκευών οι μαθη-
τές μπορούν να καταγράψουν ήχο και εικόνα οπουδήποτε βρίσκονται, να τα ανεβάσουν 
στο διαδίκτυο και να τα διαμοιραστούν. Ήδη όλο και περισσότερες ιστοσελίδες υπο-
στηρίζουν το σχεδιασμό για πλοήγηση από φορητή συσκευή, ενώ τηλέφωνα και συ-
σκευές με wi-fi συνδέσεις επιτρέπουν την πρόσβαση σε υποστηρικτικό υλικό. Παράλ-
ληλα, το λογισμικό γεωγραφικής πλοήγησης (GPS) αποτελεί εργαλείο που κινητοποιεί 
τους μαθητές, τους κεντρίζει το ενδιαφέρον και καθιστά τη μάθηση μια δυναμική και 
παραγωγική εμπειρία. 

Πολύ σηµαντικό στοιχείο, επίσης, αποτελεί η εύκολη μετακίνηση των μαθητών με τη 
χρήση φορητών συσκευών. Εξίσου σηµαντική είναι η αλληλεπίδραση µέσω αυτών με-
ταξύ μαθητών που βρίσκονται στον ίδιο χώρο μάθησης και όχι µόνο η συνεργασία 
όσων είναι απομακρυσμένοι και βρίσκονται σε διαφορετικούς χώρους (Griffin, 2004). 
Τις πληροφορίες που θα συλλέξουν κατά την επίσκεψή τους π.χ. σε ένα μουσείο μπο-
ρούν στη συνέχεια να τις ανεβάσουν σ’ έναν δικό τους ιστοχώρο που θα δημιουργή-
σουν, για να τις διερευνήσουν και μελετήσουν σε βάθος. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια 
υλοποίησης ενός project έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν μέσω των κινητών τη-
λεφώνων µε γραπτά μηνύματα ή e-mail µε τα υπόλοιπα µέλη της οµάδας. Όπως έχει 
διαπιστωθεί από έρευνες, η επικοινωνία µέσω της -ευρέως διαδεδομένης στους μαθη-
τές- χρήσης των SMS είναι πολύ γρηγορότερη από ότι µε άλλες web based µμεθόδους. 
Επιπλέον, εάν το κινητό τους διαθέτει GPS, μπορούν να γνωρίζουν κάθε φορά πού 
βρίσκονται και από πού ακριβώς έχουν συλλέξει τη συγκεκριμένη πληροφορία.  
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Υπάρχουν, βέβαια, και ορισμένοι περιορισµοί και προβλήματα στη χρήση κινητών συ-
σκευών. Το μικρό μέγεθος της οθόνης και του πληκτρολογίου δυσχεραίνει την ανά-
γνωση και επεξεργασία των κειμένων. Μπορεί, επίσης, να ενισχυθεί ο αποκλεισµός 
από µια οµάδα, ενώ η οικονοµική δυνατότητα ή αδυναμία απόκτησης μιας φορητής 
συσκευής μπορεί να δημιουργήσει κοινωνικές διακρίσεις. Οι τεχνικές ικανότητες και 
ο βαθμός εξοικείωσης µε την τεχνολογία παίζουν, επίσης, σηµαντικό ρόλο. Επιπλέον, 
η καταγραφή εµπειριών σε video και ήχο αναδεικνύει θέµατα ασφάλειας σχετικά µε 
προσωπικά δεδομένα και την ιδιωτική ζωή του καθενός. Οπωσδήποτε χρειάζεται να 
τίθενται ρητά και σαφή όρια στη χρήση των κινητών συσκευών στο χώρο του σχολείου 
(Kukulska-Hulme & Traxler, 2005). 

Διδακτικές πρακτικές  

Στο θεωρητικό υπόβαθρο του σεναρίου βρίσκονται οι γνωστικές θεωρίες μάθησης: ο 
εποικοδομητισμός (Piaget), η ανακαλυπτική μάθηση (Bruner) και οι κοινωνιο-πολιτι-
σμικές θεωρήσεις (Vygotsky). Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες, αναλαμβάνουν συ-
γκεκριμένους ρόλους και μαθαίνουν να συνεργάζονται για την επίτευξη του επιδιωκό-
μενου αποτελέσματος. Επιπλέον, ερευνούν και ανακαλύπτουν τις γνώσεις που τους 
χρειάζονται για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων, δηλαδή τη συλλογή, επιλογή, 
καταγραφή πληροφοριών (Bruner). Με τον τρόπο αυτό προωθείται η διερευνητική μά-
θηση και συγχρόνως επιτυγχάνεται η οικοδόμηση της εγγράμματης ταυτότητας του 
μαθητή (Piaget). Αναπτύσσεται τόσο ο τεχνολογικός γραμματισμός (χρήση ΤΠΕ) όσο 
και ο κριτικός γραμματισμός (αξιολόγηση και επιλογή πληροφοριών) στο πλαίσιο της 
νέας πραγματικότητας των πολυγραμματισμών (Cope & Kalantzis, 2000). 

Το σενάριο εξελίσσεται με συνδυασμό διδακτικών μεθόδων. Μέσα από την εργασία σε 
ομάδες, οι μαθητές εμπλέκονται με πιο δυναμικό τρόπο στη διαδικασία της μάθησης: 
μελετούν, αναζητούν, συνθέτουν, ερευνούν διαθεματικά τη γνώση, εξάγουν συμπερά-
σματα και αξιολογούν (Ματσαγγούρας, 1999β, 2003). Η εκπαιδευτική τεχνική της «με-
λέτης πεδίου» επιτρέπει την απόκτηση νέων γνώσεων μέσω της βίωσης, της προσωπι-
κής εμπειρίας, της ιχνηλάτησης και της ερευνητικής διαδικασίας (Μαυροσκούφης, 
2005), συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση των μαθητών στα θέματα που μελετούν, δίνει 
την ευκαιρία στα σχολεία για άνοιγμα στην τοπική κοινωνία, ανάπτυξη συνεργασίας 
με φορείς της περιοχής τους (Δούκας, 2004) και συνδυάζει την ψυχαγωγία με τη μά-
θηση (Κάββουρα, 2011˙ Μαμούρα, 2011).  

Στο συγκεκριμένο σενάριο ο μαθητής ως εγγράμματο υποκείμενο διαμορφώνει τη δική 
του ταυτότητα, σχηματίζοντας την προσωπική του άποψη, μέσα από την αναζήτηση 
πληροφοριών, τη σύνθεση και το μετασχηματισμό τους σε δικό του υλικό (Μαμούρα 
& Φρυδάκη, 2011). Εφαρμόζεται το «μοντέλο των τριών αλληλένδετων κύκλων» 
(Κουτσογιάννης 2012) με έμφαση στην κριτική αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων. Ε-
πιδιώκεται το πέρασμα από τη χρήση των ψηφιακών μέσων ως απλών παιδαγωγικών 
περιβαλλόντων στην αξιοποίησή τους ως μέσων πρακτικής γραμματισμού και ανάπτυ-
ξης κριτικής διάστασης στη μάθηση. 
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Ρόλοι μαθητή – εκπαιδευτικού 

Ο ρόλος του μαθητή είναι ενεργητικός, στο κέντρο της διδασκαλίας (μαθητοκεντρική 
διδασκαλία). Από παθητικό υποκείμενο «πάρε και μάθε» μετατρέπεται σε ενεργό, ε-
ρευνητικό και κριτικό υποκείμενο «ψάξε, μάθε, σύνθεσε, παρουσίασε» (Κουτσογιάν-
νης 2012). Οι μαθητές δουλεύοντας ομαδοσυνεργατικά δομούν οι ίδιοι το υλικό τους, 
επιλέγουν κριτικά, δημιουργούν τα κείμενα που θα παρουσιάσουν στους συμμαθητές 
τους, εκφράζουν την εμπειρία τους από την επαφή τους με το θέμα. 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι συντονιστικός, υποστηρικτικός και εμψυχωτικός. Στο 
πλαίσιο της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας θα εφαρμοστεί η αρχή της «ζώνης της 
επικείμενης εξέλιξης» και της «γνωστικής σκαλωσιάς» (Vygotsky). Από κύριο φορέα 
της γνώσης ο εκπαιδευτικός μετασχηματίζεται σε καθοδηγητή της προσπάθειας των 
μαθητών να αναζητήσουν ψηφιακό υλικό (ανακαλυπτική - διερευνητική μάθηση), να 
το επεξεργαστούν, να το συνθέσουν συνεργατικά (ομαδοσυνεργατική μάθηση) και να 
οικοδομήσουν ενεργητικά τη νέα γνώση (εποικοδομητική μάθηση), στοιχεία που δια-
μορφώνουν τη νέα επαγγελματική ταυτότητά του (Φρυδάκη 2015). Τα παιδιά «γεμί-
ζουν» το σχολικό χώρο και ο δικός του ρόλος είναι διακριτικός. Βοηθά τους μαθητές 
στις διάφορες φάσεις της εργασίας τους, επιλύει ανακύπτοντα προβλήματα, τους συμ-
βουλεύει και τους ανατροφοδοτεί.  

Διδακτική πορεία - Φάσεις 

Α΄ Φάση: Πριν την επίσκεψη 
Σχολική μονάδα (1 ώρα) 

Οι μαθητές χωρίζονται σε τέσσερις ομάδες (4-5 πέντε ατόμων η κάθε μία, αναλόγως 
του δυναμικού της τάξης), φροντίζοντας να διασφαλιστεί ανομοιογένεια ως προς τις 
μαθησιακές επιδόσεις τους, με βασικό περιορισμό ως προς τη σύνθεσή τους τη συμμε-
τοχή σε κάθε ομάδα τουλάχιστον ενός μαθητή με ευχέρεια στη χρήση των εργαλείων 
Τ.Π.Ε., και κατανέμονται οι ρόλοι μεταξύ των μελών κάθε ομάδας. 

1η δραστηριότητα: 
α) Ζητείται από τους μαθητές με τη χρήση λογισμικού γεωγραφικής πλοήγησης (GPS) 
να εντοπίσουν στο χάρτη τον οικισμό της Βούντενης και να υπολογίσουν την απόσταση 
από το σχολείο τους.  

β) Με τη χρήση της εφαρμογής Google Earth, που μπορούν να κατεβάσουν δωρεάν 
στο κινητό ή τάμπλετ τους (τελευταία έκδοση 7.3.2.5776/2019), μπορούν να περιηγη-
θούν στο χώρο, εντοπίζοντας ιδιαίτερα σημεία του. Μέσω της εντολής Show in Google 
Maps ζητείται να μεταβούν στην αντίστοιχη ιστοσελίδα με τον χάρτη της περιοχής 
(Google Μaps) που έχει περισσότερες πληροφορίες με δυνατότητα μεγέθυνσης, σμί-
κρυνσης και πραγματικής μετακίνησης. Οι μαθητές μπορούν να περιηγηθούν στις τρεις 
διαφορετικές όψεις: πολιτικός (map), γεωγραφικό ανάγλυφο (satellite) και υβριδικός 
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(hybrid), ώστε να αποκτήσουν εποπτεία της τοπο-γεωγραφίας της περιοχής που θα ε-
πισκεφθούν. 

2η δραστηριότητα: 
Στη συνέχεια προτρέπονται να αναζητήσουν στο διαδίκτυο πληροφορίες και υλικό. Δί-
νονται ανά ομάδες διαφορετικές θεματικές:  
1η ομάδα: προϊστορικός οικισμός της Βούντενης. 
2η ομάδα: μυκηναϊκό νεκροταφείο και αρχαιολογικά ευρήματα της περιοχής.  
3η ομάδα: σύνδεση αρχαιολογικού χώρου Βούντενης με το Αρχαιολογικό Μουσείο της 
Πάτρας (διερεύνηση των ευρημάτων της Βούντενης που βρίσκονται στο Μουσείο).  
Σημείωση: Η ομάδα αυτή μπορεί να έχει περισσότερα άτομα και κατά τη διάρκεια της 
επίσκεψης να μοιραστεί σε δύο υπο-ομάδες: η μία να επισκεφθεί τον αρχαιολογικό 
χώρο (Μυκηναϊκό Πάρκο Βούντενης) και η άλλη το Αρχαιολογικό Μουσείο, όπου θα 
μελετήσει τα εκθέματα που έχουν μεταφερθεί εκεί.  
4η ομάδα: τοπο-γεωγραφία της περιοχής, λόγοι επιλογής της από τους Μυκηναίους. 
Οι μαθητές κρατούν σημειώσεις σε ένα συνεργατικό έγγραφο. Από κάθε ομάδα ζητεί-
ται να αναφέρει τους ιστοχώρους που επισκέφθηκε (π.χ. http://odysseus. 
culture.gr/h/3/gh351.jsp?obj_id=18784, https://el.wikipedia.org, http://monuments. 
hpclab.ceid.upatras.gr/places.php?place=79) και τα κριτήρια επιλογής τους. 

Kάθε ομάδα συντάσσει το δικό της Φύλλο εργασίας με τα στοιχεία που θέλει να μελε-
τήσει και να διερευνήσει κατά την επίσκεψή της στο χώρο (π.χ. ερωτηματολόγια συνε-
ντεύξεων, εντοπισμός συγκεκριμένων αντικειμένων κ.λπ.).  

3η δραστηριότητα 
Οι μαθητές δημιουργούν ένα Dropbox, στο οποίο ανεβάζουν τα Φύλλα εργασίας που 
δημιούργησαν, αλλά και το σχετικό υλικό που θα συγκεντρώσουν κατά την επίσκεψή 
τους στον αρχαιολογικό χώρο. Εναλλακτικά, μπορούν να δημιουργήσουν μια κλειστή 
ομάδα στο messenger. Στόχος είναι όλες οι ομάδες να έχουν άμεση πρόσβαση στο υ-
λικό των υπολοίπων, αλλά και να μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους κατά τη διάρ-
κεια της επίσκεψης στο χώρο σε όποιο σημείο και να βρίσκονται. 

Β΄ Φάση: Κατά την επίσκεψη 
Έρευνα στο πεδίο (2-3 ώρες) 

Οι μαθητές δουλεύοντας με τις ομάδες τους φωτογραφίζουν και βιντεοσκοπούν με 
χρήση των κινητών τους το υλικό (σε κάθε ομάδα υπάρχει ένα τουλάχιστον κινητό και 
έχουν μοιραστεί συγκεκριμένοι ρόλοι), φροντίζοντας να τηρηθούν οι κανόνες δεοντολο-
γίας (π.χ. λήψη σχετικής άδειας από τους υπεύθυνους, σεβασμός του χώρου κ.λπ.). Α-
νάλογα με τη θεματική τους οι ομάδες μπορούν, επίσης, να πάρουν συνεντεύξεις είτε 
από αρχαιολόγους είτε από κατοίκους της περιοχής.  

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης οι ομάδες μπορούν να ανεβάζουν το υλικό τους στην 
ομάδα που δημιούργησαν στο messenger ή στο Dropbox, ώστε όλοι να έχουν πρόσβαση 
σ’ αυτό. Μέσω μηνυμάτων στο messenger μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους, 
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αλλά και να ενημερώνουν τις υπόλοιπες ομάδες, εάν τυχόν εντοπίζουν κάποιο στοιχείο 
σχετικό με το θέμα τους. 

Γ΄ Φάση: Μετά την επίσκεψη 
Σχολική μονάδα (2 ώρες) 

Με το υλικό που συγκέντρωσαν, τόσο κατά τη διαδικτυακή διερεύνησή τους πριν την 
επίσκεψη στο χώρο όσο και από την έρευνα στο πεδίο μετά την επίσκεψή τους εκεί, οι 
ομάδες καλούνται να δημιουργήσουν μια παρουσίαση 8-10 διαφανειών με τα σημα-
ντικότερα ευρήματά τους ή μια σύντομη ταινία διάρκειας περίπου 5΄ λεπτών με κάποιο 
πρόγραμμα δημιουργίας ταινιών (π.χ. moviemaker ή Picasa) με φωτογραφικό υλικό, 
αφηγήσεις κ.λπ., το οποίο θα προβάλλουν στην ολομέλεια της τάξης.  

Προτρέπονται, επίσης, να μεταβούν στην ιστοσελίδα tripadvisor και κάθε ομάδα να 
αναρτήσει ένα σύντομο σχόλιο για το χώρο βάσει του θέματος που επεξεργάστηκε, με 
στόχο να πληροφορήσει σχετικά τους μελλοντικούς επισκέπτες και να τους κινήσει το 
ενδιαφέρον να το επισκεφτούν. Τους ζητείται να περιηγηθούν πρώτα στα ήδη διατυ-
πωμένα σχόλια που υπάρχουν εκεί και να προβληματιστούν σχετικά με το πού εστιά-
ζουν αυτά την προσοχή τους, σε ποιο βαθμό είναι αντικειμενικά και αληθή και αν υ-
πάρχουν πλευρές του μνημείου που δεν έχουν σχολιαστεί. 

Την τελευταία ώρα οι μαθητές ανακοινώνουν ανά ομάδα τα αποτελέσματα της εργα-
σίας τους στην ολομέλεια, παρουσιάζοντας το υλικό που δημιούργησαν και τα συμπε-
ράσματά τους στον διαδραστικό πίνακα, ενώ τα μέλη των άλλων ομάδων θέτουν ερω-
τήσεις και συμμετέχουν ενεργά, προκειμένου να συμβάλουν στην αξιολόγηση, ανατρο-
φοδότηση και πιθανή αναδιαμόρφωση του υλικού τους. Κάθε ομάδα παρουσιάζει, επί-
σης, το σχόλιο που ανάρτησε στο triadvisor και γίνεται σχετική συζήτηση. Ο εκπαιδευ-
τικός παρεμβαίνει, όπου χρειάζεται, θέτει στοχευμένες ερωτήσεις και φροντίζει για τη 
σωστή τήρηση του χρόνου, ώστε όλες οι ομάδες να παρουσιάσουν το αποτέλεσμα της 
εργασίας τους.  

Τέλος, σε μεταγενέστερο χρόνο, εκτός σχολικής μονάδας, οι μαθητές αναλαμβάνουν 
να συντάξουν σε συνεργατικό έγγραφο ένα άρθρο 150-200 λέξεων, το οποίο, συνοδευ-
όμενο από φωτογραφικό υλικό από την επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο, θα δημο-
σιευθεί στη σχολική εφημερίδα ή τον τοπικό Τύπο. Στόχος είναι να παρουσιάσουν τις 
εντυπώσεις τους με στοιχεία που θα επιλέξουν από την επίσκεψή τους στο χώρο, προ-
κειμένου να συμβάλουν στην περαιτέρω προβολή του αρχαιολογικού χώρου στην το-
πική κοινωνία. 
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Αξιοποίηση του λογισμικού GeoGebra για τη διδασκαλία του μήκους 
του κύκλου, στα μαθηματικά της Β΄ Γυμνασίου 

Μαγιολαδίτης Μάριος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.03, M.Sc., magioladitis@gmail.com 
Χριστοφόρου Δέσποινα, M.Sc., Εκπαιδευτικός Π.Ε.03, dbchrist_2001@yahoo.gr 

Περίληψη 

Σε αυτή την εργασία παρουσιάζουμε μια εναλλακτική προσέγγιση διδασκαλίας των 
θεωρημάτων του μήκους κύκλου με τη χρήση Τ.Π.Ε. μέσα στην τάξη με χρήση βιντε-
οπροβολέα. Συγκεκριμένα, με τη χρήση του προγράμματος γεωμετρικών αναπαραστά-
σεων GeoGebra παρουσιάζουμε μια μέθοδο που έχει σημαντικά διδακτικά οφέλη για 
τους μαθητές της Β’ Γυμνασίου. Η μέθοδός μας μπορεί να επεκταθεί και σε άλλα κε-
φάλαια της σχολικής Γεωμετρίας. 

Λέξεις-Κλειδιά: Τ.Π.Ε., GeoGebra, Διδακτική της Γεωμετρίας 

Εισαγωγή 

Η Γεωμετρία είναι το κατεξοχήν μάθημα που αναπτύσσει την αφαιρετική ικανότητα 
των μαθητών κατά τρόπο συστηματικό (Καρκούλιας, 2014) ωστόσο κατά καιρούς έχει 
επισημανθεί η δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι μαθητές στη διαισθητική προσέγγιση 
των γεωμετρικών προβλημάτων.  

Κατά καιρούς διάφοροι επιστήμονες και ερευνητές έχουν αναφερθεί στα θετικά οφέλη 
από τη χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία των μαθηματικών (βλ. ενδεικτικά Κωνσταντινί-
δης, 2019) 

Η χρήση νέων τεχνολογιών ενθαρρύνεται από τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών 
(ΥΠΑΙΘ, 2019) ενώ στις μέρες μας η προώθηση της τηλεκπαίδευσης ως υποστηρικτική 
στη διδασκαλία κάνει τη χρήση των Τ.Π.Ε. επιτακτική. 

Σύμφωνα με τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών στη Γεωμετρία του Γυμνασίου πρέ-
πει να δίνεται περισσότερο βάρος στους υπολογισμούς, στην καλή κατανόηση των αρ-
χικών εννοιών και στην κατανόηση των αρχικών σχέσεων μεταξύ των εννοιών (Βλάμος 
et al., 2012B). 

Το κεφάλαιο της μέτρησης κύκλου διδάσκεται τα τελευταία χρόνια στη Β’ Γυμνασίου 
(Βλάμος et al., 2012) και απαιτεί υπολογισμούς που δεν γίνονται με ακρίβεια χωρίς τη 
χρήση υπολογιστών. 

Αξιοποίηση του GeoGebra 

Το GeoGebra αποτελεί διαδραστικό λογισμικό γεωμετρίας για εκπαιδευτικούς σκο-
πούς. Μεγάλο πλεονέκτημα του GeoGebra για αξιοποίησή του στην εκπαιδευτική δι-
δασκαλία αποτελεί ότι είναι είναι λογισμικό ελεύθερο πνευματικών δικαιωμάτων. Το 
GeoGebra έχει γραφτεί σε γλώσσα Java και συνεπώς είναι κατάλληλο για όλες τις 
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βασικές πλατφόρμες. Το GeoGebra έχει γίνει ο κορυφαίος πάροχος δυναμικού λογι-
σμικού μαθηματικών, υποστηρίζοντας εκπαίδευση η οποία βασίζεται στη μέθοδο 
STEM. 

Το διδακτικό σενάριο 

Προτείνουμε ένα διδακτικό σενάριο που κάνει πλήρη χρήση του GeoGebra, οδηγεί 
τους μαθητές στην ανακάλυψη του τύπου υπολογισμού του μήκους του κύκλου και 
αντικαθιστά τους υπολογισμούς που γίνονται στον πίνακα με στόχο να δοθεί έμφαση 
στο αποτέλεσμα των πράξεων και τη διαδικασία, ώστε να συγκεντρωθούν στην εξα-
γωγή του συμπεράσματος και να μην αναλώνονται σε πρώτη φάση στις πράξεις. Με το 
δυναμικό χαρακτήρα του GeoGebra και τη βοήθεια της δεύτερης δραστηριότητας που 
κατασκευάσαμε οδηγούμαστε στη γενίκευση του συμπεράσματος με οπτικό τρόπο.  

Διδακτικοί στόχοι του σεναρίου 

Οι μαθητές: 

1. Να ανακαλύψουν ότι η διάμετρος με την περιφέρεια του κύκλου είναι ποσά 
ανάλογα. 

2. Να συμπεράνουν από το παραπάνω ότι ο λόγος τους θα παραμένει σταθερός. 
3. Να καταλήξουν στον τύπο υπολογισμού του μήκους του κύκλου L = π·δ. 
4. Να συνειδητοποιήσουν ότι τα παραπάνω ισχύουν για οποιονδήποτε κύκλο και 

να αποδεχτούν τον παραπάνω τύπο. 
5. Να μάθουν να τον χρησιμοποιούν. 
6. Να ανακαλύψουν τον τύπο L=2πρ ως συνέπεια του παραπάνω τύπου. 
7. Να μάθουν να χρησιμοποιούν και τους 2 τύπους ανάλογα με τα δεδομένα της 

άσκησης. 

Ο/Η καθηγητής/τρια: 

1. Να ενθαρρύνει τους μαθητές να έχουν ενεργητική συμμετοχή μέσα στην τάξη 
δημιουργώντας κλίμα μυστηρίου και ανακάλυψης της νέας γνώσης. 

2. Να υπενθυμίζει παλαιότερες γνώσεις στους πιο αδύναμους μαθητές και να εξη-
γεί όλα όσα ανακαλύπτουν οι πιο δυνατοί, ώστε να μπορούν όλοι να προχωρή-
σουν μαζί στην επόμενη ερώτηση χωρίς αποκλεισμούς. 

Σχέδιο Μαθήματος 

Την 1η διδακτική ώρα, ανοίγουμε το πρώτο έτοιμο αρχείο στο GeoGebra και ζητάμε 
από τους μαθητές να μας πουν τι βλέπουν στις παρακάτω εικόνες. (Εικόνα 1) Η σωστή 
απάντηση είναι ένα καπάκι από ένα βάζο, ένας δίσκος από έναν αλτήρα γυμναστικής 
και ένας δίσκος σερβιρίσματος. 
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Τους ρωτάμε τι σχήμα έχουν και τα τρία αυτά αντικείμενα και περιμένουμε να μας 
απαντήσουν ότι είναι κυκλικοί δίσκοι. Αν δεν μας το πουν, τους το λέμε εμείς και τους 
ζητάμε να βρουν κι άλλα αντικείμενα της καθημερινής ζωής τους με το ίδιο σχήμα. 

Αφού ολοκληρωθεί μια σύντομη συζήτηση για τον κυκλικό δίσκο θα τους ανακοινώ-
σουμε ότι ο στόχος του μαθήματος είναι να μάθουν να υπολογίζουν με ακρίβεια την 
περιφέρεια του κυκλου, που είναι το εξωτερικό μέρος του κυκλικού δίσκου. Ωστόσο, 
ο δίσκος είναι κάτι που το συναντούν στη ζωή τους, ενώ ο κύκλος όχι, γι αυτό και 
ξεκινάμε με κυκλικούς δίσκους. 

 
Εικόνα 1 

Περνάμε στην επόμενη εικόνα (Εικ.2) και τους εξηγούμε ότι είναι οι κύκλοι της προη-
γούμενης εικόνας, χωρίς τους κυκλικούς δίσκους. Τους πληροφορούμε ότι το μήκος 
του κύκλου συμβολίζεται με L και η διάμετρος του κύκλου με δ και τους αφήνουμε 
λίγο χρόνο να καταλάβουν τον συμβολισμό με τους δείκτες ώστε να ξεχωρίζουν τα 3 
μήκη και οι 3 διάμετροι. 

 
Εικόνα 2 

Έπειτα, εμφανίζουμε και τα μήκη (Εικόνα 3) που τα υπολογίζει το πρόγραμμα στο έ-
τοιμο αρχείο και τους ζητάμε να τα παρατηρήσουν. Συγκεκριμένα, τους προτρέπουμε 
να συγκρίνουν τα μήκη του ενός κύκλου με του άλλου. Επιδιώκουμε να παρατηρήσουν 
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ότι ο δεύτερος κύκλος έχει διπλάσια διάμετρο από τον πρώτο, αλλά και διπλάσιο μήκος 
κύκλου από τον πρώτο. Τους ενθαρρύνουμε να ελέγξουν αν ισχύει το ίδιο και για τον 
δεύτερο και τρίτο κύκλο και τους εξηγούμε ότι μια πολύ μικρή διαφορά στα νούμερα 
υπάρχει λόγω στρογγυλοποίησης. 

Θέλουμε να τα συνδέσουν με τα ανάλογα ποσά. Τους κάνουμε λοιπόν ερωτήσεις με 
στόχο να θυμηθούν τον ορισμό των αναλόγων ποσών και αφού το βρουν οι ίδιοι ή αφού 
τους το υπενθυμίσουμε εμείς, τους ρωτάμε αν τα ποσά L και δ είναι ανάλογα. 

 
Εικόνα 3 

Αν έχουν δυσκολίες σε αυτό, τότε είναι καλό να μείνουμε λίγη ώρα, ώστε να είμαστε 
σίγουροι ότι το έχουν καταλάβει παρά να βιαστούμε γιατί είναι το σημαντικό σημείο 
της διδασκαλίας, αφού εκεί στηρίζεται ο τύπος υπολογισμού τους μήκους του κύκλου. 

Μπορούμε να κάνουμε μια παύση και να τους δώσουμε ένα άσχετο παράδειγμα ανά-
λογων ποσών, για παράδειγμα κιλά προϊόντος - με χρήματα που θα πληρώσουμε και 
να τα βάλουμε σε ένα πινακάκι όπως το παρακάτω. 

 

Κιλά φασόλια γίγαντες Χρήματα που θα πληρώσουμε 

1 κιλό 5 ευρώ 

2 κιλά 10 ευρώ 

5 κιλά 25 ευρώ 

Με αυτά τα εύκολα νούμερα είναι πιο εύκολο να παρατηρήσουν ή να θυμηθούν ότι 
τα ανάλογα ποσά έχουν σταθερό λόγο, εδώ 5. Αφού το καταλάβουν όλοι οι μαθητές, 
τους λέμε ότι το ίδιο θα συμβαίνει και στους προηγούμενους κύκλους, αφού βρήκαν 
ότι το L και το δ είναι ανάλογα ποσά. 

Τους ζητάμε να υπολογίσουν πόσο περίπου αναμένουν να κάνει το πηλίκο L/δ και στη 
συνέχεια τους εμφανίζουμε την απάντηση. (Εικόνα 4) 
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Εικόνα 4 

Τους εξηγούμε ότι το πηλίκο που βλέπουν είναι προϊόν στρογγυλοποίησης και γι αυτό 
δεν υπάρχει το σύμβολο του ίσον “=”. Τέλος, τους ζητάμε να βρουν πώς θα έγραφαν 
έναν τύπο για τον υπολογισμό του μήκους του κύκλου, δηλαδή ένα τύπο που να ξεκινά 
από L = … . Περιμένουμε να μας πουν ότι θα πολλαπλασιάσουμε χιαστί. Αν δεν το 
πουν, τότε τους γράφουμε στον πίνακα ότι μέχρι στιγμής έχουμε βρεί ότι: 

 

Τους τονίζουμε ότι θέλουμε να λύσουν ως προς L και αφού το βρουν εμφανίζουμε και 
το συμπέρασμα. (Εικόνα 5) 

 
Εικόνα 5 

Αφιερώνουμε λίγο χρόνο σε συζήτηση για τον αριθμό π, τον συμβολισμό του, αλλά και 
την ιστορία εύρεσης προσεγγίσεων του π από τους επιστήμονες. 
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Τέλος, ρωτάμε τους μαθητές, αν δεν το έχουν ήδη ρωτήσει, αν το παραπάνω συμπέρα-
σμα ισχύει για όλους τους κύκλους ή μόνο για τους παραπάνω. Την απάντηση τη δίνει 
το δεύτερο έτοιμο αρχείο του GeoGebra.  

 
Εικόνα 6 

Στο δεύτερο αρχείο (Εικόνα 6) υπάρχει ένας δυναμικός κύκλος που η ακτίνα του, άρα 
και η διάμετρός του, αλλάζει από τον δρομέα κάτω δεξιά ή απλά πατώντας το κουμπί 
Play ► κάτω αριστερά. Όσο αλλάζει η ακτίνα του, βλέπουμε τα μήκη για το L και το 
δ να αλλάζουν δυναμικά. Στην εικόνα (Εικόνα 7) έχουμε εμφανίσει και το αποτέλεσμα 
της διαίρεσης και το βλέπουν οι μαθητές να παραμένει σταθερό όσο ο κύκλος μεγαλώ-
νει ή μικραίνει. 

 
Εικόνα 7 

Ακολουθούν ασκήσεις εμπέδωσης του τύπου, που είτε δίνεται η διάμετρος και ζητείται 
το μήκος του κύκλου, είτε το αντίστροφο. Οι μαθητές δουλεύουν σε μικτές ομάδες των 
4. Το μάθημα ολοκληρώνεται με ασκήσεις για το σπίτι οι οποίες θα είναι απλής εφαρ-
μογής του τύπου και ασκήσεις εμπέδωσης της θεωρίας. 
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Τη 2η διδακτική ώρα, αρχικά γίνεται μια σύντομη υπενθύμιση του τύπου L=πδ και του 
τρόπου που λύθηκαν οι ασκήσεις στο προηγούμενο μάθημα. Στη συνέχεια τους ζητάμε 
να βρουν μια σχέση μεταξύ της ακτίνας ρ του κύκλου και του μήκους του L. Ανοίγουμε 
το δεύτερο αρχείο στο GeoGebra για να το βλέπουν μιας και στην κατασκευή του υ-
πάρχει δρομέας με τη μεταβολή της ακτίνας, με στόχο να βρουν μόνοι τους τον τύπο 
L=2πρ. 

Ακολουθούν ασκήσεις σε μικτές ομάδες, στις οποίες θα δίνεται η ακτίνα ή η διάμετρος 
ή το μήκος του κύκλου και θα ζητούνται τα υπόλοιπα δύο. Ο έλεγχος των αποτελεσμά-
των θα γίνεται απευθείας από το δεύτερο αρχείο GeoGebra.  

Τέλος, θα μελετήσουν τις πιο σύνθετες ασκήσεις του βιβλίου και θα πάρουν ασκήσεις 
για το σπίτι. 

Η Δυναμική Γεωμετρία στην Εκπαιδευτική Διαδικασία 

Σχέδια μαθήματος με χρήση δυναμικού γεωμετρικού λογισμικού έχουν προταθεί από 
αρκετούς παιδαγωγούς. Ενδεικτικά αναφέρουμε το Geometer Sketchpad (Αρβανίτης & 
Τουμάσης, 2008) και EucliDraw (Χριστοφόρου et al., 2009) και το Cabri - Geometry 
II (Κορδάκη, 2001). 

Αξιολόγηση 

Το παραπάνω διδακτικό σενάριο υλοποιήθηκε τη φετινή σχολική χρονιά 2019 - 2020 
στα δύο τμήματα της Β΄ τάξης του Γυμνασίου Νάουσας Πάρου, δηλαδή σε 38 μαθητές. 
Με την ολοκλήρωση αυτής της παραγράφου δόθηκε ανώνυμο ερωτηματολόγιο στους 
μαθητές και τις μαθήτριες με στόχο να αξιολογήσουν αυτή τη μέθοδο. Στο ερωτημα-
τολόγιο υπήρχαν οι εξής δύο ερωτήσεις και τα αποτελέσματα φαίνονται στον πίνακα. 
 

Ερώτηση/Απάντηση Λίγο Πολύ Πάρα πολύ 

Θεωρείτε ότι το μάθημα αυτό, που είχε τις δρα-
στηριότητες στο GeoGebra, σας βοήθησε να 
κατανοήσετε καλύτερα το μάθημα; 

1/38 
 

2,5% 

3/38 
 

7,5% 

34/38 
 

90% 

Θεωρείτε ότι σας βοηθάει να συμμετέχετε πε-
ρισσότερο στο μάθημα, όταν η διδασκαλία γί-
νεται με αυτό τον τρόπο; 

0/38 
 

0% 

3/38 
 

7,5% 

35/38 
 

92,5% 

Πλεονεκτήματα της μεθόδου μας - Συμπεράσματα 

Σε αυτό το διδακτικό σενάριο χρησιμοποιούνται δύο αρχεία του GeoGebra, τα οποία 
είναι έτοιμα, δηλαδή τα έχουμε κατασκευάσει από πριν χωρίς να χάνουμε χρόνο μέσα 
στην τάξη. Το πρώτο καθοδηγεί τους μαθητές στην ανακάλυψη του τύπου. Συγκεκρι-
μένα, δεν παρουσιάζονται όλες μαζί οι πληροφορίες, αλλά τις εμφανίζουμε εμείς με το 
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ρυθμό που προχωράνε οι μαθητές. Έτσι πετυχαίνουμε την ενεργοποίηση των μαθητών. 
Τους αφήνουμε να σκέφτονται, που είναι το ζητούμενο στην εκπαιδευτική διαδικασία, 
και σιγά σιγά φτάνουν στο συμπέρασμα.  

Το δεύτερο αρχείο δίνει στους μαθητές ένα εργαλείο για να ελέγξουν αν το συμπέρα-
σμά τους ισχύει για όλους τους κύκλους. Τους δίνει τη δυνατότητα να ελέγξουν αν 
γενικεύεται ο τύπος που ανακάλυψαν. Είναι το πλεονέκτημα αυτού του διδακτικού σε-
ναρίου. Είναι και η ειδοποιός διαφορά αυτού του διδακτικού σεναρίου, από το σχολικό 
βιβλίο. Χωρίς το δυναμικό εργαλείο του GeoGebra κάτι τέτοιο θα ήταν αδύνατο. Έ-
χουμε οπτικοποιήσει αυτό που είναι αδύνατον να συμβεί με τα παραδοσιακά μέσα όπως 
ο πίνακας και το βιβλίο. Ο κύκλος μεταβάλλεται, οι υπολογισμοί γίνονται εκείνη την 
ώρα και το αποτέλεσμα εμφανίζεται στη στιγμή στους μαθητές, επιβεβαιώνοντας το 
συμπέρασμα που έβγαλαν. Φυσικά το χρησιμοποιούν και αργότερα ως εργαλείο επα-
λήθευσης, όταν σε άσκηση έχουν βρει κάποιο αποτέλεσμα και θέλουν να ελέγξουν αν 
αυτό είναι σωστό. 

Τέλος, επισημαίνουμε ότι χάρη στο εργαλείο GeoGebra αναπαρίστανται σωστά τα γε-
ωμετρικά αντικείμενα ως μήκη βοηθώντας να αντιλαμβάνονται καλύτερα οι μαθητές 
τις σχέσεις ισότητας ως σχέσεις ισότητας μεγεθών ελαχιστοποιόντας παρερμηνείες 
(Μούτσιος-Ρέντζος et al., 2018) 

Βιβλιογραφία 

Αρβανίτης, Τ., Τουμάσης, Μ. (2008). Διδασκαλία Μαθηματικών με χρήση Η/Υ, Α-
θήνα: Σαββάλας 

Βλάμος, Π., Δρούτσας, Π., Πρέσβης, Γ., & Ρεκούμης, Κ. (2012). Μαθηματικά Β΄ Γυ-
μνασίου. Αθήνα: ITYE Διόφαντος. https://bit.ly/2VROtHe 

Βλάμος, Π., Δρούτσας, Π., Πρέσβης, Γ., & Ρεκούμης, Κ. (2012). Μαθηματικά Β΄ Γυ-
μνασίου. Βıβλíο καθηγητή, Αθήνα: ITYE Διόφαντος. 

Καρκούλιας, Γ. Ν. (2014). Η διδασκαλία της Γεωμετρίας [Διδακτορική διατριβή, Ε-
θνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)] 

Geogebra (2020). Λογισμικό https://www.geogebra.org/?lang=en 

Κορδάκη, Μ. (2001). Cabri - Geometry II: Βιβλίο καθηγητή, Εκδόσεις Καστανιώτη 

Κωνσταντίδης, Γ. (2017). Μερικά Ερευνητικά Αποτελέσματα από τη Χρήση των 
Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία των Μαθηματικών στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο, Πρα-
κτικά 9th CIE2017, 271-282 

Μούτσιος-Ρέντζος, Α., Πιννίκα, Β., Κρητικός, Γ., & Καλαβάσης, Φ. (2018). Διεπι-
στημονικές διερευνήσεις των εμφανίσεων της ισότητας στα μαθηματικά και τη 
φυσική: μια συστημική προσέγγιση. Πρακτικά 35ου Πανελλήνιου Συνεδρίου 

369/493

________________________________________________________________________________________________________ 
 i-Teacher     -      I.S.S.N. : 1792 - 4146       -      Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Περιοδικό       -      23ο  Τεύχος     -      Ιούλιος    2020

https://bit.ly/2VROtHe
https://www.geogebra.org/?lang=en


Μαθηματικής Παιδείας με Διεθνή Συμμετοχή «Μαθηματικά: έρευνα και εκπαί-
δευση στον 21ο αιώνα» (σελ. 759-769). Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, Α-
θήνα, 07-09 Δεκεμβρίου 

ΥΠΑΙΘ (2019). Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαί-
δευση https://bit.ly/3cVcS4q 

Χριστοφόρου, Δ., Κουρουνιώτης, Χ., Μπιζά Ε., & Ναρδή, Ε. (2009). Εναλλακτική 
Μορφή Διδασκαλίας των Συναρτήσεων στη Β Γυμνασίου με Χρήση Νέων Τε-
χνολογιών, Μαθηματική Εκπαίδευση και Οικογενειακές Πρακτικές, Πρακτικά 
3ου Συνεδρίου ΕΝΕΔΙΜ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 481-491 

370/493

________________________________________________________________________________________________________ 
 i-Teacher     -      I.S.S.N. : 1792 - 4146       -      Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Περιοδικό       -      23ο  Τεύχος     -      Ιούλιος    2020

https://bit.ly/3cVcS4q


Προσεγγίζοντας διερευνητικά και «από απόσταση» το φαινόμενο της 
φωτοσύνθεσης σε μαθητές Γυμνασίου 

Αργυρού Ελευθερία 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.04.04 , MBA, Ph.D., ele.argyrou@gmail.com 

Μήλιος Νεκτάριος 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.04.02, M.Ed., Ph.D., nektariosmilios@yahoo.gr 

Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια διδακτική πρόταση του φαινομένου της φω-
τοσύνθεσης σε μαθητές Γυμνασίου, η οποία περιλαμβάνει τη διερευνητική προσέγγιση 
του φαινομένου με χρήση προσομοιώσεων και εικονικού εργαστηρίου και πραγματο-
ποιείται σε συνθήκες εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας. Συνδυάζεται η ασύγχρονη εξ’ απο-
στάσεως διδασκαλία με χρήση της πλατφόρμας e-class (δημιουργία ηλεκτρονικού μα-
θήματος και ανάρτηση φύλλων εργασίας) και η σύγχρονη διδασκαλία με χρήση της 
πλατφόρμας Webex. Οι μαθητές κατανέμονται σε ομάδες, με την καθοδήγηση του εκ-
παιδευτικού και ενημερώνονται για το προς μελέτη θέμα, ενώ τους δίνεται χρόνος ώστε 
να εξοικειωθούν με την προσομοίωση και το εικονικό εργαστήριο. Έπεται η σύγχρονη 
διδασκαλία κατά την οποία ο εκπαιδευτικός έχει ρόλο διευκολυντή, ενώ οι μαθητές 
αυτενεργώντας, πραγματοποιούν πειράματα, καταγράφουν τις μετρήσεις τους και κα-
ταλήγουν σε συμπεράσματα. Ακολουθεί μελέτη εφαρμογών του φαινομένου στην κα-
θημερινή ζωή και ανατροφοδότηση με εργασίες αυτοαξιολόγησης. Από την εφαρμογή 
της πρότασης διαπιστώνεται αρκετά ικανοποιητικός βαθμός επίτευξης των διδακτικών 
στόχων. 

Λέξεις-Κλειδιά: εξ’ αποστάσεως διδασκαλία, προσομοιώσεις, Τ.Π.Ε., φωτοσύνθεση 

Εισαγωγή 

Η βιβλιογραφία της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών περιλαμβάνει πληθώρα δε-
δομένων που σχετίζονται με την έρευνα των εναλλακτικών ιδεών στους μαθητές της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Driver, 2000; Κεραμιδάς & Ψύλλος, 2004). Σύμφωνα 
με τα δεδομένα αυτά, ένας σημαντικός παράγοντας ο οποίος καθορίζει τις αντιλήψεις 
των μαθητών σε έννοιες των Φυσικών Επιστημών είναι οι αισθητηριακές εμπειρίες 
τους (Crawford, 2005). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εναλλακτικές ιδέες των 
μαθητών που σχετίζονται με τα βιολογικά φαινόμενα και διεργασίες, όπως για παρά-
δειγμα τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης. Η φωτοσύνθεση αποτελεί μία θεματική ενό-
τητα που διδάσκεται στο Δημοτικό, στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο. Οι μαθητές, των 
μικρότερων κυρίως τάξεων θεωρούν, μεταξύ άλλων, ότι: τα φυτά «τρέφονται» με ου-
σίες που υπάρχουν διαθέσιμες στο χώμα, ότι τα ανόργανα θρεπτικά υλικά που υπάρ-
χουν στο έδαφος ή/και στα λιπάσματα είναι τροφή για τα φυτά, ότι ο ήλιος και οι χλω-
ροφύλλες είναι τροφή για τα φυτά, αλλά και ότι η φωτοσύνθεση (και όχι η αναπνοή) 
είναι η διαδικασία απελευθέρωσης ενέργειας για την κάλυψη των ενεργειακών απαι-
τήσεων των φυτών (Μαυρικάκη κ.α. ). Κρίνεται επομένως απαραίτητη η εφαρμογή 
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διδακτικών παρεμβάσεων, που θα λαμβάνουν υπόψη τις αντιλήψεις αυτές, ώστε οι μα-
θητές να οδηγούνται με εποικοδομητικό τρόπο σε εννοιολογική αλλαγή σε σχέση με 
το φαινόμενο της φωτοσύνθεσης.  

Η εννοιολογική αλλαγή, η αλλαγή δηλαδή των εναλλακτικών ιδεών, πραγματοποιείται 
μέσα από μια διαδικασία εννοιολογικής σύγκρουσης (Vosniadou, 1994) με εργαλεία 
που επιλέγει ο εκπαιδευτικός, μεταξύ των οποίων οι προσομοιώσεις και τα εικονικά 
εργαστήρια. Οι προσομοιώσεις προσφέρουν ευκαιρίες (affordances) που παρέχονται 
στους χρήστες ενός μαθησιακού περιβάλλοντος βασισμένου σε ΤΠΕ ). Οι παροχές που 
προσφέρονται είναι η δυνατότητα επανάληψης του προς μελέτη φαινομένου, η επιτά-
χυνση ή η επιβράδυνση του χρόνου, η αλλαγή της κλίμακας μεγέθους, η επίδειξη μη 
ορατών στοιχείων ενός φαινομένου και άλλων. Οι δυνατότητες των προσομοιώσεων 
αξιοποιούνται σύμφωνα με τις ανάγκες του χρήστη χωρίς όμως να μεταβάλλονται. Ε-
πιτρέπουν τη διαδραστική πραγματοποίηση του μαθήματος, την οπτικοποίηση των δια-
δικασιών, λειτουργούν ως έναυσμα του ενδιαφέροντος των μαθητών και επιτρέπουν 
την εννοιολογική σύνδεση των μεταβλητών. Η αξιοποίηση της προσομοίωσης στη δι-
δακτική διαδικασία θα πρέπει να γίνεται με κριτήριο την αποτελεσματικότητα της χρή-
σης της και πάντοτε ενταγμένη σε ένα καλά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό σενάριο, στο 
οποίο θα λαμβάνονται υπόψη οι εναλλακτικές ιδέες και οι ανάγκες των μαθητών και οι 
ιδιαίτερες συνθήκες της τάξης (Papadouris & Constantinou, 2009).  

Η διερευνητική προσέγγιση στη διδασκαλία των Φυσικών επιστημών βασίζεται στην 
άποψη ότι οι μαθητές μαθαίνουν αυτενεργώντας, ερευνώντας τον κόσμο αξιοποιώντας 
διαφορετικές πηγές γνώσεις (Χατζηχρανιώτης & Μολοχίδης, 2017). Οι μαθητές διατυ-
πώνουν υποθέσεις και ερωτήματα, συλλέγουν δεδομένα, παίρνουν μετρήσεις πραγμα-
τοποιώντας πειράματα στο σχολικό εργαστήριο ή με τη βοήθεια προσομοιώσεων ή/και 
εικονικών εργαστηρίων, αναλύουν και ερμηνεύουν τα δεδομένα, καταλήγουν σε συ-
μπεράσματα και γενικεύσεις και μελετούν εφαρμογές στην καθημερινή ζωή των συ-
μπερασμάτων τους για τα φαινόμενα και τις έννοιες που μελετούν. Ο εκπαιδευτικός 
έχει κυρίως το ρόλο του διευκολυντή (facilitator), αξιοποιώντας τις εναλλακτικές ιδέες 
των μαθητών και βοηθώντας όταν αυτό θεωρηθεί απαραίτητο.  

Η διδασκαλία τoυ φαινομένου της φωτοσύνθεσης μπορεί να πραγματοποιηθεί στο σχο-
λικό εργαστήριο Φυσικών Επιστημών με περάματα επίδειξης ή/και μετωπικά. Όμως, 
συχνά απαιτείται η χρήση εξειδικευμένων οργάνων και διατάξεων, τα οποία δεν είναι 
προσιτά και εύκολα διαχειρίσιμα από μαθητές και εκπαιδευτικούς, ενώ συχνά η επα-
ναληψιμότητα των μετρήσεων δεν είναι δεδομένη, καθώς τα βιολογικά φαινόμενα είναι 
πολυπαραγοντικά και πολυπαραμετρικά. 

Επιπρόσθετα, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια στροφή στην εξ’ αποστάσεως εκ-
παίδευση κυρίως βέβαια των ενηλίκων, η οποία βοηθά, στην πρόσβαση μεγαλύτερου 
ποσοστού ατόμων, στη δια βίου μάθηση. Η εξ’ αποστάσεως διδασκαλία των μαθητών 
μερικές φορές είναι επιβεβλημένη λόγω ακραίων συνθηκών, όπως εκείνες που απει-
λούν τη δημόσια υγεία. Σε τέτοιες συνθήκες χρειάζεται να συνεχιστεί η διδακτική δια-
δικασία σε ένα ποσοστό, ενώ παράλληλα οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν 
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πρόσβαση στο σχολικό εργαστήριο και τις υποδομές του σχολείου. Χρειάζεται λοιπόν 
να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες που προσφέρουν οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών (ΤΠΕ)., που θα διευκολύνουν την απρόσκοπτη διδακτική διαδικασία 
(Αργυρού & Μήλιος, 2017; Day & Lloyd, 2007). 

Μεθοδολογία 

Η διδακτική προσέγγιση που προτείνεται στην παρούσα εργασία, αφορά τη φωτοσύν-
θεση και απευθύνεται σε μαθητές γυμνασίου. Πραγματοποιείται εξ’ ολοκλήρου εξ’ α-
ποστάσεως, με ασύγχρονη και σύγχρονη διδασκαλία. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποι-
ούνται οι πλατφόρμες e-class και Webex Η υλικοτεχνική υποδομή που είναι απαραί-
τητη για τους συμμετέχοντες είναι ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής ή tablet ή κινητό 
τηλέφωνο και σύνδεση στο διαδίκτυο. Διεξάγονται κατάλληλα πειράματα και χρησι-
μοποιείται σχετικό φύλλο εργασίας που ο εκπαιδευτικός έχει διαμορφώσει. Οι μαθητές 
εργάζονται σε ομάδες, τα μέλη των οποίων συνεργάζονται (εξ’ αποστάσεως) από το 
σπίτι. Η διάρκεια υλοποίησης της πρότασης είναι τρεις διδακτικές ώρες. 

Στην περίπτωσή μας έγινε πιλοτική εφαρμογή σε 26 μαθητές Γυμνασίου, στη διάρκεια 
του δεύτερου τετραμήνου του τρέχοντος διδακτικού έτους. Οι στόχοι που επιδιώκουμε 
να επιτευχθούν μέσω της εφαρμογής αυτής της διδακτικής πρότασης (αρκετοί από αυ-
τούς αποτελούν ζητούμενο και από τα ισχύοντα αναλυτικά προγράμματα) αφορούν εν-
δεικτικά: 

Οι μαθητές: να αναγνωρίζουν τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης ως μηχανισμό θρέψης 
των φωτοσυνθετικών οργανισμών, να διακρίνουν τα χαρακτηριστικά που διαφοροποι-
ούν τα ζώα από τα φυτά και να τα συσχετίζει με τις ιδιαίτερες λειτουργίες που αυτά 
επιτελούν (π.χ. φωτοσύνθεση), να συσχετίζουν τη λειτουργία της φωτοσύνθεσης, ως 
διαδικασίας παραγωγής οξυγόνου και ενεργειακών μορίων (π.χ. γλυκόζης), να συσχε-
τίζουν το ρυθμό της φωτοσύνθεσης με την ένταση της προσπίπτουσας ακτινοβολίας, 
να ερμηνεύουν την ανάπτυξη των φωτοσυνθετικών οργανισμών σε μικρά βάθη στα 
θαλάσσια οικοσυστήματα, να προβλέπουν την ανάπτυξη των φυτών στη μπλε και ερυ-
θρή ακτινοβολία, να εξηγούν το πράσινο χρώμα των φύλλων, να αναγνωρίζουν αλλά 
και να συσχετίζουν την επιστημονική μέθοδο με τη μελέτη των διαδικασιών της ζωής, 
να συνδέουν τη ζωή και τους οργανισμούς με τα χημικά φαινόμενα. 

Εφαρμογή της διδακτικής πρότασης 

Το φύλλο εργασίας (βλ. παρακάτω) αναρτάται αρχικά στο αντίστοιχο μάθημα της 
πλατφόρμας e-class (ασύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία), ώστε οι μαθητές να εξοι-
κειωθούν με το περιβάλλον του εικονικού πειράματος. Ο εκπαιδευτικός, σε αυτό το 
στάδιο, με την ανάρτηση δηλαδή του φύλλου εργασίας, ζητούν από τους μαθητές να 
εργαστούν στο σπίτι κατά ομάδες, τα μέλη της οποίας συνεργάζονται εξ αποστάσεως. 
Τις ομάδες δημιουργούν οι ίδιοι οι μαθητές και τις ανακοινώνουν με μήνυμα, μέσω του 
e-class στον εκπαιδευτικό ή τις προτείνει ο εκπαιδευτικός. Η πληροφορία αυτή θα χρη-
σιμοποιηθεί από τον εκπαιδευτικό στο στάδιο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, που 
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ακολουθεί. 

Κατά την πρώτη διδακτική ώρα της σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας, ο εκπαι-
δευτικός ξεκινά με καταιγισμό ιδεών, προς ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος των μα-
θητών. Χρησιμοποιεί ερωτήσεις όπως: Τι είναι η φωτοσύνθεση, ποια είναι η σημασία 
της για τους οργανισμούς και τα οικοσυστήματα (θρέψη, οξυγόνο), ποιο είναι το ενερ-
γειακό προϊόν (γλυκόζη, δομικό συστατικό των πολυσακχαριτών), ποιες ώρες της ημέ-
ρας πραγματοποιείται η φωτοσύνθεση (όλη τη διάρκεια του 24ωρου), σε ποια μέρη του 
φυτού γίνεται, ποια άλλα είναι τα προϊόντα της φωτοσύνθεσης εκτός από τη γλυκόζη 
(οξυγόνο), τι είναι το φως (σύνθετο, μήκη κύματος), τι είναι οι φωτοσυνθετικές χρω-
στικές. Οι μαθητές καταγράφουν on line τις ιδέες τους σε αρχείο word της μορφής 
google docs. Ανοίγουν το σύνδεσμο και καταγράφουν, ο καθένας ξεχωριστά τις απα-
ντήσεις τους στα παραπάνω σχετικά ερωτήματα. Μετά από καθορισμένο διάστημα, ο 
εκπαιδευτικός προβάλλει το συμπληρωμένο αρχείο και έτσι αναδεικνύονται προϋπάρ-
χουσες απορίες, προβληματισμοί των μαθητών και διατυπώνονται και αρκετές από τις 
εναλλακτικές ιδέες τους σχετικά με το εξεταζόμενο θέμα. 

Εναλλακτικά, το έναυσμα ενδιαφέροντος μπορεί να γίνει με χρήση εικόνων, στις οποίες 
παρουσιάζονται ένα φυτό που μεγαλώνει στρέφοντας το βλαστό και το φύλλωμά του 
προς το παράθυρο (φως), ένα υδάτινο οικοσύστημα με φωτοσυνθετικούς οργανισμούς 
μόνο στην ευφωτική ζώνη, ένα δέντρο με κίτρινα φύλλα.  

Στη συνέχεια οι μαθητές προχωρούν στην αξιοποίηση του φύλλου εργασίας. Μέσω των 
προσομοιώσεων και της διδακτικής αξιοποίησης τους οδηγούνται με πορεία καθοδη-
γούμενης διερεύνησης στην επίτευξη των στόχων. Ο εκπαιδευτικός ανοίγει το σύνδε-
σμο του πρώτου εικονικού πειράματος. Οι μαθητές συμμετέχουν, ένας εκπρόσωπος 
από κάθε ομάδα (οι ομάδες έχουν δημιουργηθεί όπως περιγράφεται παραπάνω), πραγ-
ματοποιώντας την 1η δραστηριότητα και οδηγώντας τον εκπαιδευτικό να επιλέγει τις 
παραμέτρους που εκείνοι έχουν καταγράψει κατά τη μελέτη τους στο σπίτι. 

 

Εικόνα 1: Το περιβάλλον της προσομοίωσης με την οποία οι μαθητές μελετούν τη 
σχέση της έντασης του φωτός και του ρυθμού της φωτοσύνθεσης 

Η ολομέλεια παρατηρεί την παραγωγή οξυγόνου από φωτοσυνθετικό φυτό το οποίο 
φωτίζεται από λάμπα ως πηγή φωτός. Πιο συγκεκριμένα αυξομειώνουν την απόσταση 
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του φωτοσυνθετικού οργανισμού από το φως, παρατηρούν και καταγράφουν σε πίνακα 
τον αριθμό των φυσαλίδων οξυγόνου που παράγονται σε συγκεκριμένο χρονικό διά-
στημα (μέτρηση του ρυθμού της φωτοσύνθεσης), καταγράφουν και ανακοινώνουν τα 
συμπεράσματά τους. 

Παρόμοια, κατά τη διάρκεια της δεύτερης διδακτικής ώρας, της σύγχρονης εξ αποστά-
σεως διδασκαλίας, εκτελείται και η 2η δραστηριότητα του φύλλου εργασίας. Η ολομέ-
λεια παρακολουθεί, με το δεύτερο εικονικό πείραμα, την ανάπτυξη διαφορετικών φυ-
τικών οργανισμών σε διαφορετικά μήκη κύματος. Ο εκπαιδευτικός σε ρόλο μόνο χει-
ριστή του διαθέσιμου υλικού, ακολουθεί τις οδηγίες των εκπροσώπων των ομάδων και 
με αυτό τον τρόπο οι μαθητές μεταβάλλουν τις παραμέτρους του πειράματος, όπως το 
είδος του φυτού ή/και την προσπίπτουσα ακτινοβολία. Παρατηρούν και καταγράφουν 
σε πίνακα το ύψος των 6 φυτών και υπολογίζουν τη μέση τιμή του ύψους. Μεταφέρουν 
τις τιμές σε σύστημα αξόνων. Από τη μελέτη του διαγράμματος καταλήγουν σε συμπε-
ράσματα για την απόδοση της φωτοσύνθεση σε σχέση με το μήκος κύματος της ακτι-
νοβολίας που φωτίζει τα φυτά.  

Στο τελευταίο στάδιο πραγματοποιείται ανακεφαλαίωση των βασικών σημείων της δι-
δασκαλίας που προηγήθηκε. Οι μαθητές επαναλαμβάνουν τα κυριότερα δεδομένα που 
προέκυψαν από την αξιοποίηση των παρατηρήσεων τους σε συνδυασμό με τις επιση-
μάνσεις του εκπαιδευτικού. Αναφέρονται και μελετώνται εφαρμογές του φαινομένου 
στην καθημερινή ζωή (βλ. παρακάτω). Τέλος, οι μαθητές απαντούν σε ερωτήσεις αυ-
τοαξιολόγησης (βλ. παρακάτω). 

 

Εικόνα 2: Το περιβάλλον της προσομοίωσης με την οποία οι μαθητές μελετούν τη 
σχέση του μήκους κύματος του φωτός και του ρυθμού της φωτοσύνθεσης 

Αποτελέσματα 

Η παρούσα διδακτική πρόταση προτείνεται στα πλαίσια της ασύγχρονης και σύγχρονης 
εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας, ενώ αξιοποιούνται οι δυνατότητες των προσομοιώσεων 
και των ΤΠΕ. Οι μαθητές (έστω και σε πιλοτικό επίπεδο) εμφάνισαν πολλές από τις 
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καταγεγραμμένες εναλλακτικές ιδέες, όταν κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις στο 
πρώτο στάδιο της διδασκαλίας (έναυσμα ενδιαφέροντος). Είναι αξιοσημείωτο ότι κά-
ποιες από αυτές φάνηκε μάλιστα να διατηρούνται παρά το ότι οι παρατηρήσεις τους 
αντέκρουαν τις αρχικές τους ιδέες για το φαινόμενο της φωτοσύνθεσης.. Κάτι τέτοιο 
είναι αναμενόμενο, καθώς είναι πολύ δύσκολο για τους μαθητές να αλλάξουν τις ήδη 
διαμορφωμένες ιδέες. 

Η διδακτική παρέμβαση φαίνεται να βοήθησε ένα μεγάλο ποσοστό των μαθητών και 
τους φάνηκε πολύ ενδιαφέρουσα, αφού είχαν μάλιστα κυρίαρχο, βιωματικό ρόλο, ως 
«ερευνητές». Όπως αποδείχθηκε, η μικρή εξοικείωση των μαθητών με τις προσομοιώ-
σεις στη μαθησιακή διαδικασία ήταν ένας σημαντικός ανασταλτικός παράγοντας, ο ο-
ποίος επηρέασε και τον προβλεπόμενο από τον εκπαιδευτικό διαθέσιμο χρόνο για εμ-
βάθυνση. Κρίνεται κατά συνέπεια αναγκαία η αύξηση τόσο των διαθέσιμων διδακτι-
κών ωρών για όλα τα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών, καθώς η συμβολή του πει-
ράματος είναι πολύ μεγάλη και στον τομέα της διαχείρισης των εναλλακτικών ιδεών. 
Ο συνδυασμός πειράματος και θεωρητικής τεκμηρίωσης των παρατηρήσεων είναι α-
παραίτητος, αλλά απαιτείται να προβλέπεται και ο ανάλογος διαθέσιμος χρόνος. Πα-
ράλληλα είναι αναγκαία και η ενσωμάτωση των προσομοιώσεων και των ΤΠΕ γενικό-
τερα, στη διδασκαλία. Η προσομοίωση έχει διδακτικά προστιθέμενη αξία καθώς συ-
ντελεί στην επέκταση της προϋπάρχουσας γνώσης σχετικά με τη φωτοσύνθεση. Η διε-
ξαγωγή πειραμάτων στο σχολικό εργαστήριο σχετικά με τη φωτοσύνθεση περιορίζει 
την επίτευξη των διδακτικών στόχων καθώς πραγματοποιούνται συνήθως απλά πειρά-
ματα: ανίχνευσης αμύλου, χλωρωτικά φύλλα). Η διδακτική προσέγγιση που προτείνε-
ται στην παρούσα εργασία μπορεί να πραγματοποιηθεί και δια ζώσης στο σχολικό ερ-
γαστήριο Πληροφορικής. Επίσης, η πρόταση έχει επεκτασιμότητα εφαρμογής και στη 
βαθμίδα του Λυκείου. 

Η συναξιοποίηση της παρούσας πρότασης με πειράματα στο σχολικό εργαστήριο και 
η εν συνεχεία συγκριτική διερεύνηση του βαθμού επίτευξης των αντίστοιχων στόχων, 
αποτελεί αντικείμενο τρέχουσας νέας έρευνας από τους συγγραφείς. 

Φύλλο εργασίας 

1η Δραστηριότητα (1η διδακτική ώρα) 

Διατύπωση υπόθεσης: Η ένταση του φωτός επηρεάζει το ρυθμό της φωτοσύνθεσης;  

………………………………………………………………………………………… 

Πραγματοποιήστε κατάλληλο πείραμα πατώντας πάνω στην ακόλουθη υπερσύνδεση 
http://www.reading.ac.uk/virtualexperiments/ves/preloader-photosynthesis-full.html 

Πως θα καταστρώσετε τη μελέτη σας;………………………………………………… 

Καταγράψτε τα αποτελέσματα των μετρήσεων σας. ………………………………….. 
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Σε τι συμπέρασμα καταλήγετε όσον αφορά τη σχέση της έντασης του φωτός και του 
ρυθμού της φωτοσύνθεσης; …………………………………………………………… 

2η Δραστηριότητα (2η διδακτική ώρα) 

Διατύπωση υπόθεσης: Το μήκος κύματος της ακτινοβολίας με την οποία φωτίζουμε τα 
φυτά επηρεάζει το ρυθμό της φωτοσύνθεσης; …………………………………….. 

Πραγματοποιήστε κατάλληλο πείραμα πατώντας πάνω στην ακόλουθη υπερσύνδεση 
http://www.glencoe.com/sites/common_assets/science/virtual_labs/LS12/LS12.html 

Πως θα καταστρώσετε τη μελέτη σας; ……………………………………. 

Καταγράψτε τα αποτελέσματα των μετρήσεων σας. …………………………………. 

Σε τι συμπέρασμα καταλήγετε για τη σχέση του μήκους κύματος του φωτός που φωτί-
ζει τα φυτά και του ρυθμού της φωτοσύνθεσης; ………………………………… 

Γενικεύσεις – εφαρμογές στην καθημερινή ζωή (3η διδακτική ώρα) 

• Τις τελευταίες δεκαετίες, οι δίοδοι εκπομπής φωτός (LED) χρησιμοποιούνται όλο 
και περισσότερο στα θερμοκήπια κυρίως σε χώρες της βόρειας Ευρώπης, αλλά και 
σε θαλάμους ανάπτυξης φυτών. Τα LED εκπέμπουν ακτινοβολία που κυμαίνεται 
από το υπεριώδες μέχρι και το υπέρυθρο. Ποιος είναι ο λόγος χρήσης των LED αυ-
τών και πως συνδέεται η χρήση τους με τα συμπεράσματα των πειραμάτων που 
πραγματοποιήσατε; ………………………………………………………………….  

• Ερευνητές πρόσθεσαν στους χλωροπλάστες φυτών νανοσωλήνες άνθρακα ως ημια-
γωγούς. Οι νανοσωλήνες αυτοί μπορούν να απορροφούν ακτινοβολίες και σε συ-
χνότητες, πέρα εκείνες του ορατού φωτός, όπως υπεριώδη και την εγγύς του υπερύ-
θρου. Πως επηρεάζει αυτό το ρυθμό της φωτοσύνθεσης και την αποδοτικότητά της; 
Να συνδέσετε την απάντησή σας με τα δεδομένα των πειραμάτων σας. 
…………………………………………………………………… 

Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης (εργασίες για το σπίτι) 

• Στην παράκτια ζώνη, στα ρηχά νερά δηλαδή κατά μήκος της παραλίας, αναπτύσσο-
νται στον πυθμένα υδρόβια φυτά (μακρόφυτα), ενώ στην Πελαγική ζώνη που είναι 
η περιοχή στα ανοιχτά μιας θάλασσας για παράδειγμα, δεν μπορούν να αναπτυχθούν 
στον πυθμένα τα φυτά αυτά. Γιατί πιστεύετε ισχύει 
αυτό;………………………………………………………………………………… 

• Να εξηγήσετε το πράσινο χρώμα των φύλλων……………………………………… 
• Τα φυτά έχουν συνδυασμό φωτοσυνθετικών χρωστικών οι οποίες απορροφούν το 

φως. Τέτοιες χρωστικές είναι οι χλωροφύλλες α, β (που έχουν χρώμα πράσινο) και 
τα καροτίνια (με χρώμα πορτοκαλί), οι ξανθοφύλλες (με χρώμα κίτρινο). Γιατί τα 
φυτά χρειάζεται να διαθέτουν αυτό το συνδυασμό χρωστικών; 
………………………………………………………………………………………. 
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• Η παραγωγή του οξυγόνου κατά τη φωτοσύνθεση είναι χημικό ή φυσικό φαινόμενο; 
Να εξηγήσετε;………………………………………………………….. 
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Διδακτική αξιοποίηση του λογισμικού Algodoo για την κατασκευή προσομοίω-
σης Φυσικής στην ενότητα Αρχή Διατήρησης της Ορμής 

Χρυσοστόμου Αναστασία 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.04.04-Υπεύθυνη ΕΚΦΕ Γρεβενών, Διδάκτορας Βιολογίας 

anachrysos@yahoo.com 

Περίληψη 

Το αντικείμενο της παρούσας εργαστηριακής δραστηριότητας είναι η αξιοποίηση και 
η χρήση του ανοιχτού λογισμικού ανάπτυξης προσομοιώσεων Algodoo στη διδασκα-
λία της θεματικής ενότητας «Αρχή Διατήρησης της Ορμής» στο μάθημα της φυσικής. 
Λογισμικά αυτού του τύπου αξιοποιούνται επειδή συνδυάζουν χαρακτηριστικά μοντε-
λοποίησης και παιγνιώδους μάθησης, ενισχύοντας τη διδασκαλία των γνωστικών αντι-
κειμένων της φυσικής. Η θεματική ενότητα της Αρχής Διατήρησης της Ορμής είναι 
σημαντική αλλά παρουσιάζει δυσκολίες κατανόησης από τους μαθητές καθιστώντας 
την βαθύτερη και ουσιαστική εκμάθησή της δύσκολη. Η εργαστηριακή δραστηριότητα 
που χρησιμοποιείται ως διδακτική παρέμβαση βασίζεται στην κατασκευής προσομοί-
ωσης με το λογισμικό Algodoo και έχει σχεδιαστεί με στόχο την διερεύνηση των φυ-
σικών μεγεθών από τα οποία εξαρτάται η ορμή, στο να αντιληφθούν οι μαθητές πώς 
μεταφέρεται αυτή από το ένα αντικείμενο στο επόμενο, στην αναγνώριση της διατήρη-
σης της ορμής σε ένα κλειστό σύστημα και των λόγων που την καθιστούν σημαντική, 
μέσω σχεδιασμού. 

Λέξεις-Κλειδιά: προσομοίωση, σχεδιασμός, κατανόηση, Algodoo, ορμή 

Εισαγωγή  

To Algodoo είναι ένα ανοιχτό λογισμικό ανάπτυξης προσομοιώσεων-αναφέρονται ως 
σκηνές- και κατασκευής διατάξεων φυσικής, με ενσωματωμένες πολλές γραμμές ερ-
γαλείων. Η εφαρμογή δίνει στον χρήστη τη δυνατότητα δημιουργίας, επεξεργασίας, 
αποθήκευσης και διαμοιρασμού σκηνών (Wikipedia, τελευταία προσπέλαση 4 Ιουνίου 
2020). Προάγει τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών συμβάλλοντας στην κατα-
νόηση και διερεύνηση των προς διδασκαλία θεματικών ενοτήτων της φυσικής, στη συ-
γκεκριμένη περίπτωση της Αρχής Διατήρησης της Ορμής. Οι μαθητές μετά το τέλος 
της διδασκαλίας θα πρέπει να είναι ικανοί να: i) γνωρίζουν τις λειτουργίες και τη δυ-
νατότητα που προσφέρει το λογισμικό Algodoo, ii) συμμετέχουν σε δραστηριότητες 
ερμηνείας και προσομοίωσης φαινομένων-αρχών φυσικής (διατήρηση ορμής), iii) μπο-
ρούν να χειρίζονται το λογισμικό για να κατασκευάσουν μια προσομοίωση ενός κλει-
στού συστήματος και να προβάλλουν σε διάγραμμα τη μεταβολή της ορμής, iv) συνει-
δητοποιήσουν ότι η ορμή δε μπορεί να χαθεί και v) μπορούν να αναγνωρίσουν πώς 
διατηρείται η ορμή σε ένα κλειστό σύστημα.  
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Το λογισμικό συνδυάζει χαρακτηριστικά μοντελοποίησης και παιγνιώδους μάθησης. 
Οι διαδικασίες μοντελοποίησης συντελούν στη βαθύτερη κατανόησης της προς μελέ-
της αρχής της διατήρησης της ορμής, και όχι απλά τη στείρα απομνημόνευση της 
(Vosniadou, 1994; Κόμης, 2006). Οι μαθητές εξερευνούν και πειραματίζονται αξιο-
ποιώντας την περιέργεια και τη δημιουργικότητά τους (στοιχεία της εναλλακτικής παι-
γνιώδους διδακτικής), κάνοντας αποδοτικότερη τη μάθηση (Κοσσυβάκη, 2003; Πα-
νταζής, 2004; Δαφέρμου κ.α., 2006) ανακαλύπτοντας σχέσεις και αλληλεπιδράσεις των 
μεγεθών που σχετίζονται με την ορμή. Ο εκπαιδευτικός μέσω της καθοδηγούμενης διε-
ρεύνησης ξεναγεί τους μαθητές στον ιστότοπο του λογισμικού Algodoo, όπου υπάρ-
χουν οδηγίες μεταφόρτωσης, περιγραφή του λογισμικού, αφήνοντας ανοιχτά τα συμπε-
ράσματα που θα εξάγουν αυτοί μετά την κατασκευή της προσομοίωσης (Βαϊνάς, 
Βλάσση, & Καραλιώτα, 2007).  

Εργαστηριακή παρουσίαση 

Συσχετισμός με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών  

Η ανάπτυξη της παρουσίασης ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών της Φυσι-
κής Β΄ Γενικού Λυκείου Θετικού Προσανατολισμού. 

Προαπαιτούμενες γνώσεις μαθητών 

Οι μαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν τις έννοιες: 

• Σύστημα σωμάτων-Κλειστό σύστημα σωμάτων  
• Kρούση  
• Παράγοντες που επηρεάζουν το αποτέλεσμα της κρούσης (μάζα και ταχύτητα συ-

γκρουόμενων σωμάτων) 

Υλικοτεχνική υποδομή-Διδακτικό υλικό 

Η υλικοτεχνική υποδομή περιλαμβάνει το σχολικό εργαστήριο πληροφορικής με υπο-
λογιστές συνδεδεμένους στο διαδίκτυο. Απαιτείται διαδραστικός πίνακας ή βιντεοπρο-
βολέας, όπου ο καθηγητής θα μπορεί να προβάλλει την εφαρμογή και να καθοδηγεί 
τους μαθητές. Το διδακτικό υλικό περιλαμβάνει το λογισμικό Algodoo και ηλεκτρο-
νικό φύλλο εργασίας.  

Οργάνωση της τάξης 

Με παρότρυνση του εκπαιδευτικού οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες των 2 ατόμων. 
Τα μέλη κάθε ομάδας συζητούν μεταξύ τους, ανταλλάσσουν απόψεις και υλοποιούν 
την προτεινόμενη δραστηριότητα. Ο αριθμός των υπολογιστών είναι ίσος με τον αντί-
στοιχο των μαθητικών ομάδων. 

Δραστηριότητες υλοποίησης  
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Στάδιο 1: Ερέθισμα – Προσανατολισμός (Διάρκεια 3 λεπτά) 

Οι μαθητές εισάγονται στη θεματική και προσανατολίζονται με ερέθισμα (Εικόνα 1). 
Στην 1η δραστηριότητα απαντούν σε ερωτήματα ανακαλώντας προηγούμενες βασικές 
θεωρητικές γνώσεις που συνδέονται με την ορμή. Ο εκπαιδευτικός ακούει αμέτοχος τις 
συζητήσεις των μαθητών.  

Στάδιο 2: Ανάδειξη ιδεών (Διάρκεια 7 λεπτά) 

Στη 2η δραστηριότητα του φύλλου εργασίας, οι μαθητές απαντούν σε ερωτήσεις για 
μια αρχική διερεύνηση των προ υπαρχουσών ιδεών τους σχετικής με τη ορμή και τους 
παράγοντες που την επηρεάζουν. Προβαίνουν σε συζήτηση, διατυπώνουν επιχειρημα-
τολογώντας τις απόψεις τους (ανάδειξη ιδεών) σαν υποθέσεις προς έλεγχο, τις οποίες 
στη συνέχεια επαληθεύουν ή απορρίπτουν. Καταγράφονται στον πίνακα από τον εκ-
παιδευτικό στοιχεία σχετικά με την ενότητα, ώστε να αποκαλυφθούν οι εσφαλμένες 
αντιλήψεις τους και να ανιχνευτούν γνωστικές δυσκολίες.  

Στάδιο 3: Αναδόμηση ιδεών (Διάρκεια 25 λεπτά) 

Ο καθηγητής, μέσα από την τεχνική της καθοδηγούμενης διερεύνησης, εισάγει τους 
μαθητές στη δραστηριότητα προβάλλοντάς το λογισμικό Algodoo, ξεναγώντας τους 
στον σχετικό ιστότοπο, και παρουσιάζει την τελική μορφή της προσομοίωσης που κα-
λούνται να κατασκευάσουν.  

Στη συνέχεια στο φύλλο εργασίας που τους έχει δοθεί, στην 3η δραστηριότητα, περι-
γράφονται τα βήματα δημιουργίας της προσομοίωσης. Οι μαθητές προχωρούν στην 
κατασκευή της, προβάλλουν το διάγραμμα και παρατηρούν τη μεταβολή της ορμής. Ο 
καθηγητής σε κάθε βήμα παρουσιάζει στον βιντεοπροβολέα ή διαδραστικό πίνακα την 
τελική μορφή των σκηνών, μετά την ολοκλήρωσή τους από τους μαθητές.  

Στη συνέχεια αυτοί απαντούν στα ερωτήματα της 4ης δραστηριότητας του φύλλου ερ-
γασίας και ακολουθεί συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης. Έτσι καθίσταται εφικτή η 
παρουσίαση των σημαντικότερων όρων και πληροφοριών που σχετίζονται με τη θεμα-
τική, ενώ αναλύονται περαιτέρω οι γνωστικές έννοιες του μαθήματος και εκφράζονται 
από τους μαθητές απορίες και σχόλια. 

Στάδιο 4: Εμπέδωση ιδεών-Ανατροφοδότηση κατανόησης (Διάρκεια 10 λεπτά) 

Σκοπός η πλήρης αποσαφήνιση των εννοιών και η επιβεβαίωση τους μέσω της διατύ-
πωσης ενός τελικού συμπεράσματος, στη δραστηριότητα 5. Οι μαθητές θα πρέπει να 
στηριχθούν στην παρατήρηση των διαγραμμάτων της προσομοίωσης, καταλήγοντας 
στο συμπέρασμα ότι “η ορμή διατηρήθηκε και στις δύο κατευθύνσεις x και y γιατί η 
αύξηση στις τιμές της ορμής του ενός δίσκου οδήγησε σε μείωση στις τιμές της ορμής 
στον άλλο”. 
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Συμπεράσματα 

Με το λογισμικό Algodoo οι μαθητές κατασκευάζουν προσομοιώσεις φυσικής που 
συμβάλλουν στην ευκολότερη επίτευξη των διδακτικών στόχων, ενισχύοντας την βα-
θύτερη κατανόηση και εκμάθηση των θεματικών ενοτήτων της, στη συγκεκριμένη δι-
δακτική πρόταση «της Αρχής Διατήρησης της Ορμής», αποφεύγοντας τη στείρα απο-
μνημόνευση. Η παιδαγωγική αξία του λογισμικού για τη διδασκαλία της φυσικής είναι 
μεγάλη γιατί συνδυάζει διαδικασίες μοντελοποίησης με χαρακτηριστικά της παιχνιώ-
δους μάθησης, μετατρέποντας τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών σε παιχνίδι. Το 
περιβάλλον του λογισμικού αλληλοεπιδρά με τον χρήστη, προκαλώντας το ενδιαφέρον 
των μαθητών, προάγοντας τη συμμετοχή τους. Η λήψη της εφαρμογής είναι δωρεάν, 
γεγονός που την καθιστά άμεσα προσβάσιμη σε όλους, δίνοντας τη δυνατότητα διδα-
κτικής αξιοποίησης σε μαθητές και εκπαιδευτικούς ώστε να σχεδιάζουν και να προτεί-
νουν δραστηριότητες με πρόσθετο διδακτικό όφελος από τη χρήση της. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Εικόνα 1. Αυτοκίνητα 

Δραστηριότητα 1η 

Τι απεικονίζει η εικόνα 1; Με ποια έννοια της φυσικής σχετίζεται; 

Δραστηριότητα 2η 

Αφού συζητήσετε με την ομάδα σας απαντήστε στις ερωτήσεις:  

• Από ποια φυσικά μεγέθη εξαρτάται το αποτέλεσμα μιας κρούσης; 
• Γιατί χρειάζεται να εισαχθεί το φυσικό μέγεθος της ορμής, για να περιγράψουμε 

φυσικά φαινόμενα όπως οι κρούσεις; 
• Η ορμή είναι μέγεθος μονόμετρο ή διανυσματικό; 
• Η ορμή επηρεάζεται από τη μάζα και την ταχύτητα ενός σώματος ή ενός συστήμα-

τος σωμάτων; Αν ναι με ποιο τρόπο; 

 Δραστηριότητα 3η 

Στο λογισμικό Algodoo, ακολουθείσθε τα βήματα και τις οδηγίες που σας δίνονται για 
να κατασκευάσετε μια προσομοίωση η οποία θα χρησιμοποιηθεί για να αναδείξει την 
Αρχή Διατήρησης της Ορμής ενός συστήματος σωμάτων. 

Βήματα στο Algodoo 

• Δημιουργία σκηνής 

Ανοίξτε τη σκηνή 

• Επεξεργασία παραμέτρων-υλικών προσομοίωσης 
1. Μηδενίστε τη βαρύτητα και την αντίσταση του αέρα (κλειστό σύστημα). 
2. Προσθέστε πλέγμα και εισάγετε έναν μικρό και έναν μεγάλο δίσκο. 
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3. Μειώστε την ταχύτητα με την οποία θα κινηθεί το μεγάλο σώμα και δώστε κα-
τεύθυνση ευθεία στον Χ άξονα (0ο), ώστε να συγκρουστεί αυτό με το μικρό.  

4. Απεικονίστε με πράσινο βέλος την κατεύθυνση της ορμής, αφού ενεργοποιή-
σετε την εμφάνισή της (Momentum). 

5. Ακολουθείστε τα ίδια βήματα για τον μικρό δίσκο.  
6. Θέστε σε λειτουργία την προσομοίωση. 
7. Εμφανίστε τη διαδρομή της σύγκρουσης (traces) και στους δύο δίσκους. 
8. Δείξτε τις μεταβολές της ορμής σε διάγραμμα και στα δύο σώματα.  
9. Θέστε την προσομοίωση σε λειτουργία. Πατήστε στιγμιαία και διαδοχικά τα 

κουμπιά “play-stop” για να έχετε τις επιθυμητές επαφές των σωμάτων σας με 
τις επιφάνειες. 

10. Αποθηκεύστε την προσομοίωσή με τον τίτλο “Αρχή Διατήρησης της Ορμής”. 

Δραστηριότητα 4η 

Απαντήστε στα ερωτήματα με βάση την προσομοίωση που κατασκευάσατε: 

• Η ορμή του σώματος αλλάζει κατά την κίνηση κάθε σώματος; 
• Πόση είναι η μεταβολή της ορμής για κάθε σώμα πριν και μετά τη σύγκρουση τους; 

Καταγράψτε τις τιμές. 
• Πόση είναι συνολικά η μεταβολή της ορμής στο κλειστό σύστημα των δύο σωμά-

των; 

Δραστηριότητα 5η 

Σε ποιο συμπέρασμα σε σχέση με την ορμή καταλήγετε με βάση τη χρήση της παρα-
πάνω προσομοίωσης; 
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«Exploring the European Union». A learning design for primary students 

Μανάφη Ιωάννα, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 , M.Ed., ioannini@yahoo.fr 

Abstract 

The European Union (EU), as an economic and political union between 27 countries, 
has a direct impact on the daily lives of EU citizens. The idea of teaching students at 
school about the EU, as an aspect of the European dimension in education, aims to 
strengthen the sense of European identity and clarify the value of European citizenship 
in young generations. The learning design created in this context is a didactic scenario 
for primary students to explore the EU acquiring knowledge about the EU’s geography, 
history and culture, and the EU itself, including how its institutions function. 

Key words: European Union, European dimension in education, learning design, jig-
saw classroom, primary students 

Introduction 

The European Union is set up with the aim of ending the frequent and bloody wars 
between neighbours, which culminated in the Second World War (“The history of the 
European Union”, 2019). On 9 May 1950, the Schuman Declaration proposed the es-
tablishment of a European Coal and Steel Community, which became reality with the 
Treaty of Paris of 18 April 1951. This put in place a common market in coal and steel 
between the six founding countries: Belgium, the Federal Republic of Germany, 
France, Italy, Luxembourg and the Netherlands (Fontaine, 2014). Since then, 22 other 
members joined and a huge single market has been created and continues to develop 
towards its full potential. On 31 January 2020 the United Kingdom left the European 
Union. (“The EU in brief”, 2020) 

What began as a purely economic union has evolved into an organization spanning pol-
icy areas, from climate, environment and health to external relations and security, jus-
tice and migration. A name change from the European Economic Community (EEC) to 
the European Union (EU) in 1993 reflected this. (“The EU in brief”, 2020)  

The EU is more than just a confederation of countries, but it is not a federal state. In 
fact, its structure does not fall into any traditional legal category. It is historically 
unique, and its decision-making system has been constantly evolving for the past 60 
years or so. The Treaties (known as ‘primary’ legislation) are the basis for a large body 
of ‘secondary’ legislation which has a direct impact on the daily lives of EU citizens. 
(Fontaine, 2014) 

The European dimension in education 

The European citizens, no matter where they live or how they make their living or spend 
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their time, the EU has an impact on their daily lives. All the citizens of the EU are at 
the heart of what Europe does, and how and why it does it. Not only the adults but also 
the children. How Europe impacts their jobs, their families, their health care, their hob-
bies, their journeys, their security, their consumer choices and their social rights. And 
how Europe is present in their towns, cities and regions. (“What Europe does for me”, 
n.d.)  

So, it is very important to decide if it is an unavoidable need to infuse all the political 
actions in terms of education focused on the idea of education to, for and about Europe. 
(Diestro Fernández & García-Blanco, 2016) This is what we call as the “European Di-
mension of Education” (EDE) that could be the first step to the critical and participative 
citizenship in Europe within the terms and rationale of ‘multiple identities’ and ‘Euro-
pean citizen’. Multiple identities (local, regional, national, European) can coexist on 
both the individual and group level. (Damanakis, 2005) The shared targets derived from 
it would be to strengthen the sense of European identity in young generations, to clarify 
the value of civilization and of European citizenship, to prepare young generations to 
take part in Europe’s economic, social and cultural development, to improve their 
knowledge, favour the image of Europe and instill the meaning and value of the under-
taken cooperation. (Diestro Fernández & García-Blanco, 2016) 

Identity of the learning design 

The learning design “Exploring the European Union” focuses on the aspect of learning 
EU at school as an extracurricular activity, that can be referred to as an “EU dimension 
in education”. This choice is based on the belief that school education should equip 
learners with a solid understanding of how the EU works and enable them to critically 
reflect on European matters – including the values on which European integration is 
based – and how these influence their country and their own activities, while preparing 
them to live and work as active citizens in an increasingly integrated Europe and a 
globalised world. (European Parliament, 2016, p. 13) 

It is about a didactic scenario designed for students aged 9-12 implementing the jigsaw 
classroom technique. The jigsaw classroom is a research-based cooperative learning 
technique invented and developed in the early 1970s by Elliot Aronson and his students 
at the University of Texas and the University of California (“History of the Jigsaw”, 
2020). It consists in dividing the learning material into partial tasks. Each student in a 
jigsaw team will have to perform one of these partial tasks, which eventually will end 
up integrated by all of the team members. The jigsaw classroom focuses on reducing 
racial conflict and increasing positive educational outcomes. It succeeds not only closer 
friendships within the students, it is also effective at raising their self-esteem while im-
proving their performance and increasing their liking for school and their enthusiasm 
about learning. (Aronson & Patnoe, 2011) 

As refers to the resources used in the learning design, all of them are online, either the 
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learning materials which can be downloaded from the official website of the EU as well 
as the collaborative web tools students worked on. Regarding the web tools proposed, 
they are free, easy to use even without user registration and students are already familiar 
with them. Prerequisite for the implementation of the scenario is the use of computers 
in class, at least one in each students’ group, and good internet connection. 

Learning objectives 

This learning design aims to lead students to explore the European Union through col-
laborative techniques and the use of new technologies. 

In terms of cognitive objectives, students will be able to: 

• discuss about the EU’s geography, history and culture 
• name the EU Member States and languages 
• explain how the EU works and its impact on the daily lives of the EU citizens 
• understand that the impact of the EU on the Member States is considerable 

In terms of learning process, students will be able to: 

• engage in activities that promote interaction, collaboration, and learning with 
others in different kind of groups 

• develop their social consciousness through dialogue and cooperation with their 
classmates 

• develop their critical and creative thinking through the creation of original 
presentations 

In terms of ICT use, students will be able to: 

• develop search skills and information selection online 
• practice using collaborative online tools 
• create digital maps, posters, word clouds and mind maps 

Description of activities 

The scenario is designed for a fifth-grade class of 20 students. Τhe activities are orga-
nized in 4 parts with a total learning time of 5 hours. 

 Part 1: We want to explore the EU! 

The teacher presents in class the poster “United in Diversity”, an edition downloaded 
from the official website of the Publications Office of the EU. The poster shows a map 
of Europe together with euro coins and notes. Pictures are used to illustrate the national 
characteristics and traditions of each country. Euro area countries can be identified by 
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a euro coin next to their names. This poster is the first contact of students with the EU 
and the teacher asks them to observe for a little the map. 

 

Image 1. Poster “United in Diversity” 

The teacher asks students to think about what is really interesting or important to ex-
plore about the EU in this map. Then he asks them to collect their ideas and also vote 
for their favourites via the online brainstorming tool “Tricider”. The students' ideas are 
about “mountains”, “countries”, “euro coins”, “flags”, “languages”, “European parlia-
ment” etc. 

 

388/493

________________________________________________________________________________________________________ 
 i-Teacher     -      I.S.S.N. : 1792 - 4146       -      Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Περιοδικό       -      23ο  Τεύχος     -      Ιούλιος    2020



Image 2. Online brainstorming tool “Tricider” 

Students and their teacher discuss all these ideas in order to reach the broader themes 
that can explore for the EU. Finally, they decide to explore 4 topics: “Geography”, 
“Touristic interests”, “Languages” and “EU creation”. 

Part 2: Jigsaw for the EU! 

Teacher asks students to work with the Jigsaw technique (https://www.jigsaw.org).  

Initially, the students are divided in 4-person groups (the jigsaw groups), diverse in 
terms of gender, ethnicity, race, and ability. Everyone in the jigsaw group will under-
take to explore one of the 4 different themes for the EU. One student will be a geogra-
pher, another a travel agent, another a linguist and the last one a politician. The geog-
rapher will explore the EU countries, the capitals, the mountains, the rivers, the seas, 
etc. The travel agent will explore everything interesting for the tourists, like monu-
ments, museums, churches, historical places etc. The linguist will explore the languages 
of the EU countries, official and dialects. The politician will study the history of the 
EU's creation and the functioning of the EU institutions.  

Secondly, the groups will be transformed into the “expert groups”, the temporary ho-
mogeneous groups composed of students who have the identical assignment, the same 
“specialization”. So, all geographers will be together in the first group, all travel agents 
together in the second group, all linguists in the third group and all politicians in the 
last group. In the “expert groups”, students collaborate to gather and organize the infor-
mation needed. Students have at their disposal, besides the poster above,  

• the booklet “United in Diversity”, a by-product of the poster, and the legend to the 
booklet, both downloaded from the official website of the Publications Office of the 
EU. The booklet is an ideal way for children to learn about the diversity of the 
European family. They can use it to understand what the euro and the euro area are, 
and be introduced to the cultural, scientific and natural heritage of the countries that 
make up the European Union. 

• the interactive map “The EU: what's it all about?”, from EU Learning Corner, 
which helps pupils discover more about the countries of the European Union in a 
fun way. Students take a trip to each country and find out what they like to eat in 
Czechia, which sport is the most popular in Slovakia, learn the names of some fa-
mous Dutch painters and much, much more! 

• the booklet “Passport to the European Union”, downloaded from the official web-
site of the Publications Office of the EU, which takes children on a tour of Europe, 
providing lighthearted insights into each country, including food, languages and fa-
mous people. Pictures introduce some of Europe’s most well-known and lesser 
known sights, including a statue of a mermaid in Copenhagen harbour and the rock 
where Greek goddess Aphrodite is said to have been born. The booklet comes with 
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stickers of monuments and coins. 
• the brochure “Europe - Organising together!”, downloaded from the official web-

site of the Publications Office of the EU, which helps students focus on current 
affairs (e.g. a European summit or the euro) in order to talk about the functioning 
of the institutions and EU citizenship. 

 

Image 3. Interactive map “The EU: what's it all about?” 

The “specialists” in every “expert group” discuss the main points of their segment and 
take notes using the “MeetingWords”, a web tool for realtime collaborative text editing. 

Part 3: We present the EU! 

Students in the “expert groups” decide which elements are interesting, important, ex-
citing and appealing about their topic and they rehearse the presentations they will make 
to their jigsaw group.  

• The “geographers” create an interactive map with the capitals and other important 
places of the EU countries using the online mapping program “ZeeMaps” (see an 
example http://j.mp/2HfMPas)  

• The “travel agents” create a digital poster or infographic for the most touristic places 
in the EU using the online design tool “Easel.ly” (see an example https://www.ea-
sel.ly/browserEasel/10777422) 

• The “linguists” create word clouds for languages and dialects of the EU using the 
tool “WordArt”, an online word cloud art creator (see an example 
https://wordart.com/kfo2vf9csbf1/word-art)  

• The “politicians” create a mind map about what is the EU and how it works using 
the online mind-mapping tool “Bubbl.us” (see an example http://bit.do/mindmap-
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europe) 

Part 4: Back to groups! 

The “experts” go back into their jigsaw groups and now each group consists of a geog-
rapher, a travel agent, a linguist and a politician. Each student presents her or his seg-
ment to the group using the shared link of the presentation created in the expert group. 
Others in the group are encouraged to ask questions for clarification.  

In the end, all students in their group test their knowledge in the board game “Let’s 
explore Europe”, located in the EU Learning Corner. 

Learning materials 

Materials downloaded from the Publications Office of the EU: 

• Poster “United in Diversity” (2017) 
• Booklet “United in Diversity” (2014) 
• Legend to the Booklet “United in Diversity” (2016) 
• Booklet “Passport to the European Union” (2016) 
• Brochure “Europe - Organising together!” (2020) 

Materials located in the EU Learning Corner  

• Interactive map “The EU: what's it all about?”  
• Board game “Let’s explore Europe” 
• Web tools (no registration needed for students) 
• Tricider (brainstorming tool) 
• MeetingWords (realtime collaborative text editor) 
• ZeeMaps (interactive maps creator) 
• Easel.ly (design tool) 
• WordArt (word cloud art creator) 
• Bubbl.us (mind-mapping tool) 

Outcomes 

The learning design presented in this article is a didactic scenario for fifth grade students 
to explore the EU and it has been implemented in a primary school in northern Greece. 

Guided by a map of Europe, students traveled to the EU countries to meet other places, 
cultures, languages, habits, monuments, religions. In addition, students had the oppor-
tunity to know how the EU works as a unique economic and political union between 27 
countries. On this route, students developed critical thinking and collaboration skills 
using ICT to create maps, posters, word clouds and mind maps. 
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Teaching with Europeana: Dragon Tales in Europe 

Kyriakaki Despoina 
Master of Arts, Phd Candidate, Secondary Teacher, despkyr2@yahoo.com 

Περίληψη 

This article aims to describe the Europeana platform, an initiative of the European Un-
ion that aims to collect and promote European cultural heritage. Moreover, it describes 
the diversity of its content and the contribution of teachers from all around Europe by 
participating in the Teaching with Europeana program organized by European 
Schoolnet. Teachers create learning scenarios using Europeana content that are imple-
mented in their classroom as well as implement learning scenarios created by other 
teachers. The following learning scenario was created as part of this project and it is an 
attempt to deal with a very popular topic such as dragons. My learning scenario makes 
use of Europeana content about folk tales and dragons and aims to familiarize students 
with the topic using innovative tools.  

Λέξεις-Κλειδιά: Europeana, learning scenario, cultural heritage. 

Europeana platform and Education 

Europeana platform was first established in 2008 as an initiative of the European Un-
ion financed by the European Union’s Connecting Europe Facility and the European 
Member States.  The platform works with thousands of libraries, museums and Euro-
pean archives in order to collect and share material for research, enjoyment and educa-
tion. Europeana collection provides access to digitized material including books, Music, 
Artwork that exceeds the number of 60 million. A sophisticated search and various 
filters are at the disposal of everyone interested in European Cultural Heritage for their 
research. Europeana consists of thematic collections including Art, Fashion, Music, 
Photography, Archaeology, Manuscripts, Industrial Heritage, Migration, Natural His-
tory, Newspapers, Sport, Maps and Geography. Moreover, the platform contains exhi-
bitions and blogs on various topics related to cultural heritage.  A big part of its collec-
tions – almost over 20 million items - is openly licensed and can be freely used in edu-
cation. 

For educators and learners Europeana provides a wide range of resources such as 
learning scenarios created and implemented by primary and secondary teachers, tools 
that help co-create culture with kids (e.g. Colouring Books, VanGoYourself, Tran-
scribathon) and various apps and games (e.g. Birdy Memory, Shared 3D Story Maker, 
Memories Retold) as well as training tools and videos.  

Since 2015 European Schoolnet has been making open calls for a specific number of 
teachers (either primary or secondary) from different countries (the number of teachers 
and the countries is specified by European Schoolnet) to participate in the Teaching 
with Europeana Program. There are two separate calls, one for Europeana Teacher 
Ambassadors and one for Europeana Teacher User groups. For every country one 
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Teacher Ambassador is appointed by certain criteria, who will supervise the members 
of the Europeana Teacher User Group during their work in the Europeana project, 
namely support the development of additional learning scenarios for the Europeana 
blog using Europeana content and promote new resources. The Teacher User Group of 
each participant country is selected by the correspondent Ministry of Education of the 
country after applying and according to criteria set by European Schoolnet.  

When selection is completed, 10 teachers from each participant country, both primary 
and secondary, form the Europeana Teacher User Group. The duration of the project is 
two years. The members of the group are required to complete the following tasks:   

- Create one learning scenario per year using Europeana content and upload on 
the Europeana Blog  

- Comment on learning scenarios created by other teachers  
- Implement their own learning scenario and a learning scenario of another 

teacher in the classroom  
- Write a story of implementation describing their experience from implementing 

another teacher’s learning scenario  in the classroom for the Teaching with Eu-
ropeana Blog 

The following teaching scenario is my teaching proposal for the second project year 
2019-2020 as I am a member of the Greek Europeana Teachers User Group (DSI IV, 
2018-2020). The template of this learning scenario is provided by European Schoolnet.  

Teaching with Europeana Learning Scenario 

Title: Dragon Tales in Europe 

Abstract 

My Learning Scenario aims to get students familiarized with the topic of dragons in 
Europe, creatures famous from folk traditions all over the world, and their tales. Many 
students identify themselves with this topic even from an early age. This lesson intends 
to strengthen students’ abilities to work with pictures in various ways such as describ-
ing, discussing, drawing, commenting, writing stories, working in teams with the help 
of simple ICT tools, such as Popplet, Storyboard That and Glogster.  

The lesson contains a warm-up activity to brainstorm about dragons using Popplet. Af-
ter that they take up picture description and discuss about them based on the details they 
spot in the Europeana Gallery presented to them. As a further activity of promoting 
language skills, they make a Top 3 of the images from the Gallery in groups and debate 
to explain their choices. Based on given information about dragons in Europe they write 
short dragon stories using Storyboard That. As an alternative they make glogs about 
dragon pictures of their choice from the Gallery. Finally, they engage themselves in the 
Picture Dictation Activity using 3 different roles, Describer, Artist and Scribe, which 
ends by making a picture gallery of their own on classroom walls. 
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This lesson is interdisciplinary as it can be taught in History, Language, ICT, English 
and Arts classes.  

Keywords : dragons, tales, images, online tools, legends 

Table of summary  

Subject History, Language, History of Art, ICT, English 
 

Topic Tales about dragons in Europe through pictures 
Age of students 15 

Preparation time 5 minutes 

Teaching time 2-3 teaching hours 

Online teaching 
material  

Popplet for the brainstorming activity 
Storyboard That  to write short stories 
Glogster to present dragon pictures and their tales 
 

Offline teaching 
material 

Paper, pencils, pen markers  

Europeana re-
sources used 

Europeana Gallery: dragons in myth and science 

Europeana Blog: Here be dragons 

 

Licenses 

Attribution CC BY. This license lets others distribute, remix, tweak, and build upon 
your work, even commercially, as long as they credit you for the original creation. This 
is the most accommodating of licenses offered. Recommended for maximum dissemi-
nation and use of licensed materials.  

Integration into the curriculum 

This learning scenario can be taught in English classes (level B1 +) to promote written 
and oral expression of students, in ICT lessons by using online tools to comment on 
images and write stories about them as well as in History (starting from late Byzantine 
times) as complementary to chapters on Culture and History of Art.  

Aim of the lesson 

Students need  

-   to be able to describe pictures verbally and in writing 

-  to learn about stories about dragons in Europe  

-   to edit pictures and write stories about them using ICT tools  
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Outcome of the lesson 

After finishing the Picture Dictation activity students can post their drawings on the 
classroom walls to make a small gallery. The rest of the students decide which drawing 
is the best and explain why.  

Trends 

Collaborative learning, visual search and learning, project-based learning 

21st century skills 

Communication, collaboration, creativity, critical thinking 

Activities 

Name of 
activity 

Procedure Time 

1. Warm-
up activity 

What is the first thing that comes to your mind when you hear 
the word Dragons? Work in small groups to create a Popplet 
to brainstorm around the topic “Dragons”. 

15 
min. 

2.  Picture 
description 

See the picture of St. George slaying the dragon. Discuss the 
following questions. 
1. What do you see in this picture? 
2. How do you feel when you look at the picture? 
3. What do you like about this picture? 
4. What do you dislike about this picture? 
5. Does this picture have any parts which are more interesting 
than other parts?  What are they?  Why are they more interest-
ing? 
6. What is the setting?  Where?  When? 
 

 5 
min. 

3. Top-3 Have students look at the pictures of the 2 given Europeana 
Gallery links. In groups, students write down on a piece of pa-
per a top-3 of the images. Then they will debate in groups and 
explain their choice. 

15 
min. 

4. 
Storyboard 

Using the information given about dragons write story boards 
in small groups about a dragon of your choice from the Gallery 
using Storyboard That 

25 
min. 

5. Making 
a glog 

Students work in teams. Each team creates a glog of a dragon 
image they choose from the Gallery using Glogster 

15 
min. 

6. Picture 
dictation 

Students work in groups of 3. They decide on a picture they can 
describe, draw and discuss. In each team one student is the De-
scriber, who will describe the picture. He is the only one to see 
the actual picture. Then a second student from the same team 
becomes the Artist, who will draw what the Describer de-
scribes. Finally, a third student from the team becomes the 
Scribe, who will write the description. When all groups finish, 

20 
min. 
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students compare their drawing and written description and dis-
cuss similarities and differences. 

Assessment 

For lesson assessment I used the 3-2-1 assessment activity in which students say 3 
things they learnt, 2 things they still want to know and 1 question they have.  

Student feedback (after implementation) 

After the end of the lesson I sent my students the following questionnaire on Survey 
Monkey.  

Although the students are familiar with the topic of dragons, most of them agreed that 
it was the first time they had ever had a lesson about dragons. In general they found the 
lesson very interesting and they added information to their knowledge of the topic. They 
believe that the activities were interesting and out of the ordinary. They appreciated the 
use of online tools they had not known before. Moreover, they really liked the parts 
which had to do with picture description and the following activities. Overall, they 
thought the lesson was more creative, interesting and interactive than usually.  

Annex 

Wikipedia: Dragon 

Ancient Origins: Dragon Myths 

English Heritage Blog: Dragons and Their Origins 

Atlas Obscura: Here Be Dragons 

American Museum of Natural History: European Dragons 
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Ασύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία της έννοιας: «Σύστημα ενέργειας»  

Σισσαμπέρη Νίκη, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 , Μεταδιδάκτορας, nsissam@upatras.gr 

Περίληψη 

Στο άρθρο παρουσιάζεται ένα διδακτικό σενάριο, οι αρχές σχεδίασής του και στοιχεία 
από την εφαρμογή του. Το διδακτικό σενάριο έχει ως γνωστικό αντικείμενο την έννοια 
σύστημα ενέργειας και εντάσσεται στο μάθημα Φυσικά της Στ΄ τάξης του Δημοτικού 
Σχολείου ως ένας κοινός θεματικός άξονας των τριών διακριτών κεφαλαίων Ενέργεια, 
Θερμότητα, Φως του σχολικού εγχειριδίου. Ο γενικός σκοπός που επιδιώκεται είναι να 
οικοδομήσουν οι μαθητές/ριες γνώσεις για τη συστημική φύση της ενέργειας. Το σε-
νάριο σχεδιάστηκε να εφαρμοστεί σε περιβάλλον ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαί-
δευσης μέσω της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής πλατφόρμας e-me. Η ψηφιακή προσομοί-
ωση από το Phet Colorado με τίτλο Ενέργεια: Μορφές και μετατροπές (συστήματα) α-
ποτελεί το κύριο εκπαιδευτικό εργαλείο, ενώ τα παραγόμενα έργα των μαθητών/ριών 
υποβάλλονται σε αρχεία κοινής χρήσης  (google docs). Η διερεύνηση, ο πειραματισμός 
και η επίλυση προβλήματος, με την αξιοποίηση της ψηφιακής προσομοίωσης, ενσω-
ματώνονται σε μια εποικοδομητικού τύπου προσέγγιση διδασκαλίας, στην οποία δίνε-
ται έμφαση στην ατομική εξ αποστάσεως μάθηση.  

Λέξεις-Κλειδιά: σύστημα ενέργειας, εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

Εισαγωγή 

Το σενάριο με τίτλο συστήματα ενέργειας σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε κατά το σχο-
λικό έτος 2019-20 προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της εξ αποστάσεως εκ-
παίδευσης των μαθητών/ριών ύστερα από την απόφαση αναστολής λειτουργίας των 
σχολείων λόγω της πανδημίας από τον ιό COVID-19.  

Κατά τον σχεδιασμό του σεναρίου δόθηκε προτεραιότητα στην τήρηση δύο βασικών 
αρχών. Σύμφωνα με την πρώτη αρχή, το σενάριο πληροί τις προδιαγραφές ενός ολο-
κληρωμένου διδακτικού σεναρίου για την εφαρμογή των ΤΠΕ στην τάξη, όπως αυτές 
περιγράφονται στα εγχειρίδια προγραμμάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών κλάδου 
ΠΕ70 για το Β2 επίπεδο (ΙΤΥΕ Διόφαντος, 2019). Σύμφωνα με τη δεύτερη αρχή, το 
σενάριο σχεδιάστηκε έτσι ώστε να εφαρμοστεί εξ ολοκλήρου σε περιβάλλον ασύγχρο-
νης εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Στην περίπτωση αυτή, ελήφθησαν υπόψη πιθανές δυ-
σκολίες των μαθητών/ριών αναφορικά με (α) την κατοχή και χρήση ηλεκτρονικών συ-
σκευών (Η/Υ ή tablet) ή/και πρόσβασης στο διαδίκτυο στα πλαίσια του οικογενειακού 
τους περιβάλλοντος και (β) τον χειρισμό των εφαρμογών ΤΠΕ που μπορούν να ενσω-
ματωθούν στις διδακτικές δραστηριότητες. Επιπλέον, λήφθηκε υπόψη ότι, οι διδακτι-
κές δραστηριότητες θα πρέπει να σχεδιαστούν έτσι ώστε οι μαθητές/ριες να εργάζονται 
σε ατομικό επίπεδο, σε κάθε φάση του διδακτικού σεναρίου.  Δεδομένης της  ευρείας 
εφαρμογής ομαδοσυνεργαστικών δραστηριοτήτων στο σχολικό περιβάλλον και της συ-
νεπακόλουθης εξοικείωσης των μαθητών/ριών με  αυτές, η ομαλή μετάβαση στην εξ 
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ολοκλήρου διαχείριση των δραστηριοτήτων σε ατομικό επίπεδο αντιμετωπίζεται ως 
αναγκαία.  

Στο άρθρο αναλύονται οι αρχές σχεδιασμού του διδακτικού σεναρίου και περιγράφο-
νται οι διδακτικές δραστηριότητες που διαμορφώθηκαν με βάση αυτές. Επιπλέον, σχο-
λιάζονται στοιχεία από την εφαρμογή του και επισημαίνονται τα βασικά συμπερά-
σματα για την ασύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου.  

Αρχές σχεδιασμού του διδακτικού σεναρίου  

Το πρότυπο διαμόρφωσης διδακτικών σεναρίων εφαρμογών ΤΠΕ επιπέδου Β2 

Ακολουθώντας το προαναφερθέν πρότυπο, στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται ο 
σκοπός, οι στόχοι, το περιεχόμενο του σεναρίου και η σύνδεσή του με το Αναλυτικό 
Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ) του μαθήματος των Φυσικών Επιστημών, οι εναλλακτι-
κές αντιλήψεις αλλά και οι προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών/ριών. Γίνεται, επί-
σης, αναφορά στη θεωρητική, τη μεθοδολογική και τη διδακτική προσέγγιση με ΤΠΕ. 

Σκοπός και στόχοι του διδακτικού σεναρίου 

Ο γενικός σκοπός του σεναρίου η οικοδόμηση γνώσεων από μαθητές/ριες της Στ΄ Δη-
μοτικού μέσω της ενασχόλησής τους με μια σειρά δραστηριοτήτων σχετικά με τη συ-
στημική φύση της ενέργειας. Αναμένεται, δηλαδή, με την ολοκλήρωση της συμμετοχής 
τους στο σενάριο διδασκαλίας, οι μαθητές/ριες να μπορούν να αναγνωρίζουν συστή-
ματα ενέργειας, να τα παρατηρούν και να τα εξηγούν χρησιμοποιώντας τις έννοιες α-
ποθήκη ενέργειας, μεταφερόμενη ενέργεια και μετατροπέας ενέργειας.  

Σε αντιστοιχία και συνάφεια με τον γενικό σκοπό του σεναρίου τέθηκαν οι παρακάτω 
επιμέρους στόχοι ως προς: (α) το γνωστικό αντικείμενο, (β) τη χρήση ΤΠΕ και (γ) τη 
μαθησιακή διαδικασία.  

Ως προς το γνωστικό αντικείμενο, επιδιώκεται ώστε οι μαθητές/ριες να:  

(α) Οικοδομήσουν γνώσεις για τις έννοιες μεταφερόμενη ενέργεια και μετατροπέας ε-
νέργειας, (β) Εντοπίζουν αναπαραστάσεις συστημάτων ενέργειας σε ψηφιακή προσο-
μοίωση, (γ) Παρατηρούν φυσικά φαινόμενα που οφείλονται στη λειτουργία ενεργεια-
κών συστημάτων, (δ) Εξηγούν φυσικά φαινόμενα που οφείλονται στη λειτουργία ενερ-
γειακών συστημάτων  και (ε) Κατανοήσουν ότι η ενέργεια εντοπίζεται σε συστήματα 
και γίνεται αντιληπτή από παρατηρήσιμα φυσικά φαινόμενα (π.χ άναμμα μιας λάμπας, 
θέρμανση μιας ποσότητας νερού, κτλ). 

Ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών, επιδιώκεται οι μαθητές/ριες να:  

(α) Χειρίζονται ψηφιακή προσομοίωση για να κατασκευάζουν, να παρατηρούν και να 
εξηγούν τη δομή και τη λειτουργεία απλών συστημάτων ενέργειας, (β) Επεξεργάζονται 
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φόρμες διαμοιρασμού αρχείων (επεξεργασίας κειμένων και παρουσιάσεων google 
docs), (γ) Χρησιμοποιούν τις εφαρμογές της πλατφόρμας ασύγχρονης εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης e-me.  

Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία, επιδιώκεται οι μαθητές/ριες να συμμετέχουν ενεργά 
σε δραστηριότητες ατομικής διερευνητικής μάθησης στα πλαίσια της ασύγχρονης εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης. 

Το γνωστικό περιεχόμενο του διδακτικού σεναρίου 

Το γνωστικό αντικείμενο του σεναρίου εμπίπτει στο μάθημα Φυσικών Επιστημών της 
Στ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου (Αποστολάκης κ.ά, 2006) και συνάδει με το αντί-
στοιχο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΔΕΠΠΣ & ΑΠΣ, 2003). Έννοιες σχετικά με 
την ενέργεια περιλαμβάνονται στις ενότητες Ενέργεια, Θερμότητα και Φως του σχολι-
κού εγχειριδίου. 

Οι κυριότερες γνώσεις που θα διδαχθούν στο προτεινόμενο σενάριο είναι (α) η συστη-
μική φύση της ενέργειας και (β) παραδείγματα απλών, ψηφιακών ενεργειακών συστη-
μάτων. Αυτές οι γνώσεις είναι κρίσιμες διότι (α) αναδεικνύουν την πραγματική φύση 
της ενέργειας (η ενέργεια δεν υπάρχει εκτός συστημάτων) και (β) αντιμετωπίζουν μια 
σημαντική γνωστική δυσκολία των μαθητών/ριών στην κατανόηση των ενεργειακών 
εννοιών, διότι οι μαθητές/ριες τείνουν να εντοπίζουν την ενέργεια σε μεμονωμένα σώ-
ματα και όχι σε συστήματα.  

Οι εναλλακτικές αντιλήψεις των μαθητών/ριών 

Από τη βιβλιογραφική έρευνα προκύπτει ότι οι μαθητές/ριες της Στ΄ τάξης (αλλά και 
μεγαλύτερων ηλικιών ακόμη και στο επίπεδο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) κατέχουν 
εσφαλμένες γνώσεις ή/και αναπαραστάσεις σχετικά με την έννοια ενέργεια (Driver et 
al, 2000; Petrus & Raphoto, 2014). Επιπλέον, οι μαθητές/ριες τείνουν να εντοπίζουν 
την ενέργεια όχι σε συστήματα αλλά σε μεμονωμένα αντικείμενα (Domenech at al, 
2007). Πρόκειται για ένα εύρημα που παραπέμπει σε γνωστική δυσκολία των μαθη-
τών/ριών. Αυτό ακριβώς το  πολύ σημαντικό εύρημα πρόκειται να αξιοποιηθεί περισ-
σότερο στο παρόν σενάριο και έτσι ο γενικός σκοπός του είναι η υπέρβαση αυτής της 
γνωστικής δυσκολίας και η οικοδόμηση ενός συστημικού μοντέλου σκέψης για την 
ενέργεια.  

Οι προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών/ριών 

Ως προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών/ριών σε σχέση με το γνωστικό αντικείμενο 
του σεναρίου θεωρούνται οι βασικές γνώσεις διάκρισης: (α) των διαφόρων μορφών 
ενέργειας και (β) των διαφόρων πηγών ενέργειας. Αυτές οι γνώσεις έχουν τυπικά οικο-
δομηθεί ήδη από την Ε΄ τάξη, ενώ με την πρώτη δραστηριότητα του σεναρίου προσεγ-
γίζονται συνοπτικά, σε επαναληπτική βάση. 
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Σε σχέση με τη χρήση των ΤΠΕ, κρίνονται ως επαρκείς οι γενικές δεξιότητες χειρισμού 
των περιφερειακών συσκευών του Η/Υ που κατέχουν οι μαθητές/ριες αυτής της ηλι-
κίας. Αυτές, σε συνδυασμό με σαφείς οδηγίες για την εφαρμογή των διδακτικών δρα-
στηριοτήτων (εκφώνηση) οι οποίες επεξηγούν αναλυτικά τι πρέπει να κάνουν οι μαθη-
τές/ριες διευκολύνουν (α) τον πειραματισμό με τις προσομοιώσεις και (β) τη διαχείριση 
αρχείων επεξεργασίας κειμένου και παρουσιάσεων μέσω των εφαρμογών κοινής χρή-
σης (google docs).    

Η  θεωρητική προσέγγιση 

Η θεωρητική προσέγγιση του σεναρίου διδασκαλίας συνάδει με τον εποικοδομιστική 
αντίληψη για τη διδασκαλία εννοιών των Φυσικών Επιστημών (Millar, 1989). Αυτή η 
θεωρητική προσέγγιση θεωρείται κατάλληλη αφενός για τη διδασκαλία του γνωστικού 
αντικειμένου, δηλαδή για την συγκρότηση της συστημικής φύσης της ενέργειας και 
αφετέρου για τη διδασκαλία του σε περιστάσεις ασύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκα-
λίας. Η οικοδόμηση της γνώσεων για τη συστημική φύση της ενέργειας θεωρείται ε-
ξαιρετικά σημαντική, καθώς πληροί το κριτήριο της επιστημολογικής εγκυρότητας της 
σχολικής γνώσης (Κολιόπουλος, 2006). Στο επίπεδο της διδασκαλίας της έννοιας ενέρ-
γεια είναι σύνηθες να προωθείται η ιδέα της ενέργειας σε μεμονωμένα αντικείμενα, 
ενδεχομένως διότι και τα ίδια τα παιδιά δεν μπορούν να αντιληφθούν αυθόρμητα τη 
συστημική φύση της ενέργειας. Ωστόσο, είναι δεδομένο ότι μπορούν να κατανοήσουν 
ακόμη και μεγάλης κλίμακας και πολύπλοκα ενεργειακά συστήματα μετά από τη συμ-
μετοχή τους σε κατάλληλες διδακτικές ακολουθίες, τουλάχιστον όταν εφαρμόζεται δια 
ζώσης διδακτικό σενάριο (Sissamperi & Koliopoulos, 2015). Το θεωρητικό πλαίσιο 
του εποικοδομισμού στο παρόν διδακτικό σενάριο εφαρμόζεται μέσω της ατομικής 
διερεύνησης και της επίλυσης προβλήματος/ ερωτήματος (Harlen, 2013), καθώς οι μα-
θητές/ριες δεν έχουν τη δυνατότητα σύγχρονης εξ αποστάσεως συνεργασίας με συμ-
μαθητές/ριες τους.  

Η μεθοδολογική προσέγγιση 

Δεδομένου ότι το σενάριο σχεδιάστηκε έτσι ώστε να εφαρμοστεί σε περιβάλλον ασύγ-
χρονης εξ αποστάσεως  διδασκαλίας, στο οποίο η συνεργασία τόσο μεταξύ εκπαιδευ-
τικού -μαθητών/ριών όσο των μαθητών/ριών μεταξύ τους, σαφώς αποτελεί ένα εμπόδιο 
(εφόσον έπρεπε να αντιμετωπιστούν οι έκτακτες συνθήκες για την εφαρμογή του) δό-
θηκε ιδιαίτερη προσοχή στην αλληλεπίδραση των μαθητών/ριών με το γνωστικό αντι-
κείμενο σε ατομικό επίπεδο. Αυτό σημαίνει ότι επιδιώχθηκε ώστε οι μαθητές/ριες, πα-
ρόλο που θα εργάζονταν από απόσταση και ανεξάρτητα μεταξύ τους, να ενθαρρύνονται 
να υιοθετήσουν μια διερευνητική προσέγγιση. Η επίλυση προβλήματος αποτέλεσε την 
κύρια διδακτική τεχνική καθώς ευνοεί τη διαμόρφωση μιας κατάλληλης περίστασης 
για διερεύνηση και πειραματισμό με την προσομοίωση. Παράλληλα, επιδιώχθηκε η 
επικοινωνία των γνώσεων μεταξύ των μαθητών/ριών μέσω των αρχείων κοινής χρή-
σης, πρακτική που εμμέσως δημιουργεί δυνατότητα συνεργασίας σε επίπεδο ομάδας. 
Ο  σχεδιασμός του διδακτικού σεναρίου προάγει τη διαμεσολάβηση των ΤΠΕ ώστε να 
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καταστεί εφικτή η αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών/ριών και των γνώσεων που 
επιδιώκεται να οικοδομήσουν. Η διαμεσολάβηση αυτή θεωρείται ότι υποστηρίζει ε-
παρκώς τη μάθηση ενεργειακών εννοιών και εννοιών για τον ηλεκτρομαγνητισμό, του-
λάχιστον σε περιστάσεις δια ζώσης διδασκαλίας (Σισσαμπέρη & Φύττας, 2011).  

Οι εφαρμογές ΤΠΕ που επιλέχθηκαν στο παρόν σενάριο διδασκαλίας λειτουργούν κυ-
ρίως ως γνωστικό εργαλείο και συνάδουν επαρκώς με την εποικοδομιστική θεωρία μά-
θησης. Ως κύριο διδακτικό εργαλείο για τη διδασκαλία και εμπέδωση του γνωστικού 
αντικειμένου επιλέχθηκε το ψηφιακό/εικονικό περιβάλλον προσομοίωσης με τίτλο Ε-
νέργεια: Μορφές και μετατροπές (συστήματα)  του Phet Colorado 
(https://phet.colorado.edu/sims/html/energy-forms-and-changes/latest/energy-forms-
and-changes_el.html). Η προσομοίωση αυτή ενσωματώθηκε στο εκπαιδευτικό περι-
βάλλον διότι μπορεί να λειτουργήσει ως αναπαράσταση των αντίστοιχων πραγματικών 
συστημάτων προκειμένου να γίνει κατανοητή η δομή και η λειτουργία τους. Θεωρείται 
δε, ότι άλλου είδους αναπαραστάσεις, όπως για παράδειγμα μικρής κλίμακας λειτουρ-
γικά μοντέλα συστημάτων ενέργειας, υπό τις συνθήκες εξ αποστάσεως διδασκαλίας 
είναι αδύνατο να χρησιμοποιηθούν, τουλάχιστον ως ένα κοινό σύστημα αναπαράστασης 
και αναφοράς για τον/ην εκπαιδευτικό και τους/ις μαθητές/ριες. Μεταξύ των δυνατο-
τήτων που παρέχει η συγκεκριμένη προσομοίωση σημειώνεται ότι επιτρέπει (α) τη δη-
μιουργία απλών συστημάτων ενέργειας, (β) την παρατήρηση της δομής και της λει-
τουργίας τους και (γ) την τροποποίησή τους. Επιπλέον, εκτιμάται ότι αυτές οι δυνατό-
τητες το καθιστούν κατάλληλο εργαλείο για την περίπτωση της ασύγχρονης εξ απο-
στάσεως εκπαίδευσης, εφόσον (α) οι μαθητές/ριες μπορούν να το χειριστούν χωρίς δυ-
σκολία, (β) η χρήση του συνάδει με τους στόχους του σεναρίου, (γ) διατίθεται δωρεάν 
και (δ) δεν απαιτεί εγκατάσταση.  

Οι διδακτικές δραστηριότητες του σεναρίου  

Δραστηριότητα ψυχολογικής και γνωστικής προετοιμασίας 

Για την ψυχολογική και γνωστική προετοιμασία των μαθητών/ριών έχει σχεδιαστεί η 
πρώτη εργασία του σεναρίου. Οι μαθητές/ριες καλούνται να παρακολουθήσουν ένα 
εκπαιδευτικό βίντεο και να προβληματιστούν με βάση συγκεκριμένες ερωτήσεις σχε-
τικά με τις μορφές ενέργειας και τις μετατροπές της. Το εκπαιδευτικό βίντεο το οποίο 
αποτελεί πνευματικό αγαθό του Noesis Science Center και είναι αναρτημένο στην ι-
στοσελίδα του (https://www.youtube.com/watch?v=30CjC3x7ggo) πληροί τους απα-
ραίτητους διδακτικούς και παιδαγωγικούς όρους ώστε να αποτελέσει εκπαιδευτικό υ-
λικό. Η αποτίμηση της υπάρχουσας γνώσης και η ανίχνευση των αναπαραστάσεων και 
γνωστικών δυσκολιών γίνεται μέσω των απαντήσεων που αναρτούν οι μαθητές/ριες σε 
αρχείο επεξεργασίας κειμένου κοινής χρήσης το οποίο λειτουργεί ως ψηφιακός πίνα-
κας. Η πρακτική της αντιμετώπισης του αρχείου κοινής χρήσης ως ψηφιακού πίνακα, 
στην παρούσα αλλά και στις άλλες δραστηριότητες του σεναρίου, εφαρμόστηκε προ-
κειμένου να υπάρχουν κοινά μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών αρχεία αναφοράς, τα 
οποία έχουν τα πλεονεκτήματα της ευκολίας στη χρήση και της δωρεάν πρόσβασης. 
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Αυτό σημαίνει ότι, οι μαθητές/ριες μπορούν αφενός να τα επεξεργαστούν και αφετέρου 
να διαβάσουν τα κείμενα των συμμαθητών/ριών, υπό αυτή τη λογική μπορούν να θεω-
ρηθούν ως ένα είδος συνεργατικού εργαλείου.   

Δραστηριότητα διδασκαλίας του γνωστικού αντικειμένου 

Η δραστηριότητα διδασκαλίας του γνωστικού αντικειμένου διαμορφώθηκε έτσι ώστε, 
αρχικά να εισάγει τους μαθητές/ριες στο υπό μελέτη γνωστικό αντικείμενο μέσω της 
παρουσίασης του θεωρητικού πλαισίου για την διδακτική προσέγγιση των συστημάτων 
ενέργειας. Το πλαίσιο αυτό εισάγει ένα μοντέλο ποιοτικής περιγραφής των συστημά-
των ενέργειας που θα μελετήσουν με τις επόμενες εργασίες και επιτρέπει τον συσχετι-
σμό της έννοιας σύστημα ενέργειας με μια γραφική αναπαράστασή του. Με το μοντέλο 
γίνεται η διάκριση των εννοιών αποθήκη ενέργειας, μετατροπέας ενέργειας, μεταφορά 
ενέργειας και διευκολύνεται η περιγραφή και η εξήγηση της λειτουργίας των συστημά-
των ενέργειας που πρόκειται να μελετηθούν μέσω της προσομοίωσης.  

Μετά την παρουσίαση του μοντέλου περιγραφής των συστημάτων ενέργειας ακολου-
θεί η παράθεση δύο παραδειγμάτων. Στο πρώτο παράδειγμα, η εκπαιδευτικός παρου-
σιάζει τη στατική εικόνα ενός συστήματος που αποτελείται από νερό που θερμαίνεται, 
φτερωτή και λάμπα που ανάβει. Δίνει έμφαση στο παρατηρούμενο φαινόμενο: Εδώ 
παρατηρούμε το φαινόμενο «άναμμα λάμπας» ενώ τονίζει τα βασικά ερωτήματα: (α) 
Πώς πρέπει να σκεφτούμε για να το εξηγήσουμε, (β) από ποια μέρη αποτελείται το σύ-
στημα και (γ) από ποια μέρη του συστήματος και γιατί μεταφέρεται ενέργεια. Το επόμενο 
παράδειγμα αποτελεί μια παραλλαγή του πρώτου, όπου η λάμπα αντικαθίσταται με 
νερό σε δοχείο και το παρατηρούμενο φαινόμενο είναι η αύξηση της θερμοκρασίας 
του. Σε αυτό η φτερωτή περιστρέφεται με νερό που ρέει από βρύση.  

Δραστηριότητα εμπέδωσης του γνωστικού αντικειμένου 

Για την εμπέδωση του γνωστικού αντικειμένου οι μαθητές/ριες καλούνται να εργα-
στούν ατομικά και να επιλύσουν, εφόσον πειραματιστούν με την προσομοίωση, προ-
βλήματα/ερωτήματα. Πιο συγκεκριμένα, ενθαρρύνονται να διερευνήσουν (α) με πό-
σους τρόπους μπορεί να ζεσταθεί το νερό, (β) με πόσους τρόπους μπορεί να ανάψουν 
οι λάμπες και (γ) με πόσους τρόπους μπορεί να περιστραφεί το ανεμιστηράκι. Κάθε 
ένα από τα συστήματα που κατασκευάζουν μπορούν να το αντιγράψουν ως στατική 
εικόνα (screenshot) και να το επικολλήσουν για να το παρουσιάσουν στον κοινό ψη-
φιακό πίνακα. Αυτός ο πίνακας είναι ένα αρχείο παρουσιάσεων (power point) κοινής 
χρήσης όπου οι μαθητές/ριες αφενός αναρτούν το παραγόμενο έργο τους αφετέρου 
μπορούν να δουν τα αντίστοιχα έργα (συστήματα ενέργειας) που έχουν δημιουργήσει 
οι συμμαθητές/ριες και στη συνέχεια να προβούν με βάση αυτά σε αναστοχασμό της 
εργασίας τους.  

Δραστηριότητα αξιολόγησης του γνωστικού αντικειμένου 
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Η δραστηριότητα της αξιολόγησης συνίσταται σε ένα κουίζ ερωτήσεων που έχει σχε-
διαστεί έτσι ώστε να διερευνά την επίτευξη των γνωστικών στόχων του σεναρίου. Α-
ποτελείται από τις εξής βασικές ερωτήσεις: (α) Από ποια μέρη αποτελείται ένα σύστημα 
ενέργειας;, (β) Στο σύστημα "νερό που βράζει- φτερωτή- λάμπα" ποιος/οι είναι μετατρο-
πέας/είς ενέργειας;, (γ) Μπορεί να λειτουργήσει ένα σύστημα ενέργειας που αποτελείται 
από "ήλιο-φτερωτή-λάμπα";, (δ) Κατασκευάστε το σύστημα "ήλιος-φωτοβολταϊκό- λά-
μπα". Πότε δεν ανάβει η λάμπα; και (ε) Κατασκευάστε το σύστημα "παιδί με ποδήλατο-
φτερωτή- ανεμιστηράκι". Πότε περιστρέφεται πιο έντονα το ανεμιστηράκι; Το κουίζ δη-
μιουργήθηκε με την εφαρμογή google forms.  

Μεταγνωστική δραστηριότητα 

Η τελευταία δραστηριότητα του σεναρίου στοχεύει στη μεταγνωστική προσέγγιση του 
γνωστικού αντικειμένου από τους μαθητές/ριες. Σε αυτήν οι μαθητές/ριες ενθαρρύνο-
νται να κάνουν μετα-ανάγνωση, υπό την έννοια της κριτικής ανάγνωσης, των διαφόρων 
πινάκων (αρχείων κοινής χρήσης) τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στις προηγούμενες ερ-
γασίες. Ουσιαστικά, καλούνται να κάνουν ένα είδος αυτοαξιολόγησης και αναστοχα-
σμού μέσω της ερώτησης «Τα έμαθα σωστά;».  Επιπλέον, μπορούν να θέσουν ερωτή-
σεις και να καταγράψουν τα σχόλιά τους σε έναν τελευταίο πίνακα κοινής, πάντα, χρή-
σης.   

Στοιχεία από την εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου 

Το σενάριο εφαρμόστηκε σε ένα τμήμα Στ΄ τάξης Σχολείου ημιαστικής περιοχής μέσω 
της πλατφόρμας ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης e-me. Οι επιδόσεις των συμ-
μετεχόντων μαθητών/ριών στο κουίζ αξιολόγησης για την επίτευξη των γνωστικών 
στόχων κρίνονται ικανοποιητικές. Η επίτευξη των άλλων στόχων είναι δυνατή μέσω 
της ποιοτικής αξιολόγησης των παραγόμενων έργων των μαθητών/ριών, ωστόσο δεν 
εμπίπτει στους στόχους της παρούσας εργασίας. Σε γενικές γραμμές δεν εντοπίστηκαν 
δυσκολίες υλοποίησης των δραστηριοτήτων εκ μέρους των μαθητών/ριών, επισημαί-
νεται όμως ότι, κατά την περίοδο εφαρμογής του σεναρίου η πλατφόρμα τηλεκπαίδευ-
σης παρουσίαζε πολλά τεχνικά προβλήματα, με αποτέλεσμα αρκετοί/ές μαθητές/ριες 
να συμμετέχουν ελλιπώς.  

Συζήτηση / συμπεράσματα 

Ως προς τον σχεδιασμό, εκτιμάται ότι το διδακτικό σενάριο αποτελεί μια διδακτική 
πρόταση που αντιμετωπίζει ικανοποιητικά το ζήτημα της μετάβασης από το ομαδοσυ-
νεργατικό πλαίσιο διδασκαλίας στο ατομικό σε συνθήκες ασύγχρονης εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης. Επιπλέον, ως προς τη χρήση των ΤΠΕ, φαίνεται ότι η διερεύνηση και ο 
πειραματισμός σε ατομικό επίπεδο είναι εφικτά με τη διδακτική αξιοποίηση της ψη-
φιακής προσομοίωσης Phet Colorado. Οι μαθητές/ριες πειραματίζονται και διερευνούν 
τα προβλήματα/ερωτήματα για τα συστήματα ενέργειας έχοντας στη διάθεσή τους προ-
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σιτό ψηφιακό  εκπαιδευτικό υλικό. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως επαρκές αναπαραστα-
τικό υλικό το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί πραγματικών υλικών (π.χ. λαμπά-
κια, φωτοβολταϊκά, κτλ) τα οποία κοστίζουν ή είναι σχεδόν αδύνατο να προμηθευτούν 
οι μαθητές/ριες, όπως για παράδειγμα ένα σύστημα σύνδεσης για περιστροφή της τουρ-
μπίνας με τον ατμό.  
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«Γυναίκα και τέχνη» μέσα από την οπτική μιας διαθεματικής προσέγγισης 
των γαλλικών και των εικαστικών 

Χρυσούλα Στεφανίδη, Εκπ/κός Π.Ε.08, MFA,«Πλαστικές Τέχνες και Επιστήμες της Τέ-
χνης» xrissastef@yahoo.gr 

Χριστίνα Διπλάρη, Εκπ/κός Π.Ε.05, Δρ. Επιστημών της Αγωγής, cdiplari@yahoo.gr 

Περίληψη 

Το παρόν άρθρο βασίζεται σε διαθεματική διδασκαλία των Εικαστικών και Γαλλικών 
που υλοποιήθηκε στην τρίτη Γυμνασίου. Αποσκοπεί στην ανάδειξη της σημασίας της 
δημιουργικής μάθησης και της διαθεματικής προσέγγισης της νέας γνώσης, μέσα από 
την απόδόμηση των έμφυλων στερεοτύπων και την ανάδειξη των πολλαπλών ρόλων 
της γυναίκας. Η διδασκαλία υποστηρίζεται από την ομαδοσυνεργατική μέθοδο και από 
μεθόδους ενεργητικής απόκτησης της γνώσης, με στόχο οι μαθητές να μάθουν να σκέ-
πτονται, να ερευνούν και να αναπτύσσουν κριτική σκέψη. Αξιοποιούνται τεχνικές κα-
ταιγισμού ιδεών, παρατήρησης, σύγκρισης, διερεύνησης, εύρεσης χρονικών σχέσεων, 
σύγκρισης γεγονότων και διατύπωσης συλλογισμών. Το μεγαλύτερο μέρος των δρα-
στηριοτήτων έχει βασιστεί σε ψηφιακά εργαλεία, αξιοποιώντας τις Τεχνολογίες της 
Πληροφορίας και της Επικοινωνίας. Από την εφαρμογή της παραπάνω διδακτικής πρό-
τασης προέκυψε ότι η προσέγγιση έργων τέχνης διευκολύνει την εκμάθηση της ξένης 
γλώσσας και δίνει τη δυνατότητα αλλαγής στερεοτυπικών αντιλήψεων. Η συμβολή του 
άρθρου έγκειται στην ύπαρξη μιας πολυεπίπεδης ανάγνωσης που προσφέρει η διαθε-
ματική προσέγγιση, με την ενίσχυση των αξιών της πολυγλωσσίας και της διαπολιτι-
σμικότητας στο πλαίσιο του ανοιχτού σχολείου.  

Λέξεις-Κλειδιά: Διαθεματικότητα, νέες τεχνολογίες, καινοτομία, Γαλλικά, Εικαστικά 

Εισαγωγή 

Τις τελευταίες δεκαετίες, επιχειρείται ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου και των λει-
τουργιών της εκπαίδευσης, υπό το βάρος της «εκπαίδευσης για την αλλαγή» και «της 
αλλαγής για την εκπαίδευση» (Συμβούλιο της Ευρώπης, 2014). Μια εκπαίδευση «που 
δεν επικεντρώνεται μόνο στη γνώση, αλλά κυρίως σε εκείνους που μαθαίνουν» (Βάος, 
2000, σελ. 14). 

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2010), η υψηλής ποιότητας μάθηση και διδα-
σκαλία πρέπει να προαχθούν σε όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος. Οι 
βασικές ικανότητες για την οικονομία και την κοινωνία της γνώσης, όπως οι μεταγνω-
στικές ικανότητες (μεθοδολογία της μάθησης), η επικοινωνία σε ξένες γλώσσες, η ικα-
νότητα για πλήρη αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινω-
νιών (ΤΠΕ) αλλά και η ηλεκτρονική μάθηση έχουν καταστεί σημαντικές όσο ποτέ άλ-
λοτε (ό.π., 2005). 

Συνεπώς, οι πρακτικές του παραδοσιακού σχολείου αμφισβητούνται διότι «καθιστούν 
τη σχολική γνώση αφηρημένη, αποσπασματική, άσχετη με τις εμπειρίες των μαθητών, 
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οι οποίοι παραμένουν αδιάφοροι προς αυτή αλλά και ανίκανοι να την αξιοποιήσουν για 
νέες μορφές σκέψης» (Ματσαγγούρας, 2002, σελ. 22). Η διαθεματικότητα καταλύει τις 
διαχωριστικές γραμμές μεταξύ των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων και ενιαιοποιεί 
τη σχολική γνώση γύρω από θέματα που παρουσιάζουν αυξημένο ενδιαφέρον για τους 
μαθητές (ό.π., 2002). Στο γενικότερο πλαίσιο προώθησης της διεπιστημονικότητας και 
της διαθεματικότητας, προσφέρονται στους μαθητές νέες δυνατότητες σκέψης, κρίσης 
και δράσης, παρουσιάζοντας ολιστικές εικόνες της πραγματικότητας (Παιδαγωγικό Ιν-
στιτούτο, 2003).  

Η διαθεματική προσέγγιση υποστηρίζεται από μεθόδους ενεργητικής απόκτησης της 
γνώσης, οι οποίες εφαρμόζονται κατά τη διδασκαλία κάθε γνωστικού αντικειμένου και 
εξειδικεύονται στις διαθεματικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο 
της διδασκαλίας κάθε θεματικής ενότητας (ό.π., 2003). Η επίτευξη των διδακτικών 
στόχων εστιάζει σε παιδαγωγικές αντιλήψεις που συνδέονται με μορφές μάθησης ό-
πως: συμμετοχική, ενεργητική-βιωματική και ανακαλυπτική μάθηση με έμφαση στην 
παρώθηση και την καλλιέργεια προσληπτικών και παραγωγικών δεξιοτήτων.  

Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται από το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμμα-
τος Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ., 2003), τα φαινόμενα της διεθνοποίησης του πολιτισμού και 
της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας, σε συνδυασμό με τη μείωση των αποστάσεων, 
συντελούν στη δημιουργία κοινωνικού περιβάλλοντος με ποικιλία πολιτισμικών, 
γλωσσικών, εθνοτικών και κοινωνικοοικονομικών χαρακτηριστικών. Στο νέο αυτό πε-
ριβάλλον που διαμορφώνεται, θεωρείται αναγκαία η υιοθέτηση προτύπων συμπεριφο-
ράς που χαρακτηρίζονται από σεβασμό στις πνευματικές και ανθρωπιστικές αξίες, ε-
λαχιστοποιώντας αφενός το πιθανό ενδεχόμενο της επιβολής ενός μονοδιάστατου πο-
λιτισμικού μοντέλου και αφετέρου την ενίσχυση φαινομένων ξενοφοβίας και ρατσι-
σμού (ό.π., 2003). Εξ ου και η αναγκαιότητα πολιτών που αποδέχονται την πολιτισμική 
ετερότητα των συμπολιτών του και ζουν αρμονικά σε ένα περιβάλλον πολιτισμικής, 
εθνικής και γλωσσικής πολυμορφίας. Συνεπώς, αυτή «η ετερότητα συνδέεται με την 
ανάπτυξη της συνείδησης του μαθητή, ώστε να αντιμετωπίζει τους λαούς και τα πολι-
τιστικά τους επιτεύγματα με συναδελφικότητα, σεβασμό, ισότητα και ισοτιμία» (Δέ-
δος, 2005, σελ.18).  

Παράλληλα, απαιτείται «η ανάπτυξη κοινωνικών/επικοινωνιακών δεξιοτήτων, τόσο 
της μητρικής του γλώσσας όσο και άλλων γλωσσών, συνεργασία, συμμετοχή στις σύγ-
χρονες κοινωνικές εξελίξεις καθώς και ενημέρωση για την ιστορία/πολιτισμική παρά-
δοση της δικής του αλλά και άλλων εθνικών, θρησκευτικών και πολιτισμικών ομάδων» 
(Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2003, σελ. 4). Εξάλλου, σύμφωνα με τον Γκότοβο (2002, 
σελ. 25), «το σχολείο είναι ένα εργαλείο διάχυσης ιδεολογίας και συγκρότησης ταυτό-
τητας».  

Η προώθηση της καινοτομίας αλλά και της παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ στη 
διδακτική πράξη θεωρείται άλλο ένα βασικό ζήτημα για το σύγχρονο εκπαιδευτικό 
χώρο, με εξαιρετικά επίκαιρη τη σημασία τους. Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση 
εμφανίζει μία δυναμική πορεία, εξελίσσεται συνέχεια και προσπαθεί να ενισχύσει και 
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να βελτιώσει την εκπαιδευτική διαδικασία (Αναστασιάδης κ.ά., 2010) μέσα σε ένα 
πλαίσιο ολιστικής προσέγγισης της μάθησης η οποία καθίσταται περισσότερο μαθητο-
κεντρική, ανακαλυπτική και ενεργητική. Ενισχύεται η ατομική πρωτοβουλία, εντείνε-
ται η ύπαρξη μαθησιακών κινήτρων, ενθαρρύνεται η συνεργατικότητα και η συμμετο-
χικότητα, μέσα από δραστηριότητες αυτενέργειας, ενεργής διαμοίρασης περιεχομένου, 
πειραματισμού και αλληλεπίδρασης (Διαμαντάκη κ.ά., 2001).  

Με την εικαστική αγωγή τα παιδιά εμπλέκονται και, σύμφωνα με τον Βάο (2008), «η 
εμπλοκή στην εικαστική πράξη αποτελεί το εργαλείο που βοηθάει το μαθητή να υπερ-
βαίνει τα διάφορα εμπόδια, τα στερεότυπα και τις αγκυλώσεις» (σελ.101). Τα παιδιά 
μέσα από την τέχνη στοχάζονται και μαθαίνουν. «Βλέπουν», βιώνουν, σκέφτονται, εκ-
φράζονται, προσεγγίζουν την τέχνη και αυτό που αυτή προβάλλει αλλά και κατανοούν 
τις αντιλήψεις των άλλων για καίρια ζητήματα. 

Επομένως, η Αισθητική Αγωγή στο σύγχρονο σχολείο αποσκοπεί στο να βοηθήσει 
τους μαθητές να οργανώσουν δημιουργικά και να εξωτερικεύσουν με πληρότητα τις 
προσωπικές τους εμπειρίες, ιδέες, συναισθήματα σε ποικίλες εκφραστικές μορφές και 
να αναπτύξουν προοδευτικά την απαραίτητη ευαισθησία απέναντι στα καλλιτεχνικά 
δημιουργήματα όπως και σε κάθε εκδήλωση του ωραίου στη ζωή. Κατά τον Βάο (ό.π., 
2008), «οι εικαστικές δραστηριότητες δίνουν τη δυνατότητα στο παιδί να αναπτύξει 
την ικανότητα της κατανόησης/επεξεργασίας, ενισχύουν την αυτογνωσία του και διευ-
ρύνουν την αντίληψη/τις γνώσεις του» (σελ.47). Μέσα από την τέχνη ερμηνεύουμε, 
αναζητούμε νοήματα, σημασίες και σκέψεις, προβάλλουμε τα πιστεύω μας. Η ίδια η 
τέχνη είναι ζωή. 

Από την άλλη πλευρά, η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας συνίσταται και στη διδασκαλία 
πολιτισμικών στοιχείων, όπου προκύπτει ο άρρηκτος δεσμός γλώσσας και πολιτισμού. 
Ειδικότερα, το μάθημα της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας βασίζεται περισσότερο στην 
κατανόηση και επαναδόμηση της πραγματικότητας μέσα από μια σειρά διαφορετικών 
γλωσσικών και πολιτισμικών δεδομένων (Kramsch, 2001; Χαραλαμπάκης, 2003) παρά 
στην κατάκτηση των γραμματικοσυντακτικών κανόνων και λεξημάτων. Εξάλλου, η 
Γαλλία είναι μια χώρα όπου άνθησαν η τέχνη και τα γράμματα καθώς «ουδεμία κοινω-
νία οσονδήποτε στοιχειώδεις και αν υπήρξε ηγνόησε την τέχνη» (Reinach, 1931, σελ 
8). Έτσι, η διδασκαλία του πολιτισμού στο πλαίσιο της εκμάθησης της ξένης γλώσσας 
προάγει το διαπολιτισμικό διάλογο καθώς αποκαλύπτεται η παγκοσμιότητα χαρακτη-
ριστικών, οδηγώντας στο γεφύρωμα των αποστάσεων μεταξύ λαών-πολιτισμών και α-
ποτρέποντας στερεοτυπικές αντιλήψεις (Γεωργογιάννης, 1997).  

Το παρόν άρθρο βασίζεται στη διαθεματική διδασκαλία των Εικαστικών και των Γαλ-
λικών που εφαρμόσθηκε στην Τρίτη γυμνασίου σε σχολείο αστικού κέντρου. Η «Γυ-
ναίκα και Τέχνη» σε Ελλάδα και Γαλλία σε διαφορετικές περιόδους οδήγησαν σε αυτή 
την προσέγγιση. Η επιλογή του συγκεκριμένου θέματος έγινε για να αναδειχθεί η θέση 
της γυναίκας, η ομορφιά της που αποτελεί πολυδιαπραγματευμένο θέμα στα εικαστικά 
καθώς και οι ρόλοι της που υπήρξαν καταλυτικοί για την ιστορία. Αποδομώντας τα 
έμφυλα στερεοτύπα και αναδεικνύοντας τους πολλαπλούς ρόλους της γυναίκας, αυτή 
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η διδακτική πρόταση αποσκοπεί στην ανάδειξη της σημασίας της δημιουργικής μάθη-
σης και της διαθεματικής προσέγγισης της νέας γνώσης. Υποστηρίζει την ενίσχυση των 
αξιών της πολυγλωσσίας και της διαπολιτισμικότητας και συνάδει με τους σκοπούς και 
τους στόχους της διδασκαλίας των γνωστικών αντικειμένων των Εικαστικών και της 
Γαλλικής γλώσσας.  

Μεθοδολογία-Εφαρμογή 

Ανεξάντλητη πηγή έμπνευσης, η γυναίκα, αποδόθηκε εικαστικά σε όλες τις εκφάνσεις 
της ζωής της. Μητέρα, γυναίκα, εργαζόμενη λατρεύτηκε και αποδόθηκε μέσα από τους 
πολλαπλούς ρόλους της. Άλλοτε με λατρευτικό και συμβολικό χαρακτήρα, άλλοτε με 
νατουραλιστικό και αντινατουραλιστικό τρόπο. 

Η ανάδειξη της γυναικείας υπόστασης, η αποδόμηση των έμφυλων στερεοτύπων και η 
προστασία των δικαιωμάτων της έδωσαν το έναυσμα για την υλοποίηση αυτής της δια-
θεματικής διδακτικής παρέμβασης στους μαθητές της Γ’ τάξης γυμνασίου σε 4 διδα-
κτικές ώρες ανά τμήμα. Εφαρμόστηκαν οι ακόλουθες στρατηγικές διδασκαλίας: ενερ-
γητική προσέγγιση της γνώσης (διερεύνηση και ανακάλυψη) με στόχο οι μαθητές να 
μάθουν να σκέπτονται, να χειρίζονται πολύπλοκες έννοιες, να ερευνούν, να αναπτύσ-
σουν κριτική σκέψη και να φθάνουν οι ίδιοι στη γνώση, στο να «μαθαίνουν πώς να 
μαθαίνουν». Αξιοποιήθηκαν τεχνικές καταιγισμού ιδεών, παρατήρησης, σύγκρισης, 
διερεύνησης, εύρεσης χρονικών σχέσεων, σύγκρισης γεγονότων και διατύπωσης επα-
γωγικών ή παραγωγικών συλλογισμών. Παράλληλα, χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της 
συζήτησης σε ομάδες για να δοθεί η δυνατότητα στον μαθητή να προβληματιστεί, να 
αξιολογήσει, να συμπεράνει και να διατυπώσει τις απόψεις του μέσα από διαδικασίες 
διαλεκτικής αντιπαράθεσης. Η εμπλοκή του μαθητή στη συζήτηση και η ενεργός συμ-
μετοχή του σ' αυτήν επιτεύχθηκε με κατάλληλες ερωτήσεις προβληματισμού εκ μέρους 
των εκπαιδευτικών. Η ομαδοσυνεργατική μέθοδος που εφαρμόστηκε λειτούργησε ενι-
σχυτικά. Ο Page (όπ. αναφ. στο Γκόβαρης, 2001, σελ. 189) υποστηρίζει «τη συνεργα-
τική μάθηση και τη συγκρότηση μιας συλλογικής ταυτότητας που θα συνδέεται με τις 
ιδιαιτερότητες των υποκειμένων».  

Ειδικότερα, η εν λόγω δράση υλοποιήθηκε με τον ακόλουθο τρόπο: 

Κατά τη διάρκεια της πρώτης διδακτικής ώρας (εργαστήριο πληροφορικής), έγινε προ-
σπάθεια ευαισθητοποίησης των μαθητών μέσω καταιγισμού ιδεών. Με αφόρμηση τον 
τίτλο «Γυναίκα και Τέχνη», καταγράφηκαν οι ιδέες των παιδιών και δημιουργήθηκε 
συννεφόλεξο μέσω του εργαλείου wordle (http://www.wordle.net/). Τα συννεφόλεξα 
είναι διαθέσιμα στην ακόλουθη διεύθυνση: 
https://www.dropbox.com/sh/kq9rmepqgoem16w/AAB_0ggVbDE4265iFnhj0Qn3a?d
l=0 . Κατόπιν, έγινε συζήτηση με τη βοήθεια ερωτήσεων όπως «Ποια έργα γνωρίζετε 
στα οποία παρουσιάζεται η γυναικεία μορφή», «Πως παρουσιάζεται η γυναίκα μέσα 
από την τέχνη», «Υπάρχουν έργα τέχνης που προσδιορίζουν ρόλους;», «Για εσάς, οι 
γυναικείες μορφές τι ρόλο αναδεικνύουν μέσα από την τέχνη;». Ακολούθησε ο χωρι-
σμός των μαθητών σε τρεις ομάδες (τηρήθηκαν οι ομάδες εργασίας που υπάρχουν στο 

410/493

________________________________________________________________________________________________________ 
 i-Teacher     -      I.S.S.N. : 1792 - 4146       -      Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Περιοδικό       -      23ο  Τεύχος     -      Ιούλιος    2020

http://www.wordle.net/
https://www.dropbox.com/sh/kq9rmepqgoem16w/AAB_0ggVbDE4265iFnhj0Qn3a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/kq9rmepqgoem16w/AAB_0ggVbDE4265iFnhj0Qn3a?dl=0


μάθημα των Εικαστικών) και ζητήθηκε από τους μαθητές να βρουν στο διαδίκτυο ένα 
έργο τέχνης που να περιέχει μια γυναικεία μορφή καθώς και να προσδιορίσουν το ρόλο 
της. Οι μαθητές αναφέρθηκαν στην «Αφροδίτη της Μήλου», στις «Καρυάτιδες», στον 
«Εσπερινό» του Millet, στην «Σταρ» του Degas, στην «Αρμονία σε κόκκινο» του 
Matisse και στις «Μεγάλες Λουόμενες» του Cezanne. Έγινε παρουσίαση και περι-
γραφή των έργων (ρόλος, μορφολογικά, πλαστικά στοιχεία, είδος τέχνης) ανά ομάδες 
στην ολομέλεια και στη γαλλική γλώσσα.  

Κατά τη δεύτερη διδακτική ώρα, πραγματοποιήθηκε διαγωνισμός δημιουργίας παζλ. 
Δόθηκαν στις ομάδες τρία διαφορετικά ψηφιακά παζλ (είχαν δημιουργηθεί με το εργα-
λείο jigsaw planet, http://www.jigsawplanet.com/) έργων τέχνης που απεικόνιζαν γυ-
ναικείες μορφές («Η ψυχή καλλιτέχνη» του Γύζη, «Η ελληνική οικογένεια» του Γραμ-
ματόπουλου και «Η φουρνάρισσα» του Millet). Τα puzzles είναι διαθέσιμα στις ακό-
λουθες διευθύνσεις: https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=165174525eff, 
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=19db19ac09e0 και 
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=26632e2b37b1. Ζητήθηκε από τους μα-
θητές να περιγράψουν το έργο τέχνης στα γαλλικά, να προσδιορίσουν τους ρόλους των 
γυναικείων μορφών που απεικονίζονταν σε κάθε έργο, να αναφερθούν στα πλα-
στικά/μορφολογικά στοιχεία καθώς και στη χρονική περίοδο του έργου. Από την κα-
ταγραφή των ρόλων που πραγματοποιήθηκε μέσω του εργαλείου penzu 
(https://penzu.com/app/login) προέκυψαν τρεις θεματικοί άξονες: α) η γυναικεία ομορ-
φιά, β) η θέση της γυναίκας στην οικογένεια και γ) η θέση της γυναίκας μέσα στην 
κοινωνία/σύνδεσή της με την εργασία (αποτυπώθηκε ως εργαζόμενη). Στη συνέχεια, 
οι μαθητές παρακολούθησαν ηλεκτρονική παρουσίαση (power point) έργων τέχνης 
Γάλλων και Ελλήνων εικαστικών που είχε δημιουργηθεί από τους εκπαιδευτικούς. Η 
γυναικεία ομορφιά αποτυπώθηκε μέσω έργων ζωγραφικής Γάλλων και Ελλήνων 
(Cezanne, David, Degas, Delacroix, Lautrec, Leger, Manet, Matisse, Rouault, Γουνα-
ρόπουλος, Εγγονόπουλος, Μόραλης, Μπουζιάνης, Ρόρρης) καθώς και με έργα γλυπτι-
κής (Yves-Klein, Niki de Saint Phalle, Ζογγολόπουλος). Η θέση της γυναίκας στην 
οικογένεια πραγματεύτηκε με έργα των ζωγράφων Degas, Manet, Matisse, Renoir, Βα-
σιλείου, Βικάτος, Γύζης, Κόντογλου, Κουνελάκης, Λύτρας, Ξυδιάς και του Σικελιώτη 
για τη χαρακτική. Το θέμα του έρωτα και της αγάπης παρουσιάστηκε με έργα ζωγρα-
φικής των Magritte Monet, Renoir και έργα γλυπτικής του Rodin. Η μητρότητα ανα-
δείχθηκε μέσα από καλλιτέχνες όπως Cezanne, Chagall και Rouault, με χαρακτικά της 
Κατράκη και γλυπτά του Degas. Η γυναίκα στον εργασιακό τομέα αποτυπώνεται σε 
έργα ζωγραφικής των Degas, Millet και Pissaro.  

Την τρίτη διδακτική ώρα, προβλήθηκε μέρος του βίντεο «Τα δικαιώματα των γυναι-
κών» της οργάνωσης Action Aid Hellas για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων της γυ-
ναίκας σε πολιτισμούς των οποίων οι αντιλήψεις διαφέρουν από το δυτικό κόσμο. Το 
βίντεο είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση: 
https://www.youtube.com/watch?v=u-QXXG3rZQI. Σκοπός της προβολής ήταν οι μα-
θητές να προβληματιστούν για τη σημερινή θέση της γυναίκας σε παγκόσμιο επίπεδο 
και με αφορμή τα παραπάνω ερεθίσματα να εκφραστούν δημιουργικά. Ακολούθησε η 
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δημιουργία του δικού τους έργου ζωγραφικής με γυναικεία μορφή όπου να αναδεικνύει 
ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό/ένα συγκεκριμένο ρόλο. Πάνω στο έργο οι μαθητές 
έγραψαν κάποιο υποστηρικτικό κείμενο ή σχόλιο στα ελληνικά/γαλλικά καθώς και ε-
πέλεξαν ένα μουσικό κομμάτι που θα συνόδευε το έργο τους. Ενδεικτικά αναφέρουμε 
«Η γυναίκα έχει δικαιώματα», «η γυναίκα είναι άνθρωπος», «όχι στη γυναικεία δου-
λεία», «όλοι είναι ίσοι» «θα έπρεπε να είναι ακριβώς στην ίδια θέση με τον άνδρα»», 
«όχι στην εκμετάλλευση των γυναικών», «η γυναίκα είναι ότι πιο όμορφο υπάρχει», 
«η γυναίκα αποτελεί πηγή έμπνευσης». Ενδεικτικά μουσικά κομμάτια που προτάθηκαν 
από τους μαθητές ήταν «Μια γυναίκα όλα τα μπορεί» του Stavento, «Freedom» του G. 
Michael, «Human» του Rag’n Bone Man, «Woman» του John Lennon, και το «Être 
une femme» του Michel Sardou. Η υλοποίηση των έργων ολοκληρώθηκε την τέταρτη 
διδακτική ώρα όπου χορηγήθηκε και σχετικό φύλλο αξιολόγησης προς συμπλήρωση 
από τους μαθητές προκειμένου να αποτιμηθούν οι αποκτηθείσες γνώσεις και δεξιότη-
τες. 

Αποτελέσματα 

Η διδακτική παρέμβαση είχε ως αποτέλεσμα οι μαθητές να μάθουν να προσεγγίζουν 
αισθητικά τα έργα τέχνης διαφορετικών εποχών, ανακαλύπτοντας τις διάφορες σχέσεις 
καθώς η τέχνη είναι «μια γέφυρα από άνθρωπο σε άνθρωπο και από εποχή σε εποχή» 
(Χρήστου, 1987, σελ 7). Ενημερώθηκαν για τη θέση της γυναίκας όπως την απέδωσαν 
στα έργα τους Έλληνες και Γάλλοι καλλιτέχνες σε διαφορετικές περιόδους. Όπως το-
νίζει η Chapman (1993, σελ. 115), «η επαφή του παιδιού με την τέχνη θα πρέπει να 
έχει προσωπικό νόημα, να είναι αυθεντική ως ‘τέχνη’ και να συσχετίζεται με την ζωή». 
Και μέσω της παρούσας διαθεματικής διδασκαλίας, οι μαθητές μπόρεσαν να αποδομή-
σουν τα έμφυλα στερεότυπα και να υιοθετήσουν νέες στάσεις/αντιλήψεις για τη γυ-
ναίκα, επαληθεύοντας τη διαπίστωση του Κόκκου σύμφωνα με τον οποίο μέσα από την 
επαφή με έργα τέχνης, ενεργοποιούνται οι δημιουργικές δυνάμεις του και αποδομού-
νται στερεότυπα (Κόκκος, 2011). Εξάλλου, η δημιουργία, η αναζήτηση της πραγματι-
κότητας, η έκφραση συναισθημάτων/βιωμάτων είναι τρόποι έκφρασης και ανάδειξης 
των ταυτοτήτων (Βάος 2008:13). 

Παράλληλα, είχαν την ευκαιρία να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους για τον τρόπο και τις 
αρχές της περιγραφής ως τεχνικής καθώς και να ασκηθούν στην παραγωγή λόγου στα 
γαλλικά, περιγράφοντας πίνακες με θέμα τη θέση της γυναίκας. Έτσι, σε επίπεδο γλώσ-
σας, οι μαθητές εκφράστηκαν και επικοινώνησαν λεκτικά χρησιμοποιώντας την κα-
τάλληλη ορολογία σε θέματα τέχνης, τόσο στα ελληνικά όσο και στα γαλλικά. 

Ταυτόχρονα, καλλιεργήθηκαν ικανότητες καταγραφής, επιλογής και ανάλυσης ερεθι-
σμάτων μέσα από την παρατήρηση αλλά και δεξιότητες όπως η χρήση ποικίλων πηγών 
πληροφόρησης, η κριτική επεξεργασία των πληροφοριών, η συνεργασία αλλά και η 
επίλυση προβλημάτων, όπως προέκυψε από τη συμπλήρωση του φύλλου αξιολόγησης 
και τα έργα των παιδιών. Επιπρόσθετα, ενισχύθηκε η συνεργατικότητα μέσα από την 
ομαδική εργασία και έγινε κατανοητή η διαθεματική σύνδεση της τέχνης με το μάθημα 
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των γαλλικών. Σχετικά με το μάθημα της εικαστικής αγωγής, ο μαθητής πρέπει να γί-
νεται κοινωνός στο φαινόμενο της Τέχνης σφαιρικά. «Η προσωπική ανάπτυξη μέσω 
της Τέχνης είναι εξίσου σημαντική όσο και το να μαθαίνουμε για την Τέχνη» 
(Chapman, 1993, σελ. 20). Ο Mezirow (2007) υπογραμμίζει την αξία της τέχνης ως 
εργαλείου αυτογνωσίας και συνειδητοποίησης των παραδοχών μας σχετικά με ένα 
ευρύ φάσμα εμπειριών. Η ίδια η καλλιτεχνική δημιουργία είναι διάλογος (Χοντολίδου 
κ.ά, 2008). 

Ένα μαθητοκεντρικό, κοινωνιοκεντρικό και βιωματικό σχολείο πρέπει να λειτουργεί 
ως χώρος καλλιέργειας της δημιουργικότητας του μαθητή αλλά και μεταβολής στερε-
οτυπικών αντιλήψεων μακριά από στείρες διδασκαλίες. 

Συμπεράσματα 

Τα αποτελέσματα της διαθεματικής διδασκαλίας απέδειξαν πως οι μαθητές αφομοίω-
σαν τις πληροφορίες που τους δόθηκαν και προέβαλλαν τους πολλαπλούς ρόλους αλλά 
και τη θέση της γυναίκας στη σημερινή κοινωνία, όπως προκύπτει από τα φύλλα εργα-
σίας και τα έργα των παιδιών. Οι δραστηριότητες αλλά και τα παραγόμενα έργα ανέ-
δειξαν τις δεξιότητες των παιδιών, με την τέχνη να αποτελεί το βασικό πυλώνα πολιτι-
σμών, να διαμορφώνει και να εξελίσσει τον άνθρωπο αλλά και την κοινωνία. Επιβε-
βαιώθηκε έτσι η άποψη του Χρήστου (1987) ότι η τέχνη μεταφέρει μηνύματα όπου 
γίνονται μαρτυρίες ζωής.  

Από την άλλη πλευρά, από την εφαρμογή της παραπάνω διδακτικής παρέμβασης προ-
έκυψε ότι η προσέγγιση έργων τέχνης διευκολύνει την εκμάθηση της ξένης γλώσσας 
και δίνει τη δυνατότητα αλλαγής στερεοτυπικών αντιλήψεων. Mέσω της εικόνας ανα-
συντίθεται ο πολιτισμός, φορέας του οποίου είναι η γλώσσα, αναδεικνύεται ο πλουρα-
λιστικός χαρακτήρας της τάξης, ενισχύονται η ανεκτικότητα και ο σεβασμός ενώ προ-
άγεται ταυτόχρονα και η πολυπολιτισμικότητα (Κουτράκης κ.ά., 2011).  

Αποδείχτηκε, λοιπόν, ότι έκφραση δεν είναι μόνο η τέχνη αλλά και η γλώσσα. Έτσι, το 
μάθημα της γαλλικής γλώσσας ήλθε να λειτουργήσει ενισχυτικά σε αυτό το εγχείρημα, 
τονίζοντας την αναγκαιότητα των διαθεματικών προσεγγίσεων στο πλαίσιο του ανοι-
χτού σχολείου, όπου περιορίζεται η μονομερής κυριαρχία των πρακτικών των παραδο-
σιακών αναλυτικών προγραμμάτων, με τα διακριτά και αυτοτελώς διδασκόμενα μαθή-
ματα. Συνεπώς, η ύπαρξη μιας πολυεπίπεδης ανάγνωσης που προσφέρει η διαθεματική 
προσέγγιση της γνώσης ανοίγει νέους ορίζοντες. 

Συμπερασματικά, η Γυναίκα όπως αποτυπώνεται στην Τέχνη οδήγησε τους μαθητές 
στο να μάθουν για την τέχνη και μέσω της τέχνης. Αυτή τη διαθεματική διδακτική 
πρόταση λειτούργησε ως συνδετικός πυλώνας γλώσσας και εικόνας, επαληθεύοντας 
ότι η οπτική εμπειρία είναι δυναμική (Arnheim, 2005).  
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Διδακτικό η-σενάριο στην ιστορία για παιδιά Δ΄ Δημοτικού 

Νοβατσίδου Λουίζα, Εκπαιδευτικός Π.Ε. 60, M.Ed. & M.Sc., novalou@hotmail.gr 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία αναφέρεται σε διδακτικό η-σενάριο στο μάθημα της ιστορίας με 
τη χρήση Τ.Π.Ε. για μαθητές/τριες Δ΄ τάξης Δημοτικού. Το διδακτικό η-σενάριο είναι 
μια μορφή διδασκαλίας με συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, δομημένους εκπαιδευ-
τικούς στόχους και επιστημονικές διδακτικές πρακτικές (Τομέας Επιμόρφωσης και Κα-
τάρτισης ΕΑΙΤΥ, 2010). Συνεκδοχικά, έχει αποδειχτεί ότι παρωθεί την κριτική σκέψη 
και τη διεπιστημονική επεξεργασία των γνωστικών αντικειμένων όπου οι Τ.Π.Ε. εκχω-
ρούνται ως γνωστικό εργαλείο με κύριο στόχο την ενίσχυση της διερευνητικής μαθη-
σιακής κατάστασης, την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης των μαθητών/τριών και τη 
μετατροπή της διδασκαλίας από τη μορφή διάλεξης σε διδασκαλία με στόχο τη διερεύ-
νηση και την επίλυση προβλημάτων. Η υλοποίηση του παρόντος διδακτικού η-σενα-
ρίου αναλύεται σε επιμέρους βήματα, προσφέρει ποικιλία μέσων που προωθούν τη διε-
πιστημονική προσέγγιση, ακολουθεί διδακτικές στρατηγικές που είναι συμβατές με το 
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Δημοτικού Σχολείου (Τομέας Επιμόρφωσης και 
Κατάρτισης ΕΑΙΤΥ, 2010), αξιοποιεί ευρέως τις Τ.Π.Ε. και υιοθετεί ποικιλία διεπιστη-
μονικών διασυνδέσεων.  

Λέξεις-Κλειδιά: διδακτικό σενάριο, Τ.Π.Ε., ιστορία, εποικοδομισμός. 

Εισαγωγή 

Σύμφωνα με το Επιμορφωτικό υλικό του Τομέα Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (2010) 
ως διδακτικό σενάριο θεωρείται η περιγραφή μιας διδασκαλίας με εστιασμένο γνω-
στικό αντικείμενο, συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους, διδακτικές αρχές και πρα-
κτικές. Η εφαρμογή ενός διδακτικού η-σεναρίου έχει από πολλούς ερευνητές (Johnson, 
2000; John, 2006; Craft & Blend, 2004) υπογραμμιστεί ότι τόσο σε προ-διδακτικό, όσο 
και σε μετα-διδακτικό επίπεδο:  

• Βοηθάει στην κατανόηση του διδακτικού περιεχομένου, τη λογική σειροθέτηση των 
διδακτικών ενεργειών και τη συστηματική διασύνδεση των διδακτικο-μαθησιακών 
δραστηριοτήτων με τους διδακτικούς στόχους 

• Ενισχύει την αυτοπεποίθηση του/της εκπαιδευτικού κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας 
και καθιστά δυνατή την απόδοση έμφασης στην επαφή και στην αλληλεπίδραση με 
τους μαθητές/τριες 

• Προωθεί τη δοκιμή σύνθετών μαθησιακών δραστηριοτήτων και τον πειραματισμό με 
νέες διδακτικές στρατηγικές και εναλλακτικές προσεγγίσεις 

• Επιτρέπει την επισκόπηση των αποτελεσμάτων του μαθήματος και τον αναστοχασμό 
της διδασκαλίας συνολικά και επομένως προωθεί τη συστηματική και μεθοδευμένη 
αξιολόγησή της 

• Ευνοεί τη προσφορά πληροφόρησης κα τη μεταφορά τεχνογνωσίας, ιδεών και στρα-
τηγικών σε άλλους εν ενεργεία και μελλοντικούς εκπαιδευτικούς  
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Ένα διδακτικό η-σενάριο που πραγματώνεται μέσα στο πλαίσιο εκπαιδευτικών λογι-
σμικών με στρατηγικές ενσωμάτωσης της τεχνολογίας βασισμένες σε μοντέλα ανοι-
χτού/εποικοδομιστικού τύπου παρωθεί τη δημιουργική επίλυση προβλημάτων με την 
απεικόνιση εννοιών μέσω γραφικών εργαλείων και την εξερεύνηση του τρόπου λει-
τουργίας συστημάτων μέσω προσομοιώσεων (Τζιφόπουλος, 2019). Παρέχει βοήθεια 
στην οικοδόμηση νοητικών μοντέλων και στην αύξηση της μεταφοράς γνώσης με τη 
διαμόρφωση πεδίου έρευνας μέσω της δημιουργίας προϊόντων πολυμέσων και των μο-
ντελοποιήσεων οι οποίες συμβάλλουν στην εξερεύνηση της γνώσης από τους/τις ί-
διους/ες μαθητές/τριες. Ενισχύει τις συνεργατικές δεξιότητες καθώς οι μαθητές/τριες 
ερευνούν ανά ομάδες στο διαδίκτυο, δημιουργούν δικά τους πολυμέσα και ιστοσελίδες 
και συναγωνίζονται μέσω εκπαιδευτικών παιχνιδιών (Τζιφόπουλος, 2019). Συνεκδο-
χικά, προωθεί τις συνθήκες κάτω από τις οποίες καλλιεργείται η πολλαπλή νοημοσύνη 
των εκπαιδευομένων καθώς μέσα από τους διαφορετικούς ρόλους που κάθε παιδί κα-
λείται να υποστηρίξει στις ομαδοσυνεργατικές διαδικασίες μάθησης στις οποίες απο-
σκοπεί ένα η-σενάριο, ενισχύεται η σε βάθος ενασχόλησή του με διαφορετικές γνωστι-
κές περιοχές και επιστημονικά πεδία.  

Το συγκεκριμένο η-σενάριο απευθύνεται σε παιδιά Δ΄ τάξης Δημοτικού Σχολείου (σύ-
νολο παιδιών 19), αφορά στο μάθημα της ιστορίας και δομείται ως εξής:   

 
Διδακτικό η-σενάριο: Ο «χρυσός αιώνας» της τέχνης 

Τίτλος Περιήγηση στην Ακρόπολη 

Γνωστικό αντι-
κείμενο, θεμα-
τική ενότητα/έν-
νοια 

Ιστορία / Κεφάλαιο 23 / Στα αρχαία χρόνια  

Εκπαιδευτικό υ-
λικό (συμβατικό 
και ψηφιακό) 

Σχολικό Εγχειρίδιο 
Βιβλία μαθητή μη εμπλουτισμένα html 
Διαδραστικά βιβλία μαθητή εμπλουτισμένα html 

Τάξη ή τάξεις ή 
ηλικιακή ομάδα 
στις οποίες απευ-
θύνεται 

Δ΄ Δημοτικού / 10 ετών 

Χρονική διάρ-
κεια (ανά δρα-
στηριότητα και 
συνολικά) 

3 διδακτικές ώρες (3 x 45’) 

Διδακτικοί στό-
χοι 

Ως προς το γνωστικό αντικείμενο: 
• Να ανακαλύψουν τι ήταν ο «χρυσός αιώνας» της 
τέχνης και για ποιο λόγο ονομάστηκε έτσι 
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• Να γνωρίσουν τα μνημεία που βρίσκονται στην 
Ακρόπολη 
• Να μάθουν τους λόγους για τους οποίους κατα-
σκευάστηκαν και τους δημιουργούς των μνημείων 
• Να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τα στοιχεία 
του αρχιτεκτονικού ρυθμού των μνημείων  

 Ως προς τη χρήση των ΤΠΕ: 
• Να μάθουν να χρησιμοποιούν τη μηχανή αναζή-
τησης και να αξιοποιούν πληροφορίες μέσα από διάφο-
ρες πηγές στο διαδίκτυο 
• Να ανακαλύψουν τις δυνατότητες που προσφέρει 
η χρήση ρεαλιστικών αναπαραστάσεων μέσα από την ει-
κονική περιήγηση  
• Να εξοικειωθούν με τη χρήση υπερσυνδέσμων 

Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία: 
• Να εργαστούν σε ομάδες και να ενισχύσουν το 
πνεύμα της συνεργασίας 
• Να απολαύσουν τη διαδικασία της μάθησης μέσα 
από τη χρήση των Τ.Π.Ε. μέσω της ενεργητικής τους 
συμμετοχής σ’ αυτήν 

Συνοπτική περι-
γραφή (δραστη-
ριότητες, τι κά-
νει ο εκπαιδευτι-
κός, τι κάνουν οι 
μαθητές) 

Οι μαθητές/τριες χωρίζονται σε 4 ομάδες των πέντε ατόμων. Α-
κολουθώντας το φύλλο οδηγιών για την εικονική περιήγηση, ε-
πισκέπτονται τον ιερό βράχο της Ακρόπολης, έρχονται σε οπτική 
επαφή με τα μνημεία, μελετούν κι ανακαλύπτουν. Στη συνέχεια, 
συμπληρώνουν φύλλα εργασίας διαφορετικά η κάθε ομάδα. 

 Αφού συμπληρωθούν τα φύλλα εργασίας, που αφορούν στο 
κάθε μνημείο ξεχωριστά, η κάθε ομάδα παρουσιάζει την εργασία 
της στην ολομέλεια της τάξης και στη συνέχεια γίνεται προβολή 
μέσω διαδραστικού πίνακα. 

Στο τέλος, με τις ζωγραφιές τους, οι ομάδες δημιουργούν ένα 
κολλάζ με τα μνημεία το οποίο τοποθετείται σε εμφανές σημείο 
της αίθουσας. 

Ο εκπαιδευτικός: αρχικά ο ρόλος του είναι συντονιστικός. Κα-
τευθύνει την εικονική περιήγηση μέχρι να εξοικειωθούν οι μα-
θητές/τριες με το περιβάλλον και στη συνέχεια υποστηρίζει την 
εργασία κάθε ομάδας. 

Χώρος διεξαγωγής σεναρίου: αίθουσα υπολογιστών 

Υλικά: 4 υπολογιστές για τις ομάδες και 1 διαδραστικός πίνακας 
ή προτζέκτορας. 
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Χρήση και αιτιολόγηση-τεκμηρίωση των Τ.Π.Ε.  

Χρησιμοποιείται η εικονική περιήγηση για να γίνει πιο ενδιαφέ-
ρουσα η διδασκαλία με τη ρεαλιστική αναπαράσταση και τα παι-
διά εξοικειώνονται με τη χρήση των υπερσυνδέσμων. 

Φύλλα εργασίας 

Φύλλο εργασίας: 1η Ομάδα 
Φύλλο εργασίας: 2η Ομάδα 
Φύλλο εργασίας: 3η Ομάδα 
Φύλλο εργασίας: 4η Ομάδα 

Πρόσθετα στοι-
χεία (αν υπάρ-
χουν) 

1) Ανοίγω το Google  ή  

2) Γράφω στο πλαίσιο αναζήτησης τις λέξεις κλειδιά: Εικονική 
περιήγηση στην Ακρόπολη 

3) Κάνω κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο: acropolis-virtual-
tour.gr/el.html 

Εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη: 

 

4) Διαλέγω ως γλώσσα τα Ελληνικά και κάνω κλικ στο κουμπί 
έναρξη 

5) Εμφανίζεται η κεντρική οθόνη της περιήγησης: 

 

• Πατάω στο κυκλάκι με το αντίστοιχο χρώμα: 
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• Εμφανίζεται η εξής επιλογή: 

 

 

• Πατάω μετάβαση 
Εμφανίζεται η φωτογραφία με το μενού: 

 

• Χρησιμοποιώ το + για να μεγεθύνω και το – για να σμι-
κρύνω την εικόνα (κάτω δεξιά) καθώς και τις τέσσερις επιλογές 
(κάτω αριστερά). Στην επιλογή «περιγραφή» δίνονται πληροφο-
ρίες για τα έργα, στην επιλογή «θέματα» υπάρχει φωτογραφικό 
υλικό, ενώ οι επιλογές «σημεία» και «εικόνα» δεν χρησιμεύουν 
στην παρούσα φάση. 

Ακολουθούμε την ίδια πορεία και για τα υπόλοιπα μνημεία (α-
νάλογα με το αντίστοιχο χρώμα) που βρίσκονται στο ιερό 
βράχο. 

 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1: ΟΜΑΔΑ 1η: ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ 

• Πηγαίνω στα «θέματα» και διαλέγω αυτό με τον τίτλο: «Η Ανατολική Πρόσβαση». 
Πατάω «περιγραφή» και αφού μελετήσω απαντάω στην ερώτηση:  
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Ποιος ήταν ο αρχιτέκτονας των Προπυλαίων και ποιον αιώνα κατασκευάστηκε το 
έργο;……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
• Ανοίγω το σύνδεσμο «Ο χρυσός αιώνας της τέχνης» πατώντας το πλήκτρο control 
και το αριστερό κλικ. Βρίσκω στο αριστερό περιθώριο τι σημαίνει η λέξη «Προπύλαια» 
και γράφω τη δική μου απάντηση:……………………………………… 
…………………………………………………………………………………………..  
• Από πόσες προσόψεις αποτελείται το κεντρικό κτήριο των Προπυλαίων και πόσοι 
κίονες στηρίζουν την αετωματική στέγη του; ………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………..  

• Ζωγραφίζω τα Προπύλαια, έχοντας σαν οδηγό την παρακάτω εικόνα (πατώντας το 
πλήκτρο control και αριστερό κλικ): 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2: ΟΜΑΔΑ 2η: ΑΚΡΟΠΟΛΗ 

• Ανοίγω το σύνδεσμο «Ακρόπολη Αθηνών» πατώντας το πλήκτρο control και 
το αριστερό κλικ. Περιγράφω τι είναι η Ακρόπολη των Αθηνών και ποιο είναι το σχήμα 
της:……………………………………………………………………………… 
.…………………………………………………………………………………………. 
• Ανοίγω το σύνδεσμο «Ακρόπολη» πατώντας το πλήκτρο control και το αρι-
στερό κλικ. Ποια χρονική περίοδο χτίστηκαν τα σημαντικότερα μνημεία στην Ακρό-
πολη και ποια είναι αυτά;……………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………….. 
• Ανοίγω το σύνδεσμο «Ακροπόλεις στην Ελλάδα» πατώντας το πλήκτρο control 
και το αριστερό κλικ. Γράφω ποιες άλλες Ακροπόλεις στον ελλαδικό χώρο γνω-
ρίζω:………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………….. 
• Ζωγραφίζω την Ακρόπολη των Αθηνών, έχοντας σαν οδηγό την παρακάτω ει-
κόνα (πατώντας το πλήκτρο control και αριστερό κλικ): 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: ΟΜΑΔΑ 3η: ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ 

• Ανοίγω το σύνδεσμο «Παρθενώνας» πατώντας το πλήκτρο control και το αρι-
στερό κλικ. Ποια είναι η ετυμολογία της λέξης «Παρθενών» και προς τιμή ποιας θεάς 
χτίστηκε;………………………………………………………………………...… 
………………………………………………………………………………………….. 
• Ανοίγω το σύνδεσμο «Ο χρυσός αιώνας της τέχνης» πατώντας το πλήκτρο con-
trol και το αριστερό κλικ. Αναφέρω ένα από τα διασημότερα έργα που βρίσκονταν στο 
εσωτερικό του ναού και το όνομα του δημιουργού τους:…………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
• Ανοίγω το σύνδεσμο «Ο Παρθενώνας» πατώντας το πλήκτρο control και το 
αριστερό κλικ. Ποιοι ήταν οι δύο διάσημοι αρχιτέκτονες που κατασκεύασαν τον περί-
φημο ναό του Παρθενώνα και ποια χρονική περίοδο;…………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
• Ζωγραφίζω το χρυσελεφάντινο άγαλμα της θεάς Αθηνάς, έχοντας σαν οδηγό 
την παρακάτω εικόνα (πατώντας το πλήκτρο control και αριστερό κλικ): 

 

 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4: ΟΜΑΔΑ 4η : ΕΡΕΧΘΕΙΟ 

• Ανοίγω το σύνδεσμο «Ερέχθειο» πατώντας το πλήκτρο control και το αριστερό 
κλικ. Τι είναι το Ερέχθειο και σε ποια θεά ήταν αφιερωμένο;………………. 
………………………………………………………………………………………….. 
• Ποιος ήταν ο αρχιτέκτονας του Ερέχθειου και ποια χρονική περίοδο κατασκευ-
άστηκε;……………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
• Ανοίγω το σύνδεσμο «Το Ερέχθειο» πατώντας το πλήκτρο control και το αρι-
στερό κλικ. Πού στηριζόταν η οροφή του ναού, πώς ονομάζονται τα στηρίγματα και 
πόσα ήταν;………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
• Ζωγραφίζω τις καρυάτιδες, έχοντας σαν οδηγό την παρακάτω εικόνα (πατώντας 
το πλήκτρο control και αριστερό κλικ): 
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Συμπεράσματα 

Αποτελεί πραγματικότητα ότι η τελέσφορη οργάνωση και o σχεδιασμός ενός διδακτι-
κού αντικειμένου είναι απαιτητικό έργο, γιατί αποτελεί μια μεθοδική απόπειρα του/της 
εκπαιδευτικού να σχεδιάσει και να υλοποιήσει ένα δεμένο και πλήρες σύστημα αλλη-
λοεξαρτώμενων δραστηριοτήτων που θα οδηγεί και θα αναπτύσσει τη γνωστική εξέ-
λιξη των μαθητών/τριών (Panasuk & Todd, 2005). Για το λόγο αυτό, το γνωστικό υπό-
βαθρο και οι δεξιότητες των εκπαιδευτικών είναι άμεσες συνδεδεμένες με το παραγό-
μενο εκπαιδευτικό προϊόν που δεν θα πρέπει να είναι εγκλωβισμένο στο γνωσιοκεντικό 
και εγκυκλοπαιδικό περιεχόμενο των προγραμμάτων σπουδών.  

Το παρόν διδακτικό η-σενάριο εισηγείται μια διδακτική πρόταση η οποία τηρεί τις προ-
διαγραφές της δομικής και γνωστικής οργάνωσης της διδασκαλίας όπως οι συσχετίσεις 
του γνωστικού αντικειμένου με τους διδακτικούς στόχους, η περιγραφή της πορείας, 
των δραστηριοτήτων και της αξιολόγησης. Ακόμα, αντιμετωπίζει τις Τ.Π.Ε. ως μεθο-
δολογικό εργαλείο με το οποίο υποστηρίζεται η δόμηση της νέας γνώσης.  

Η ποιότητα αυτής της προσπάθειας κατέστη φανερή όταν στο τέλος του διδακτικού 
εγχειρήματος πραγματοποιήθηκε εκτίμηση των αποτελεσμάτων και προέκυψε ότι το 
σύνολο των μαθητών/τριών κατάφεραν να ανταποκριθούν στις γνωστικές ανάγκες του 
μαθήματος καθώς παρουσίασαν βελτιωμένη μαθησιακή πορεία και είχαν πολύ καλά 
αποτελέσματα στα φύλλα εφαρμογής που τους δόθηκαν. Ακόμα, κατάφεραν να συνερ-
γαστούν αρμονικότερα με τους/τις συμμαθητές/τριές τους και να καλλιεργήσουν τις 
κοινωνικο-συναισθηματικές δεξιότητές τους. Παράλληλα, έδειξαν ενδιαφέρον για το 
όλο εγχείρημα που είχε τα χαρακτηριστικά της έρευνας – δράσης, με τις αναζητήσεις 
τους να επεκτείνονται σε διάρκεια και βάθος, την προώθηση της συλλογικότητας και 
της αυτονομίας αλλά και την, σε βάθος, κατανόηση της νέας γνώσης, μέσα από την 
πρακτική εφαρμογή του διδακτικού μοντέλου.  
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Διδακτικό σενάριο της ταξινόμησης ευθείας ανταλλαγής ή φυσαλίδας στη 
γλώσσα Python  

Μπασδαβάνος Μαργαρίτης 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.86 , M.Sc.in Information Systems & M.Sc. in Electronic Physics 

mgbasdavan@yahoo.gr 

Περίληψη 

Η εργασία αφορά στην παρουσίαση ενός διδακτικού σεναρίου, το οποίο επεξηγεί τον 
αλγόριθμο της ταξινόμησης ευθείας ανταλλαγής (straight exchange sort) ή φυσαλίδας 
(bubble sort) σε μονοδιάστατη δομή δεδομένων, με τη χρήση της γλώσσας Python. Το 
σενάριο χρησιμοποιήθηκε στο πλαίσιο της διδασκαλίας του μαθήματος «Προγραμμα-
τισμός Υπολογιστών» και συγκεκριμένα στην ενότητα «Κλασσικοί Αλγόριθμοι ΙΙ» της 
Γ’ τάξης ΕΠΑ.Λ., της ειδικότητας «Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής». Οι μαθητές 
εκτός από τη θεωρητική προσέγγιση του αλγόριθμου είχαν την ευκαιρία να προχωρή-
σουν σε βηματική ανάλυση του αλγορίθμου, παρακολουθώντας κατατοπιστικό video 
και εκτελώντας διάφορες ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες διερεύνησης. Η υλοποί-
ηση του σεναρίου έγινε στο σχολικό εργαστήριο πληροφορικής και με τη χρήση του 
διαδραστικού πίνακα. Τα αποτελέσματα της διαμορφωτικής και της τελικής αξιολόγη-
σης έδειξαν ικανοποιητικό βαθμό κατανόησης της λογικής του συγκεκριμένου αλγο-
ρίθμου καθώς και ανάπτυξη ικανοτήτων προσαρμογής και επίλυσης παρόμοιων προ-
βλημάτων. Μελλοντικά το σενάριο θα μπορούσε να μετεξελιχθεί για τη διδασκαλία της 
ταξινόμησης με εισαγωγή (insertion sort) στο πλαίσιο της διδασκαλίας της ίδιας θεμα-
τικής ενότητας του μαθήματος «Προγραμματισμός Υπολογιστών».  

Λέξεις-Κλειδιά: ταξινόμηση ευθείας ανταλλαγής - φυσαλίδας, δομή δεδομένων, Py-
thon. 

Εισαγωγή  

Η διδασκαλία του μαθήματος του προγραμματισμού στους μαθητές του Τομέα Πλη-
ροφορικής των ΕΠΑ.Λ. έχει βασικό σκοπό την ανάπτυξη της αναλυτικής σκέψης, της 
συνθετικής ικανότητας καθώς και της απόκτησης των αναγκαίων γνώσεων για τη δια-
χείριση των σύγχρονων προκλήσεων στο χώρο πληροφορικής και των επικοινωνιών. 

Τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών ανέκαθεν χρησιμοποιούσαν μία ευρέως διαδε-
δομένη γλώσσα, για τη διδασκαλία του προγραμματισμού στα τεχνικά και επαγγελμα-
τικά λύκεια. Τα τελευταία χρόνια η γλώσσα που έχει επιλεγεί είναι η Python. Είναι μία 
ευέλικτη και ισχυρή γλώσσα, που υποστηρίζει ευρεία γκάμα αλγοριθμικών δομών και 
δομών δεδομένων, διαθέτει μεγάλη βιβλιοθήκη συναρτήσεων καθώς και εύκολο χειρι-
σμό αρχείων. Διαθέτει δυνατότητες αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού και λει-
τουργεί ως γλώσσα διερμηνέας (interpreter), χωρίς να απαιτείται η παραγωγή αντικει-
μενικού κώδικα, όπως γίνεται με τις γλώσσες μεταφραστές (compilers). Χρησιμοποιεί-
ται ευρύτατα ως γλώσσα σεναρίων (script language) και ως εκ τούτου έχει τεράστια 
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απήχηση στις διαδικτυακές εφαρμογές (Norton et al, 2005). Δουλεύει τόσο σε λειτουρ-
γικό Windows όσο και σε Linux. Περιλαμβάνει ένα εξαιρετικά απλό ολοκληρωμένο 
Περιβάλλον Ανάπτυξης (Integrated Development and Learning Environment, δηλ. 
IDLE ή πιο σύντομα IDE). Μέσω αυτού μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο αλληλεπιδραστι-
κός διερμηνέας (interactive interpreter) γνωστός και ως shell, ο οποίος διαβάζει και 
αποτιμά το αποτέλεσμα κάθε μίας συγκεκριμένης εντολής. Παράλληλα το περιβάλλον 
της Python παρέχει τη δυνατότητα του συντάκτη αρχείου (file editor) στον προγραμ-
ματιστή, ώστε να γράψει και να σώσει τον πηγαίο κώδικα σε αρχείο με επέκταση py. 
Γενικά το περιβάλλον IDE της γλώσσας χαρακτηρίζεται από επαγγελματικά χαρακτη-
ριστικά, όπως βασικές επισημάνσεις στη σύνταξη του κώδικα, αυτόματες παραγραφο-
ποιήσεις κ.α. Επιπλέον η γλώσσα διαθέτει πληθώρα εντολών και πολύ καλή τεκμηρί-
ωση, με οδηγίες για τους χρήστες, online βοήθεια και σύντομες αναφορές.  

Η ταξινόμηση φυσαλίδας εμφανίζει τετραγωνική πολυπλοκότητα και επομένως η χρο-
νική πολυπλοκότητα είναι δεύτερου βαθμού Ο(n2). Είναι κατάλληλη για μικρό πλήθος 
στοιχείων και όχι για μεγάλο αριθμό δεδομένων (Αράπογλου et al, 2017). Βασικός 
σκοπός είναι η κατανόηση του αλγόριθμου, που επιλύει το πρόβλημα της ταξινόμησης 
σε μονοδιάστατη λίστα δεδομένων, προκειμένου στη συνέχεια να αναπτυχθεί ο κώδι-
κας υλοποίησής του. Ο αλγόριθμος συγκρίνει κάθε στοιχείο με το επόμενό του, σαρώ-
νοντας τη λίστα και μετακινεί τις μικρότερες τιμές στις κατάλληλες θέσεις, παρόμοια 
με τις αναδυόμενες «φυσαλίδες» από τον πυθμένα. Ο κλασική ταξινόμηση φυσαλίδας 
έχει την ίδια επίδοση (δηλαδή, τετραγωνική πολυπλοκότητα) ανεξαρτήτως της διάτα-
ξης των δεδομένων εισόδου. Έτσι ο αλγόριθμος αυτός είναι σταθερός (robust), επειδή 
έχει ταυτόσημες την καλύτερη, χειρότερη και μέση περίπτωση. Αντίθετα, δεν συμβαί-
νει το ίδιο με τον αλγόριθμο ταξινόμησης με εισαγωγή. Πάντως υπάρχει πιο αποδοτική 
έκδοση της ταξινόμησης φυσαλίδας, που εμφανίζει βελτιωμένες επιδόσεις και στην 
καλύτερη περίπτωση, όταν δηλαδή η λίστα είναι εξ αρχής ταξινομημένη, έχει γραμμική 
χρονική πολυπλοκότητα O(n).  

Σύντομη περιγραφή του εκπαιδευτικού σεναρίου 

Ο τίτλος του διδακτικού σεναρίου είναι: «Ο αλγόριθμος ταξινόμησης ευθείας ανταλ-
λαγής ή φυσαλίδας στη γλώσσα Python».  

Σκοπός του σεναρίου ήταν οι μαθητές να κατανοήσουν τη λογική της ταξινόμησης με 
ευθεία ανταλλαγή των τιμών και να υλοποιήσουν τον αλγόριθμο για αύξουσα ή φθί-
νουσα ταξινόμηση των εκάστοτε δεδομένων.  

Οι στόχοι του σεναρίου αφορούσαν στην κάλυψη του γνωστικού, του ψυχοκινητικού 
και του συναισθηματικού επιπέδου των μαθητών και συγκεκριμένα: 

Στον γνωστικό τομέα οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν περιγράφουν την αλγοριθμική 
λειτουργία της ταξινόμησης φυσαλίδας, να αναλύουν τα βήματα του αλγορίθμου, να 
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κωδικοποιούν τον αλγόριθμο σε γλώσσα Python, να αναγνωρίζουν τα λάθη τους και 
να εντοπίζουν τα δεδομένα και τα ζητούμενα του προβλήματος. 

Στον ψυχοκινητικό τομέα οι μαθητές θα πρέπει να αναπτύξουν δεξιότητες, ώστε να 
διορθώνουν τα λάθη τους, να χειρίζονται αποδοτικά τις εντολές της γλώσσας και να 
δραστηριοποιούνται ομαδικά κατά τη διάρκεια του μαθήματος. 

Στο συναισθηματικό τομέα οι μαθητές θα πρέπει να αποκτήσουν στάσεις, που θα τους 
διευκολύνουν στην αντιμετώπιση παρόμοιων προβλημάτων και θα διευρύνουν την α-
ναλυτική τους σκέψη. 

Στην πρώτη διδακτική ώρα έγινε από τον εκπαιδευτικό η εισαγωγή στο θέμα, η παρου-
σίαση του προβλήματος της ταξινόμησης με ευθεία ανταλλαγή, μέσω του παραδείγμα-
τος ταξινόμησης επτά (7) μαθητικών καρτελών, με βάση τον Αριθμό Μητρώου των 
μαθητών. Κατόπιν κινητοποιήθηκαν οι μαθητές απαντώντας σε κατάλληλες ερωτήσεις. 
Στη συνέχεια τους διανεμήθηκε το Φύλλο Εργασίας 1, που περιείχε ημιτελή (μισοψη-
μένο) τον κώδικα του αλγορίθμου της ταξινόμησης φυσαλίδας σε αύξουσα σειρά, προ-
κειμένου να συμπληρωθεί από τους μαθητές. Επίσης για την καλύτερη κατανόηση της 
λειτουργίας του αλγόριθμου προβλήθηκε ένα ολιγόλεπτο κατατοπιστικό βίντεο. Οι μα-
θητές, αφού προσδιόρισαν τα δεδομένα και τα ζητούμενα του προβλήματος, προχώρη-
σαν στην συμπλήρωση του πηγαίου κώδικα, στην εκτέλεσή του, στις διορθώσεις των 
λαθών τους και τελικά στην καταγραφή και επαλήθευση των αποτελεσμάτων ανά ο-
μάδα εργασίας. 

Στην δεύτερη διδακτική ώρα, αφού έγινε η επίδειξη της ορθής λειτουργίας του κωδι-
κοποιημένου αλγόριθμου και επίλυση αποριών από τον εκπαιδευτικό, οι μαθητές κλή-
θηκαν να συμπληρώσουν πίνακα με τη διάταξη των στοιχείων μετά από κάθε σάρωση 
της δομής δεδομένων και να απαντήσουν σε έξι (6) ερωτήσεις κρίσεως, ώστε να διαπι-
στωθεί ο βαθμός επίτευξης των στόχων του σεναρίου της ταξινόμησης με ευθεία α-
νταλλαγή. Μετά ακολούθησε η διανομή του Φύλλου εργασίας 2, που πρόβλεπε την 
βελτίωση της ταξινόμησης φυσαλίδας με τροποποίηση του κώδικα.  

Το σενάριο υλοποιήθηκε σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, έχοντας επιτύχει τους 
περισσότερους από τους στόχους του. Οι μαθητές ήταν εξοικειωμένοι με το περιβάλ-
λον της Python και είχαν αποκτήσει ήδη τις απαραίτητες γνώσεις για τις εντολές που 
έπρεπε να χρησιμοποιήσουν. Εξάλλου, ο ημισυμπληρωμένος κώδικας, κάτι που είναι 
σύνηθες σήμερα στη διδασκαλία του προγραμματισμού, βοήθησε πολύ τους μαθητές 
και συνετέλεσε στην κάλυψη όλων των πτυχών του σεναρίου εντός του προβλεπόμενου 
χρόνου. Ιδιαίτερα διαπιστώθηκε ότι η χρονική αποδοτικότητα του αλγόριθμου εξαρτά-
ται από τις σαρώσεις (επαναλήψεις) και το πλήθος των συγκρίσεων και ανταλλαγών 
των στοιχείων της λίστας, δηλαδή: 

• Ο αλγόριθμος απαιτεί n-1 σαρώσεις. Η πρώτη σάρωση κάνει n-1 συγκρίσεις, η 
δεύτερη σάρωση κάνει n-2 συγκρίσεις, κ.ο.κ. Η τελευταία σάρωση κάνει 1 σύγκριση. 
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Έτσι, ο συνολικός αριθμός των συγκρίσεων είναι (n-1)+(n-2)+···+2+1=n(n-1)/2=n2/2-
n/2=O(n2) (Cormen et al, 2001). 

Σε περίπτωση ανασχεδιασμού του σεναρίου δεν θα τροποποιούσαμε κάτι σημαντικό, 
διότι από την διαμορφωτική και την συνολική αξιολόγηση της υλοποίησης του σενα-
ρίου προέκυψαν σημαντικά οφέλη τόσο για τους μαθητές όσο και για τους διδάσκο-
ντες. Εν τέλει, η αναστοχαστική προσέγγιση της όλης διαδικασίας βοήθησε στην σύ-
νοψη των αποτελεσμάτων της διδασκαλίας με πληρότητα και αντικειμενικότητα. 

Ανάλυση Σεναρίου 

Σενάριο: Αλγόριθμος ταξινόμησης ευθείας ανταλλαγής στη γλώσσα Python. 

1. Τίτλος εκπαιδευτικού σεναρίου: Αλγόριθμος ταξινόμησης με ευθεία ανταλ-
λαγή ή φυσαλίδας σε μονοδιάστατη δομή δεδομένων στη γλώσσα Python 

2. Εκτιμώμενη διάρκεια εκπαιδευτικού σεναρίου  

Το σενάριο προβλέπεται να έχει συνολική διάρκεια δύο (2) διδακτικών ωρών, σύμ-
φωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα. Ο χρόνος κρίνεται καταρχάς επαρκής, χωρίς αυτό 
να σημαίνει ότι το σενάριο δεν επιδέχεται τροποποιήσεις με προσθαφαιρέσεις δραστη-
ριοτήτων, ώστε να αντιμετωπιστούν τυχόν χρονικοί περιορισμοί. 

3. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών / προ-
απαιτούμενες γνώσεις  

Το σενάριο εντάσσεται στο μάθημα «Προγραμματισμός Υπολογιστών» της Γ’ ΕΠΑΛ 
στο Κεφάλαιο 5 «Κλασικοί αλγόριθμοι ΙΙ» και στην ενότητα 5.2. Απευθύνεται σε μα-
θητές που έχουν ήδη διδαχθεί τις θεμελιώδεις έννοιες του Προγραμματισμού, τις βασι-
κές αλγοριθμικές δομές καθώς και τις δομές δεδομένων, όπως π.χ. πίνακες και λίστες.  

4. Σκοποί και στόχοι του εκπαιδευτικού σεναρίου  

Σκοπός του σεναρίου είναι οι μαθητές να κατανοήσουν τη λογική της ταξινόμησης με 
τη μέθοδο της ευθείας ανταλλαγής (φυσαλίδας) και να υλοποιήσουν τον αλγόριθμο σε 
διάφορες παραλλαγές, όπως ταξινόμηση κατά αύξουσα σειρά και ανάλογα με τα δεδο-
μένα και τα ζητούμενα του εκάστοτε προβλήματος.  

Στόχοι: Μετά το πέρας του μαθήματος οι μαθητές θα πρέπει να είναι ικανοί: 

Γνωστικοί Ψυχοκινητικοί  Συναισθηματικοί 
Να αναγνωρίζουν τη πρα-
κτική χρησιμότητα της τα-
ξινόμησης ευθείας ανταλ-
λαγής 

Να εμπλέκονται σε ομαδι-
κές δραστηριότητες κατά 
τη διάρκεια του μαθήμα-
τος 

Να αναπτύσσουν τη λο-
γική και αναλυτική σκέψη  
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Να περιγράφουν την αλ-
γοριθμική λειτουργία της 
ταξινόμησης ευθείας α-
νταλλαγής 

Να χειρίζονται αποδοτικά 
το περιβάλλον της γλώσ-
σας Python 

Να αποβάλουν το δέος που 
γεννά η προσέγγιση κάθε 
νέου προβλήματος 

Να επιλύουν παρόμοια 
προβλήματα με διάφορες 
μορφές δεδομένων 

Να χρησιμοποιούν απλούς 
και προφανείς τρόπους 
στην διαδικασία επίλυσης 

Να αποκτούν αυτοπεποί-
θηση στην αντιμετώπιση 
παρα-πλήσιων θεμάτων 

Να συντάσσουν εντολές ε-
πανάληψης και ευθείας α-
νταλλαγής 

Να διορθώνουν τα λάθη 
τους 

 

Να αποδίδουν κατάλληλες 
τιμές στις μεταβλητές   

Να αναγνωρίζουν τα λάθη 
τους   

Να αναλύουν τα βήματα 
του αλγορίθμου 

  

Να κωδικοποιούν τον αλ-
γόριθμο σε γλώσσα 
Python 

  

Να προσαρμόζουν τον αλ-
γόριθμο κατάλληλα στη 
μορφή των δεδομένων  

  

5. Περιγραφή του εκπαιδευτικού σεναρίου  

Το γνωστικό αντικείμενο αναφοράς του σεναρίου είναι η ταξινόμηση με ευθεία α-
νταλλαγή σε μονοδιάστατη δομή δεδομένων, όπως περιγράφεται στην ύλη του μαθή-
ματος «Προγραμματισμού Υπολογιστών» του Τομέα Πληροφορικής της Γ’ τάξης Ε-
ΠΑΛ, σελίδες 72-79 του αντίστοιχου βιβλίου.  

Εξετάζεται η περίπτωση της ταξινόμησης με την μέθοδο της ευθείας ανταλλαγής σε 
μια συλλογή δεδομένων, που εκφράζεται από έναν πίνακα ή μία λίστα. Η γλώσσα υλο-
ποίησης του αλγορίθμου είναι η Python, αφού αυτή διδάσκεται στους μαθητές της Β’ 
και Γ’ ΕΠΑΛ. Προτείνεται η βηματική ανάλυση του προβλήματος, προκειμένου να 
καταστεί πιο εύκολη η κατανόηση του αλγορίθμου. Συνεπώς εμπλέκονται στη διδα-
σκαλία οι γνωστικές ενότητες που σχετίζονται με αλγοριθμικές έννοιες και δομές όπως 
μεταβλητή, λογική συνθήκη, δομές επανάληψης και επιλογής, λίστες/πίνακες κ.α.  

6. Επιστημολογική προσέγγιση και εννοιολογική ανάλυση – θέματα θεωρίας 
του εκπαιδευτικού σεναρίου 

Το περιβάλλον IDLE της Python είναι εύχρηστο και ευέλικτο στη χρήση. Η ανάπτυξη 
προγράμματος και η λήψη αποτελεσμάτων είναι μία διαδικασία σχετικά εύκολη. Η 

429/493

________________________________________________________________________________________________________ 
 i-Teacher     -      I.S.S.N. : 1792 - 4146       -      Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Περιοδικό       -      23ο  Τεύχος     -      Ιούλιος    2020



δομή της γλώσσας είναι τέτοια, που ευνοεί την οικοδόμηση της γνώσης και της δη-
μιουργίας σύνθετων δομών από άλλες απλούστερες. 

Το παρόν σενάριο έχει στόχο την δημιουργία του προγράμματος ταξινόμησης με ευ-
θεία ανταλλαγή με τη χρήση ήδη γνωστών αλγοριθμικών δομών, όπως η δομή επιλογής 
και επανάληψης, καθώς και δομών δεδομένων, όπως πίνακες και λίστες. 

Οι μαθητές εργαζόμενοι σε ομάδες αναλύουν το πρόβλημα, συμπληρώνουν τον ημι-
τελή κώδικα, που τους δίδεται με το Φύλλο Εργασίας 1, εκτελούν το πρόγραμμα, διορ-
θώνουν τυχόν σφάλματα, καταγράφουν και επαληθεύουν τα αποτελέσματα. 

7. Χρήση Η.Υ. και γενικά ψηφιακών μέσων για το εκπαιδευτικό σενάριο  

Η διδασκαλία πραγματοποιείται σε σχολικό εργαστήριο Η/Υ με πρόβλεψη ενός (1) 
σταθμού εργασίας ανά δύο (2) το πολύ μαθητές. Εκτός της γλώσσας Python, πρέπει να 
είναι εγκατεστημένο λογισμικό αναπαραγωγής πολυμέσων, π.χ. το VLC. Ο χώρος πρέ-
πει να ευνοεί το γρήγορο σχηματισμό ομάδων εργασίας και συνεπώς την συνεργασία 
μεταξύ των μαθητών. 

8. Αναπαραστάσεις των μαθητών/πρόβλεψη δυσκολιών εκπαιδευτικού σενα-
ρίου  

Επειδή ο αλγόριθμος προσπελαύνει μια συλλογή στοιχείων θα πρέπει να χρησιμοποι-
ηθεί μια δομή επανάληψης, όπως π.χ. η for, εφόσον είναι γνωστό το πλήθος των στοι-
χείων της δομής. Η μέθοδος στηρίζεται σε διαδοχικές σαρώσεις των στοιχείων της συλ-
λογής. Σε κάθε σάρωση γίνονται διαδοχικές συγκρίσεις των εκάστοτε δύο γειτονικών 
στοιχείων και εφόσον δεν είναι στη σωστή σειρά γίνεται αμοιβαία αντιμετάθεσή τους. 
Εάν τα δύο γειτονικά στοιχεία είναι κατάλληλα τοποθετημένα, τότε συνεχίζεται η σύ-
γκριση όλων των υπόλοιπων γειτονικών στοιχείων ανά δύο. Στην πρώτη σάρωση οι 
συγκρίσεις είναι n-1, σε κάθε επόμενη σάρωση οι συγκρίσεις μειώνονται κατά ένα και 
τελικά στην τελευταία σάρωση απομένει ναι γίνει μία μόνο σύγκριση. Τυχόν δυσκολίες 
που θα αντιμετωπίσουν οι μαθητές αφορούν την εφαρμογή διπλής δομής επανάληψης 
για την επίλυση του προβλήματος. Δηλαδή να κατανοήσουν ότι ο εξωτερικός βρόχος 
καθορίζει τις σαρώσεις και ότι ο εσωτερικός προσδιορίζει τις συγκρίσεις μέσα στην 
συγκεκριμένη σάρωση.  

9. Διδακτικό συμβόλαιο  

Ο εκπαιδευτικός περιμένει την ενεργό συμμετοχή των μαθητών του στις δραστηριότη-
τες του μαθήματος. Παράλληλα οι μαθητές αναμένουν από τον εκπαιδευτικό τη θετική 
του συμβολή στο μάθημα, την εκδήλωση ενδιαφέροντος για κάθε έναν από αυτούς κα-
θώς επίσης και την καθοδήγησή του σε όλα τα στάδια υλοποίησης του σεναρίου. Ο 
εκπαιδευτικός παρακολουθεί το έργο των ομάδων και παρέχει βοήθεια, όποτε του ζη-
τηθεί. 
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10. Υποκείμενη θεωρία μάθησης  

Η θεωρία του εποικοδομισμού (Piaget) και του κοινωνικού εποικοδομισμού 
(Vygotsky) έχει εφαρμογή στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεδομένου ότι το θέμα επι-
λύεται μέσω δραστηριοτήτων και η γνώση ουσιαστικά κτίζεται πάνω σε προηγούμενες 
γνωστές προγραμματιστικές δομές. Επίσης οι μαθητές έχουν την δυνατότητα της ανα-
κάλυψης λαθών και της διόρθωσης του κώδικα, με τη βοήθεια της ανάδρασης που πα-
ρέχει η γλώσσα προγραμματισμού. Έτσι αξιοποιούνται και οι δυνατότητες της ανακα-
λυπτικής μάθησης (Bruner). 

11. Αξιολόγηση 

Η αξιολόγηση των μαθητών σχετίζεται με την επίτευξη ή μη των στόχων που τέθηκαν 
στο διδακτικό σενάριο και συγκεκριμένα:  

1. Αξιολογούνται τα φύλλα εργασίας των μαθητών, που συμπληρώνονται στη διάρκεια 
του μαθήματος.  

2. Βαθμολογείται η συμμετοχή των μαθητών στις επιμέρους δραστηριότητες και η γε-
νικότερη παρουσία τους στο μάθημα.  

Η αξιολόγηση του σεναρίου γίνεται τόσο με την διαμορφωτική αξιολόγηση κατά τη 
φάση της υλοποίησής του όσο και με την τελική αξιολόγηση, που σχετίζεται με τον 
βαθμό επίτευξης των στόχων του. Επιπρόσθετα ο εκπαιδευτικός αποτιμά το σενάριο 
με βάση ποσοτικά χαρακτηριστικά, όπως π.χ. το χρόνο ολοκλήρωσής του αλλά και 
ποιοτικά, όπως π.χ. η παρουσίαση των αποτελεσμάτων και οι απαντήσεις στις ερωτή-
σεις.  

12. Το διδακτικό σενάριο 

Ροή Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων του Διδακτικού Σεναρίου 

1η Διδακτική ώρα 

Δραστηριότητα 1 (Διάρκεια 5 λεπτά) 

Εισαγωγή  

Ο εκπαιδευτικός εξηγεί τον σκοπό, τις διαδικασίες και το περιεχόμενο της διδακτικής 
ενότητας «Ταξινόμηση ευθείας ανταλλαγής (φυσαλίδας) σε μονοδιάστατη δομή δεδο-
μένων», ενώ παράλληλα επιχειρεί τη σύνδεση με τις προϋπάρχουσες γνώσεις. Στη 
φάση αυτή οι μαθητές ενημερώνονται συνοπτικά για με τις υποχρεώσεις τους καθώς 
και για τα εκπαιδευτικά εργαλεία που θα χρησιμοποιήσουν.  

Δραστηριότητα 2 (Διάρκεια 5 λεπτά) 
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Παρουσίαση προβλήματος  

Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει το πρόβλημα, μέσω παραδείγματος, που δείχνει την α-
ναγκαιότητα χρησιμοποίησης της ταξινόμησης. Το πρόβλημα έχει σχέση με την καθη-
μερινότητα και είναι το εξής: «Ταξινόμηση μαθητικών καρτελών». 

Εκφώνηση: Δίνονται 7 καρτέλες μαθητών σε τυχαία σειρά. Οι μαθητές καλούνται να 
τις ταξινομήσουν σε αύξουσα σειρά με βάση τον Αριθμό Μητρώου του μαθητή.  

Δραστηριότητα 3 (Διάρκεια 5 λεπτά) 

Καταιγισμός ιδεών  

Κινητοποίηση των μαθητών με ερωτήσεις όπως:  

1) Πως μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα;  

2) Τι δομές δεδομένων και τι αλγοριθμικές δομές απαιτούνται;  

3) Ποια άλλα προβλήματα από την καθημερινότητα χρειάζονται ταξινόμηση; 

Δραστηριότητα 4.1  

Φύλλο εργασίας 1 – Προβολή video (Διάρκεια 5 λεπτά) 

Για να γίνει κατανοητή η λειτουργία του αλγόριθμου και να προκληθεί το μαθητικό 
ενδιαφέρον, προβάλλεται το video από τη διεύθυνση:  

https://www.youtube.com/watch?v=O4Es5Y80HIY  

Δραστηριότητα 4.2 (Διάρκεια 5 λεπτά) 

Φύλλο εργασίας 1 – Ανάλυση προβλήματος (Διάρκεια 5 λεπτά) 

Οι μαθητές καλούνται να προσδιορίσουν τα δεδομένα, τα ζητούμενα και τις εντολές 
που θα χρησιμοποιήσουν. 

Δραστηριότητα 4.3 (Διάρκεια 20 λεπτά) 

Φύλλο εργασίας 1 – Υλοποίηση και εκτέλεση του αλγόριθμου  

Δίνονται τα βήματα της επίλυσης. Κατόπιν δίνεται περιγραφικά η βηματική ανάλυση 
του αλγορίθμου, η μερική κωδικοποίηση του προβλήματος και ζητείται η ολοκλήρωση 
της κωδικοποίησης και η εκτέλεση του αλγόριθμου. Επίσης ζητείται να καταγραφούν 
τα αποτελέσματα της εκτέλεσης του αλγορίθμου από κάθε μαθητή.  
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2η Διδακτική ώρα 

Δραστηριότητα 5.1 (Διάρκεια 20 λεπτά) 

Φύλλο εργασίας 2 – Απόδοση αλγορίθμου  

Ζητείται από τους μαθητές να συμπληρώσουν τις διατάξεις των αριθμών που προκύ-
πτουν μετά από κάθε σάρωση (πέρασμα) καθώς και τις συνημμένες 6 ερωτήσεις, προ-
κειμένου ο εκπαιδευτικός να αξιολογήσει τη βαθύτερη κατανόηση της λειτουργίας του 
αλγορίθμου.  

Δραστηριότητα 5.2 (Διάρκεια 25 λεπτά) 

Φύλλο εργασίας 2 – Τροποποίηση αλγορίθμου 

Ζητείται από του μαθητές η βελτιστοποίηση του αλγορίθμου, ώστε εάν τα δεδομένα 
είναι ταξινομημένα, τότε να τερματίζονται οι περαιτέρω σαρώσεις/συγκρίσεις. 

Συμπεράσματα 

Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο υποστηρίζει ενεργά τη μαθησιακή διαδικασία και 
αξιοποιεί τις ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πρακτική. Αφορά στη διδακτέα ύλη, που περι-
λαμβάνεται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών των ΕΠΑ.Λ. για το μάθημα «Προ-
γραμματισμός Υπολογιστών». Συμβάλλει στο να αποκτήσουν οι μαθητές αναλυτική 
και λογική σκέψη, κριτική αντίληψη και ολοκληρωμένη προσέγγιση του προβλήματος. 
Παράλληλα ευνοεί την ομαδοσυνεργατική εργασία, την αλληλοεπικοινωνία και την 
συστηματική ενασχόληση με τον προγραμματισμό των Η/Υ.  

Οι μαθητές εξασκούνται αρχικά στην συμπλήρωση, στην τροποποίηση και στην επα-
λήθευση προγραμμάτων, ώστε να καταστούν αργότερα ικανοί στην σύνταξη και στη 
τεκμηρίωση ολοκληρωμένων προγραμμάτων. Ταυτόχρονα το σενάριο εξοικειώνει 
τους μαθητές στη χρήση των διαθέσιμων αλγοριθμικών δομών και των δομών δεδομέ-
νων της γλώσσας Python. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του τρέχοντος σεναρίου οι 
μαθητές θα είναι έτοιμοι για να συμμετέχουν σε άλλα σενάρια, τα οποία θα διαπραγ-
ματεύονται προβλήματα υψηλότερης πολυπλοκότητας.  

Προοπτικά το σενάριο θα μπορούσε να αναμορφωθεί για τη διδασκαλία της ταξινόμη-
σης με εισαγωγή (insertion sort) στο πλαίσιο της διδασκαλίας του μαθήματος «Προ-
γραμματισμός Υπολογιστών».  
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Φύλλο Εργασίας 1 

Ονοματεπώνυμο:    Σχολείο:   Τάξη: 

Ταξινόμηση ευθείας ανταλλαγής (φυσαλίδας) σε μονοδιάστατη δομή δεδομένων 

Δραστηριότητα 4.1 

Δείτε προσεκτικά το video της ταξινόμησης φυσαλίδας στη διεύθυνση: 
https://www.youtube.com/watch?v=O4Es5Y80HIY 

Δραστηριότητα 4.2 

Μελετήστε το επόμενο πρόβλημα: 

Σας δίνονται 7 καρτέλες μαθητών σε τυχαία σειρά. Καλείστε να τις ταξινομήσετε σε αύ-
ξουσα σειρά με βάση το Αριθμό Μητρώου του μαθητή, κωδικοποιώντας το πρόβλημα 
στη γλώσσα python. 

Να υλοποιήσετε τον αλγόριθμο και να επαληθεύσετε τα αποτελέσματά του. 
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Καρτέλες Μαθητών 

Α/Α 1 2 3 4 5 6 7 
Α.Μ. 60 38 98 54 32 90 20 

Ερώτηση 1: Ποια είναι τα δεδομένα του προβλήματος; 

Ερώτηση 2: Ποιες είναι οι κατάλληλες δομές δεδομένων για το πρόβλημα;  

Ερώτηση 3: Ποιο είναι το ζητούμενο και πως θα το εμφανίσετε; 

Δραστηριότητα 4.3 

Βηματική ανάλυση 

Βήμα 1: Εισαγωγή των Α.Μ. των μαθητών σε δομή δεδομένων π.χ. λίστα. 

Βήμα 2: Εκκίνηση της διαδικασίας των σαρώσεων.  

Βήμα 2.1: Στην 1η σάρωση συγκρίνεται το 1ο στοιχείο της λίστας με το 2ο στοιχείο, 
προκειμένου να βρεθεί το μικρότερο στοιχείο. Αν βρεθεί μικρότερο το 2ο στοιχείο τότε 
γίνεται ανταλλαγή των στοιχείων, ώστε το μικρότερο να έλθει στην 1η θέση της λίστας. 
Αν όμως το 1ο στοιχείο είναι το μικρότερο δεν γίνεται αντιμετάθεση στοιχείων. Το 
αυτό επαναλαμβάνεται με το 2ο και 3ο κ.ο.κ. 

Βήμα 2.2: Στην 2η σάρωση επαναλαμβάνεται η διαδικασία του Βήματος 2.1, χωρίς να 
συγκριθεί το τελευταίο στοιχείο, το οποίο ως βαρύτερο πέφτει στον πυθμένα με την 
πρώτη σάρωση, ενώ τα ελαφρότερα στοιχεία αναδύονται σαν φυσαλίδες. 

Βήμα 2.3: Επαναλαμβάνονται παρόμοια οι σαρώσεις μέχρι και τη 6η σάρωση με την 
ίδια διαδικασία, οπότε η προκύπτουσα λίστα είναι ταξινομημένη σε αύξουσα τάξη. 

Βήμα 3: Εμφάνιση της ταξινομημένης λίστας τιμών. 

Ημισυμπληρωμένος (μισοψημένος) κώδικας 

# Bubble Sort 

def bubbleSort(lista): 

 for i in range(0,N-1,1): 

 for j in range(0,N-i-1,1): 

 if lista[j] ? lista[j+1]:    # Συμπληρώστε το ? με > ή <  
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 lista[j],lista[j+1]=lista[ ],lista[ ] # Συμπληρώστε τα κενά  

 print(i+1,"Σάρωση:",lista) 

 return lista     

catalog=[] 

N=7 

for i in range(1,N+1): 

 print("Δώσε τον",i,"Α.Μ.:", end="") 

 item=int(input()) 

 catalog.append( )    # Συμπληρώστε το κενό 

print("Αρχή :",catalog) 

sortedCatalog=bubbleSort( )  # Συμπληρώστε το κενό 

print("Τέλος :",sortedCatalog) 

Συμπληρώστε, εκτελέστε τον κώδικα, καταγράψτε και επαληθεύστε τα αποτελέσματα. 

Φύλλο Εργασίας 2 

Ονοματεπώνυμο:    Σχολείο:   Τάξη:  

Δραστηριότητα 5.1 

Συμπληρώστε τις διαδοχικές διατάξεις των αριθμών μετά από κάθε σάρωση (πέρασμα). 

Αρχή 60 38 98 54 32 90 20 
1η        
2η        
3η        
4η        
5η        
6η        
Τέλος        

Αν το πλήθος των στοιχείων για ταξινόμηση είναι n, απαντήστε στις εξής ερωτήσεις: 

1. Πόσες συγκρίσεις κάνει ο αλγόριθμος στην 1η σάρωση; 
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2. Πόσες συγκρίσεις κάνει ο αλγόριθμος στην 2η σάρωση; 
3. Πόσες συγκρίσεις κάνει ο αλγόριθμος στην 3η σάρωση; 
4. Πόσες συγκρίσεις κάνει ο αλγόριθμος στην τελευταία σάρωση; 
5. Πόσες συγκρίσεις κάνει συνολικά ο αλγόριθμος; 

6.  Από τι εξαρτάται η χρονική απόκριση του αλγορίθμου; 

Δραστηριότητα 5.2 

Βελτιωμένος αλγόριθμος φυσαλίδας σε μονοδιάστατη δομή δεδομένων 

Μελετήστε το επόμενο πρόβλημα: 

Σας δίνονται οι 7 Α.Μ. μαθητών της δραστηριότητας 4.2. με την ίδια σειρά. Καλείστε να 
βελτιώσετε τον αλγόριθμο ταξινόμησης φυσαλίδας, ώστε όταν η λίστα είναι ταξινομη-
μένη, τότε να τερματίζεται η διαδικασία των σαρώσεων.  

Υπόδειξη: Χρησιμοποιήστε μία λογική μεταβλητή swapped, που αρχικοποιείται στην 
εκκίνηση κάθε σάρωσης με τιμή False. Η τιμή της γίνεται True, όταν προκύψει τουλά-
χιστον μία ανταλλαγή στοιχείων στη διαδικασία κάποιας σάρωσης. Εάν η τιμή της 
swapped παραμείνει False σε κάποια σάρωση, τότε η λίστα τιμών είναι ταξινομημένη 
και τερματίζεται η επαναληπτική διαδικασία των σαρώσεων. 
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Διδακτικό σενάριο. Έρευνα και πειραματισμός για την καθίζηση του πηλού σε 
υδάτινο περιβάλλον 

 
Κοψιδάς Οδυσσέας 

Εκπαιδευτικός Π.Ε. 09, 17.05 
Διδάκτορας Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας 

E – Mail: odykopsi@yahoo.gr 

Περίληψη 

Ο πηλός που βρίσκεται μέσα σε υδάτινο περιβάλλον αρχίζει και καθιζάνει ανάλογα με 
το επίπεδο κορεσμού του διαλύματος. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να 
παρακολουθήσουμε την καθίζηση αυτή του πηλού και με φωτογραφίες να δούμε την 
πορεία της. Στη συνέχεια οι φωτογραφίες αναλύονται με το πρόγραμμα Adobe 
Photoshop, ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες της Γ’ τάξης του Γυμνασίου να είναι σε 
θέση να παρακολουθήσουν την εξέλιξη του φαινομένου της καθίζησης μέσα από την 
ανάλυση των φωτογραφιών και της συνάρτησης κατανομής πυκνότητας πιθανότητας 
των τριών χρωστικών Red – Blue - Green (RBG) στο πλαίσιο του μαθήματος της 
Τεχνολογίας. Η ταχύτητα καθίζησης του πηλού όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες 
απαιτεί προαπαιτούμενο για την χρήση εδαφοβελτιωτικών μέτρων σε συγκεκριμένα 
εδάφη με πηλό. Οι μαθητές και οι μαθήτριες που συμμετείχαν στο εργαστήριο είχαν 
την δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με το φαινόμενο της καθίζησης, την επεξεργασία 
της φωτεινότητας των εικόνων με το πρόγραμμα Adobe Photoshop και την μελέτη των 
εδαφοβελτιωτικών εναλλακτικών λύσεων.  

Λέξεις-Κλειδιά: πηλός, καθίζηση, πείραμα, adobe photoshop, εδαφοβελτιωτικό 

Εισαγωγή 

Ο πηλός είναι ανομοιόμορφο και ανομοιογενές υλικό. Σε κάθε σημείο της Γης και σε 
κάθε τόπο έχει πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ποτέ ένας πηλός δεν είναι ίδιος με 
έναν άλλο. Τα ειδικά χαρακτηριστικά του κάθε πηλού διαμορφώνονται ανάλογα με: 
την προέλευση και το είδος της αργίλου  που περιέχει, τη σύνθεση των χωμάτων της 
κάθε περιοχής (περιεκτικότητα ορυκτών, μετάλλων, οργανικών υλών κ.ά.), την 
κοκκομετρική σύνθεση του πηλού κάθε τόπου (ποσοστά αργίλου, ιλύος και 
άμμου). Εξαιτίας όλων αυτών, κάθε πηλός έχει διαφορετικές φυσικές ιδιότητες και 
μηχανικές αντοχές. Η στατική και η θερμική συμπεριφορά και οι άλλες ιδιότητες  των 
δομικών του στοιχείων καθώς και των κατασκευών του, διαφοροποιούνται ανάλογα. 

Προκειμένου μία κατασκευή πηλού να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των 
αντισεισμικών κανονισμών μιας περιοχής καθώς και στην επιθυμητή θερμική 
συμπεριφορά που υπαγορεύει το κλίμα, αλλά ταυτόχρονα να αξιοποιεί πλήρως τις 
ευεργετικές ιδιότητες του πηλού και να είναι ανθεκτική σε φθορές και στο χρόνο, 
επιβάλλονται αρχικά ο έλεγχος των ιδιοτήτων του τοπικού χώματος και στη συνέχεια 
οι αναγκαίες βελτιώσεις του. 
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Οι έλεγχοι καταλληλότητας του πηλού, μπορούν να γίνουν σε δύο επίπεδα: 
εργαστηριακοί έλεγχοι και εμπειρικοί έλεγχοι στο εργοτάξιο. Οι εργαστηριακοί 
έλεγχοι είναι απαραίτητοι κυρίως για: τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων και των 
αντοχών του υλικού ως προϋπόθεση κατάρτισης προδιαγραφών δόμησης, τον 
προσδιορισμό προδιαγραφών παραγωγής τυποποιημένων προϊόντων ή βιομηχανικών 
δομικών στοιχείων πηλού, τον έλεγχο της ασφάλειας και της αξιοπιστίας των 
κατασκευών στις περιπτώσεις κατασκευής μεγάλων έργων. 

Ο ακριβής έλεγχος του πηλού επιτρέπει επιπλέον τη συγκριτική αξιολόγησή του με τα 
άλλα υλικά δόμησης και υποστηρίζει την ανάκτηση της αξιοπιστίας του και την 
ανάδειξη των πλεονεκτημάτων και της ποιότητας που προσφέρει. Θεωρείται λοιπόν 
προϋπόθεση για τη θεσμοθετημένη πιστοποίησή του, ως του κατεξοχήν φιλικού υλικού 
δόμησης για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. 

Ορισμένοι από τους πιο σημαντικούς και αναγκαίους ελέγχους που προσδιορίζουν τα 
χαρακτηριστικά του πηλού και ταυτόχρονα δίνουν κατευθύνσεις και οδηγίες για την 
βελτίωσή του είναι οι ακόλουθοι: έλεγχος κοκκομετρικής σύνθεσης: μέθοδος 
καθίζησης, μέθοδος κοσκινίσματος, συνδυασμός των δύο μεθόδων, μέτρηση 
περιεκτικότητας νερού, μετρήσεις συμπεριφοράς σε σχέση με το νερό: διόγκωση, 
μέτρο συρρίκνωσης, πλαστικότητα, αντοχή στην πρόσπτωση νερού, τριχοειδής 
απορρόφηση νερού, διάβρωση από βροχή και παγετό, χρόνος στεγνώματος, μετρήσεις 
συμπεριφοράς στους υδρατμούς: αντίσταση στη διάχυση υδρατμών, υγρασία 
ισορροπίας, σχηματισμός δρόσου, προσδιορισμός θερμικής συμπεριφοράς: ειδική 
θερμοχωρητικότητα, θερμική αγωγιμότητα, ταχύτητα θερμοροής, θερμική 
ακτινοβολία, θερμική διαστολή, μετρήσεις αντοχών: συνοχή, θλίψη, εφελκυσμός σε 
ξηρή κατάσταση, εφελκυσμός, κάμψη, πρόσφυση, τριβή, ελαστικότητα, κρούση 
ακμών, μετρήσεις τιμών pΗ, μετρήσεις ραδιενέργειας, μετρήσεις φραγμού 
ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας υψηλών συχνοτήτων. 

Πειραματική Διαδικασία 

Αρχικά παρατηρούμε ότι το ίζημα του πηλού βρίσκεται μεταξύ 600 – 500ml του 
ογκομετρικού κυλίνδρου μέσα στον οποίο έχουμε τοποθετήσει 900ml διαλύματος 
πηλού. 
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Εικόνα 1: Το διάλυμα αρχικά 
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Πίνακας 1: Η συγκέντρωση των χρωστικών στο αιώρημα από την ανάλυση του adobe 
photoshop 

 

Εικόνα 2: Η συγκέντρωση των χρωστικών στο αιώρημα από την ανάλυση του adobe 
photoshop 

 

Εικόνα 3: Το διάλυμα τελικά 
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Πίνακας 2: Η συγκέντρωση των χρωστικών στο αιώρημα από την ανάλυση του adobe 
photoshop 

Συμπεράσματα 

Η ταχύτητα καθίζησης του πηλού όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες απαιτεί 
προαπαιτούμενο για την χρήση εδαφοβελτιωτικών μέτρων σε συγκεκριμένα εδάφη με 
πηλό. Οι μαθητές και οι μαθήτριες που συμμετείχαν στο εργαστήριο είχαν την 
δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με το φαινόμενο της καθίζησης, την επεξεργασία της 
φωτεινότητας των εικόνων με το πρόγραμμα Adobe Photoshop και την μελέτη των 
εδαφοβελτιωτικών εναλλακτικών λύσεων.  
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Dyes on Lyocel Fibres. Dyes & Pigments. 53: 129. 

3. Chubar A, Carvalho JR, Correia MJN.(2004), Heavy Metals Biosorption on Cork 
Biomass: Effect of the Pre-treatment. Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. 
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4. Chun L, Hongzhang C, Zuohu L. (2003), Adsorption of Cr(VI) by Fe-modified 
Steam Exploded Wheat Straw. Proc.Biochem.  

5. Clark RM. (1987), Modeling TOC removal by GAC: The General Logistic Function. 
J. Am.Wat.Works Assoc. 79 (1): 33. 

6. Crank G. (1993), The Mathematics of Diffusion. London, New York: Clarendon 
Press. 

7. El-Shobaky GA, Youssef AM. (1978), Chemical Activation of Charcoals. Surface 
Techn. 7(3): 209. 
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Ζωγραφίζοντας με σχήματα 

Μητρόπουλος Γεώργιος, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Π.Ε.70, nafoo@otenet.gr 

Περίληψη 

Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται μια εκπαιδευτική πρόταση διδασκαλίας στην οποία 
συνδέονται διαθεματικά τα διδακτικά αντικείμενα των εικαστικών και των μαθηματι-
κών στην τάξη της Α΄ Δημοτικού. Η διαθεματική προσέγγιση των δύο επιστημονικών 
κλάδων προσφέρει την ευκαιρία στους μαθητές να πλατύνουν τις γνώσεις τους και να 
εξέλθουν από τα στεγανά της κατακερματισμένης μάθησης  (Δημητριάδου, 2016:338). 
Διαμέσου της σύνδεσης των μαθηματικών με τα εικαστικά η γνώση πλαταίνει και γί-
νεται πολύπλευρη. Οι έννοιες της γεωμετρίας και των σχημάτων προσεγγίζονται μέσα 
από την ζωγραφική με στόχο η αποκτηθείσα γνώση να μην είναι αποκομμένη από το 
καθημερινό βίωμα των μαθητών. Οι τελευταίοι διαμέσου της επαφής με τα έργα τέ-
χνης, τις τεχνικές, τις απλές εικαστικές έννοιες και των υλικών που θα χρησιμοποιή-
σουν, θα εμπλακούν σε μια ενεργητική ανακάλυψη της γνώσης, καθώς «θα συμμετέ-
χουν σε δραστηριότητες που θεωρούν χρήσιμες για την πραγματική ζωή» (Βοσνιάδου, 
2002:10).  

Λέξεις-Κλειδιά: Γεωμετρικά σχήματα, πίνακες ζωγραφικής, Ακριθάκης, Κλέε,  Κα-
ντίνσκι, Μάλεβιτς. 

Εισαγωγή 

Η εποχή της Ύστερης Νεωτερικότητας στην οποία διαβιώνουμε χαρακτηρίζεται από 
την έντονη κυριαρχία της εικόνας (Λυοτάρ, 2008:29). Τα παιδιά μεγαλώνουν σε ένα 
περιβάλλον όπου δεσπόζουν τα οπτικά ερεθίσματα και καθημερινά γίνονται δέκτες από 
καταιγισμό οπτικών πληροφοριών διαμέσου των οποίων σκέπτονται (Arnheim, 
2007:333). Αναμφισβήτητα, οι εικαστικές τέχνες επηρεάζουν τη ζωή μας ακόμη κι αν 
δεν έχουμε επισκεφθεί κάποια πινακοθήκη. «Η δημιουργία έργων τέχνης είναι δημιουρ-
γία κόσμου», σημειώνει ο Καντίσκι (Kandinsky, 1988:48). Αντιλαμβανόμαστε συνε-
πώς ότι η αξία τους είναι ουσιαστική για τον σύγχρονο άνθρωπο διότι ζούμε σε ένα 
κόσμο όπου επικρατούν οι εικόνες. «Όλη την ημέρα βλέπουμε εικόνες και τη νύχτα ο-
νειρευόμαστε με εικόνες», αναφέρει η ιστορικός της τέχνης Laurie Schneider 
(Schneider, 2006: 9).  

Σύμφωνα με το νέο  πρόγραμμα  σπουδών, ο γενικός σκοπός του μαθήματος της εικα-
στικής αγωγής είναι να «γνωρίσουν και να απολαύσουν οι μαθητές τις Εικαστικές Τέ-
χνες». Το παραπάνω θα πραγματοποιηθεί διαμέσου ισόρροπων δραστηριοτήτων έρευ-
νας και δημιουργίας έργων αλλά και απόκτησης γνώσεων με σκοπό την κατανόηση του 
φαινομένου της Τέχνης (Οδηγός σπουδών για τα Εικαστικά, 2011:22). Στο σύγχρονο 
σχολείο, ο ρόλος της εικαστικής αγωγής κρίνεται σημαντικός, καθώς  διαμέσου της 
δημιουργικής της διαδικασίας, οι  μαθητές γνωρίζουν τον εαυτό τους, τους άλλους, 
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αλλά και το περιβάλλον τους (Payne, 2009:104). Επομένως, οι εικαστικές τέχνες μας 
προσφέρουν τη δυνατότητα οπτικής και απτικής σύλληψης του κόσμου (Μαγουλιώτης 
& Λαμπίτση, 2012:12). 

Οι τέχνες δεν αφορούν μόνο τα άτομα που επιθυμούν να γίνουν καλλιτέχνες, γράφει ο 
παιδαγωγός Herbert Kohl, αλλά είναι για όλους. Η ενασχόληση μαζί τους αναπτύσσει 
τις δεξιότητες του σχεδιασμού, της πρόβλεψης και της δημιουργίας. Βοηθά το πνεύμα 
να γίνει ανεξάρτητο, αλλά παράλληλα δημιουργικό διαμέσου της πειθαρχημένης και 
σκληρής εργασίας. Επιπλέον προσφέρει βαθιά ικανοποίηση, καθώς λύνει προβλήματα 
αναπτύσσοντας την αυτοπεποίθηση. Η ενασχόληση οδηγεί στη δημιουργικότητα του 
χαρακτήρα, αλλά και στην ικανότητα αντιμετώπισης των διαφόρων δυσκολιών που θα 
αντιμετωπίσουν τα παιδιά ως ενήλικοι αύριο. Πολλά εξαρτώνται από αυτό που ονομά-
ζεται δημιουργική φαντασία. Σε καθημερινό επίπεδο, «όσο περισσότερα εφόδια απο-
κτήσουν οι μαθητές ασκούμενοι με τις τέχνες, τόσο πιο αποτελεσματικοί θα καταστούν 
στον ενήλικο βίο τους» (Kohl, 2012:xiv-xv). 

Από την άλλη μεριά, στην πορεία της ανθρώπινης ιστορίας, τα μαθηματικά θεωρούνται 
από τα πλέον σημαντικά γνωστικά αντικείμενα. Η γνώση τους κρίνεται απαραίτητη 
στις καθημερινές ανθρώπινες συναλλαγές, αλλά και στην επαγγελματική εξέλιξη του 
καθενός. Καθώς οι ανθρώπινες κοινωνίες μεταβαίνουν σε όλο και μεγαλύτερες αλλη-
λοεπιδράσεις, η μη κατάκτηση της μαθηματικής σκέψης και πρακτικής μπορεί να οδη-
γήσει σε αποκλεισμούς. Επομένως, το πρωτοβάθμιο σχολείο  καλείται να προετοιμάσει 
τους μαθητές με όσο το δυνατόν άρτια μαθηματική εμπειρία, όχι μόνο ως εφόδιο για τις 
επόµενες εκπαιδευτικές βαθµίδες, αλλά κυρίως για τη ζωή τους (Σκουμπουρδή, 
2015:7).  

Βασικός σκοπός της µαθηµατικής εκπαίδευσης στο Δημοτικό Σχολείο   τέθηκε η από-
κτηση της µαθηµατικής σκέψης και η καλλιέργεια του µαθηµατικού εγγραµµατισµού. 
Της ικανότητας δηλαδή του µαθητή να εφαρµόζει µαθηµατικές γνώσεις, µεθόδους και 
διαδικασίες σε προβλήµατα της καθηµερινής ζωής. Η συμβολή της μαθηματικής επι-
στήμης έγκειται στο γεγονός ότι, πέραν της χρησιμότητάς τους στο καθημερινό βίωμα, 
οι διαδικασίες των μαθηματικών συλλογισμών ασκούν τους μαθητές στη μεθοδική 
σκέψη και τη λογική τεκμηρίωση, την ανάλυση, τη σύνθεση, την αφαίρεση, τη γενί-
κευση, την κριτική σκέψη, τη δημιουργική φαντασία, καθώς και στην επίλυση προβλη-
μάτων (Τύπας, 2005:1). 

Στην εποχή του μαθηματικού και οπτικού εγγραμματισμού, η  διαθεματική σύνδεση 
και συνεργασία των εικαστικών τεχνών με τα μαθηματικά κρίνεται όχι μόνο αναγκαία, 
αλλά απαραίτητη (Ματσαγγούρας – Αντωνίου, 2015:106). Η άρρητη σχέση μεταξύ 
των δύο πεδίων αποδεικνύεται από το γεγονός ότι δεν υπάρχει καλλιτεχνική δημιουρ-
γία που να μην υπόκειται σε μαθηματικές αρχές, καθώς οι τελευταίες αποτελούν έναν 
απέραντο κόσμο αρμονίας προσφέροντας απλόχερα πνευματική και ψυχική καλλιέρ-
γεια, βοηθώντας μας να βαδίσουμε ομαλά (Εξαρχάκος, 1993:3). «Ένας  μαθηματικός, 
όπως ο ζωγράφος ή ο ποιητής», γράφει ο G. Hardy, «είναι ο κύριος του σχεδίου» (Davis 
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& Hersh, 1981:176-7). «Η ζωγραφική», σημειώνει ο Κλέε, «είναι η ίδια μια γλώσσα, 
μια γλώσσα της μορφής και του χρώματος, στην οποία εκφράζονται πολύπλοκα ενορά-
ματα» (Klee, χχ:5). 

Στις ενότητες που ακολουθούν παρουσιάζεται μια διαθεματική πρόταση για τη διδα-
σκαλία των γεωμετρικών σχημάτων και στερεών στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχο-
λείου, που μπορεί να υλοποιηθεί έχοντας ως οδηγό επιλεγμένα έργα των καλλιτεχνών 
Αλέξη Ακριθάκη, Πάουλ Κλέε, Καζιμίρ Μάλεβιτς και Βασίλι Καντίσκι. Διαμέσου των 
καλλιτεχνικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, οι μαθητές θα αντιληφθούν ότι παράλ-
ληλα και ταυτόχρονα με αυτές αναδεικνύονται επίσης και θεμελιώδεις μαθηματικές 
έννοιες. Οι τελευταίες στο πλείστον των περιπτώσεων όχι μόνο ταυτίζονται με τους 
σκοπούς και τους στόχους του αναλυτικού προγράμματος, αλλά μπορούν και να τους 
υπερβούν δημιουργώντας στην πράξη μια «ζώνη του επόμενου αναπτυξιακού σταδίου» 
(Κουλουμπαρίτση, 2003:57).  

Ο σχεδιασμός της διδακτικής πρότασης 

Η πρόταση διδασκαλίας περιλαμβάνει δραστηριότητες διάρκειας τεσσάρων διδακτι-
κών ωρών.  Σε αυτές γίνεται επικέντρωση στη μάθηση διαμέσου της σύνδεσης των 
εικαστικών με τα μαθηματικά. Κατά αυτόν τον τρόπο τα δύο διδακτικά αντικείμενα 
ευθυγραμμίζονται ενισχύοντας την επικοινωνία των μαθητών με αυτά, διευκολύνοντας 
τους διαύλους της μάθησης μέσω της εικόνας και των εργαλείων της (Οδηγός σπουδών 
για τα Εικαστικά, 2011:5). Η διαθεματική προσέγγιση προσφέρει την ευκαιρία στους 
μαθητές να πλατύνουν τις γνώσεις τους και να εξέλθουν από τα στεγανά της κατακερ-
ματισμένης μάθησης εφοδιάζοντάς τους με μακροδεξιότητες (Κασιμάτη, 2006:99). 

Οι μέθοδοι διδασκαλίας και οι διδακτικές τεχνικές που επιλέγονται  στοχεύουν στη 
διευκόλυνση της ενεργητικής μάθησης. Η επαφή με αυτή βοηθά τους μαθητές να μα-
θαίνουν καλύτερα, καθώς κινείται το ενδιαφέρον τους και εμπλέκονται ενεργά και με 
βιωματικό τρόπο σε οικίες, καθημερινές τους συνθήκες (Silberman, 2006, 2-3). Κατ’ 
αυτό τον τρόπο, το μάθημα των εικαστικών εκτείνεται πέρα από τα όριά του και δια-
χέεται στο γνωστικό αντικείμενο των μαθηματικών. Η γεωμετρία παρουσιάζεται με 
εμπειρικό/βιωματικό τρόπο, συνδεόμενη με την τέχνη και τον πολιτισμό. Η εκμάθηση 
των γεωμετρικών σχημάτων πραγματοποιείται διαμέσου της άσκησης των μαθητών σε 
καταστάσεις που προέρχονται από τη ζωγραφική τέχνη και τους βοηθά να πειραματι-
στούν σχεδιάζοντας και κατασκευάζοντας  γεωμετρικά σχήματα (Φιλίππου & Χρίστου, 
2002:289).  

Η σχεδίαση και η επιλογή των διδακτικών καταστάσεων έγινε έτσι ώστε να έχουν νό-
ημα, καθώς στηρίζονται στα γνωστικά σχήματα που ήδη κατέχουν οι μαθητές (Bruner, 
1997:113). Οι συζητήσεις που διεξάγονται στην ολομέλεια της τάξης έχουν ως αποτέ-
λεσμα να εκτίθενται και να δοκιμάζονται οι γνώσεις των μαθητών με αποτέλεσμα η 
επικοινωνία τους να τίθεται σε ορθολογικό επίπεδο αποκτώντας οι ίδιοι αυτογνωσία 
(Λεμονίδης κτλ, 2019:7).   
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Σε στοχευμένες δραστηριότητες, οι μαθητές αποκτούν την ευκαιρία να εργαστούν ο-
μαδοσυνεργατικά, αναπτύσσοντας τον αναστοχασμό και τη συνεργατικότητα (Μα-
τσαγγούρας, 1998:43). Παράλληλα επιτυγχάνεται η προσωπική συνάφεια και ο πλου-
ραλισμός στις λύσεις και τις αποφάσεις που πρέπει να αναληφθούν από την ομάδα. 
Εκτός όμως από τα παραπάνω, δίνεται οι ευκαιρία στους μαθητές να εργαστούν και 
ατομικά. Στις ατομικές εργασίες έχουν τη δυνατότητα να δράσουν σύμφωνα με τον 
προσωπικό τους ρυθμό, αυτενεργώντας και βελτιώνοντας την αυτοπεποίθησή τους 
(Δερβίσης, 1983:67). Στις εργασίες που τους ανατίθενται και μέσα από την συστημα-
τική παρατήρηση μπορούν να εξασκηθούν σε δεξιότητες επιλογής της σωστής απάντη-
σης, καθώς και σε δεξιότητες σχεδιασμού.    

Σκοπός της διδακτικής πρότασης είναι οι μαθητές να διαπραγματευτούν θέματα γεω-
μετρίας απολαμβάνοντας έργα τέχνης. Ως προς τα μαθηματικά  στόχοι της διδακτικής 
παρέμβασης είναι οι μαθητές να είναι ικανοί να: α) Αναγνωρίζουν τα βασικά γεωμε-
τρικά σχήματα και να τα κατονομάζουν. β) Ομαδοποιούν τα σχήματα σε κατηγορίες 
με βάση τη φόρμα τους, ανεξάρτητα από διαφορετικές διαστάσεις ή θέσεις. γ) Περι-
γράφουν απλά επίπεδα γεωμετρικά σχήματα με τη χρήση όρων όπως γωνία και πλευρά. 
δ) Αναγνωρίζουν τη φόρμα των στερεών σωμάτων σε αντικείμενα καθημερινής χρή-
σης. ε) Χαράσσουν γνώριμα επίπεδα γεωμετρικά σχήματα σε τετραγωνισμένο χαρτί 
(Λεμονίδης κτλ, 2019:112).  

Ως προς τα εικαστικά, οι στόχοι της διδακτικής παρέμβασης είναι οι μαθητές  να είναι 
ικανοί να: α) Κόβουν µε ψαλίδι ευθείες και καµπύλες µε ακρίβεια, ακολουθώντας σχέ-
διο σε χαρτί. β) Κολλάνε σχήματα δημιουργώντας εικόνες με θέματα από το περιβάλ-
λον τους ή από τη φαντασία τους, κολάζ. (Οδηγός σπουδών για τα εικαστικά, 2011:11). 
γ) Κατανοούν ότι οι φυσικές και τεχνητές μορφές μπορούν να αποδοθούν με τη σύν-
θεση των βασικών γεωμετρικών σχημάτων. δ) Συνθέτουν δικά τους έργα με διάφορα 
σχήµατα. ε) Αποδίδουν διάφορα θέµατα χρησιμοποιώντας απλά στερεότυπα, όπως και 
οι ζωγράφοι. Στ) Να δείχνουν ενδιαφέρον για τα έργα τέχνης (ΔΕΠΣ Εικαστικών, 
2002:101-3).  

Για την υλοποίηση της πρότασης απαραίτητο είναι η αίθουσα να διαθέτει βιντεοπρο-
βολέα και να υπάρχουν μεγάλα χαρτόνια, χάρακες, μολύβια, χρωματιστά τετραγωνι-
σμένα χαρτιά, ψαλίδια, κόλλες και καπάκια σε διάφορα μεγέθη. 

Η υλοποίηση της διδακτικής πρότασης   

Κατά την πρώτη διδακτική ώρα έχουν σχεδιαστεί για να υλοποιηθούν  δραστηριότητες 
με στόχο την ευαισθητοποίηση, την ψυχολογική προετοιμασία και την  ανίχνευση των 
γνώσεων και των πιθανών ιδεών των μαθητών. 

Αρχικά, στη σχολική αίθουσα, οι μαθητές προετοιμάζονται ψυχολογικά παρακολου-
θώντας το κατάλληλα σχεδιασμένο βίντεο με τίτλο: Σχήματα και Τέχνη. Σε αυτό απο-
λαμβάνουν αισθητικά επιλεγμένους πίνακες των ζωγράφων Ακριθάκη, Κλέε, Μάλεβιτς 
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και Καντίνσκι, στους οποίους οι καλλιτέχνες έχουν χρησιμοποιήσει τα σχήματα ως 
μέσο έκφρασης για τις δημιουργίες τους. Με αυτό τον τρόπο, οι μαθητές αντιλαμβάνο-
νται τη διαφορετική χρήση των σχημάτων, ως μέσο καλλιτεχνικής έκφρασης και ευαι-
σθητοποιούνται στο θέμα της ζωγραφικής τέχνης. Η παραπάνω διαδικασία τους προε-
τοιμάζει και τους ενεργοποιεί για την πράξη της μάθησης.  

 

Βίντεο: Σχήματα και τέχνη 

Κατόπιν στην ολομέλεια της τάξης διεξάγεται συζήτηση, στην οποία ο εκπαιδευτικός 
με σχεδιασμένες ερωτήσεις οδηγεί τους μαθητές σε  συστηματική παρατήρηση και α-
νάλυση των έργων που παρουσιάστηκαν (Γιαννούλης, 1993:132). Διαμέσου της συζή-
τησης, οι μαθητές εντοπίζουν και αναγνωρίζουν τα  σχήματα που χρησιμοποιούν οι 
ζωγράφοι για να εκφράσουν διάφορες μορφές του φυσικού και τεχνητού περιβάλλο-
ντος. Παράλληλα προβληματίζονται και κατανοούν ότι στα έργα αυτά, οι μορφές ανα-
λύονται σε σχήματα, αλλά και το αντίθετο, τη σύνθεση δηλαδή των μορφών με σχή-
ματα. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο εκπαιδευτικός  προκαλώντας τον προβλημα-
τισμό παρέχει τα κατάλληλα ερεθίσματα για να επιτύχει την ανίχνευση των υπαρχου-
σών ιδεών των μαθητών για τα γεωμετρικά σχήματα, επίπεδα και στερεά.  

Η πρώτη διδακτική ώρα ολοκληρώνεται με το  Φύλλο Εργασίας 1. Με αυτό αντιλαμ-
βανόμαστε από τις απαντήσεις των μαθητών στα ερωτήματα κατά πόσο είναι ικανοί να 
αναγνωρίσουν τα επίπεδα γεωμετρικά σχήματα (τετράγωνο, τρίγωνο, ορθογώνιο, 
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κύκλος) μέσα στις καλλιτεχνικές δημιουργίες, ανεξάρτητα από τη θέση, το χρώμα και 
το μέγεθος που μπορεί να έχουν. 

 

Φύλλο Εργασίας 1 

Στόχος της δεύτερης διδακτικής ώρας είναι οι μαθητές να γνωρίσουν τα βασικά γεω-
μετρικά σχήματα (τρίγωνο, τετράγωνο, ορθογώνιο, κύκλος), καθώς και τα στερεά γε-
ωμετρικά σχήματα (κύβος, σφαίρα, στερεό ορθογώνιο, κύλινδρος).  

Διαμέσου της κατάλληλα σχεδιασμένης διαδραστικής παρουσίασης, τα σχήματα προ-
βάλλονται σε διάφορα μεγέθη και θέσεις με το Power Point: Γεωμετρικά Σχήματα. 
Μέσα από την παρατήρησή τους, οι μαθητές θα γνωρίσουν το κάθε σχήμα και θα το 
συνδέσουν με το όνομά του, ανεξάρτητα από το μέγεθος, τη θέση και το χρώμα του. 
Επιπλέον, θα συνδέσουν τα επίπεδα με τα στερεά γεωμετρικά σχήματα, θα τα διακρί-
νουν και θα εντοπίσουν τα βασικά χαρακτηριστικά τους, όπως τις πλευρές τους, τις 
γωνίες τους, τις ευθείες και τις καμπύλες γραμμές. Κατόπιν όλοι μαζί στην ολομέλεια 
της τάξης θα καταλήξουν στα ανάλογα συμπεράσματα.  

 

Power Point: Γεωμετρικά Σχήματα 

Στη συνέχεια, οι μαθητές θα κληθούν να εργαστούν πάνω στο Φύλλο Εργασίας 2. Στην 
πρώτη  δραστηριότητα καλούνται να ανακαλύψουν τα σχήματα στα οποία αναλύονται 
τα αντικείμενα του Μπάουχάους και να τα σχεδιάσουν πάνω στις εικόνες τους. Κατόπιν 
θα κληθούν να σχεδιάσουν ελεύθερα δικά τους αντικείμενα μόνο με σχήματα 
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(Zωγράφος, & Mπέσσας & Mπέσσα, (ΤΕ), 2019:12-3). Η δραστηριότητα αυτή έχει σαν 
στόχο τη σύνδεση των επίπεδων  γεωμετρικών σχημάτων με τα στερεά, διαμέσου των 
αντικειμένων καθημερινής χρήσης. Κατόπιν, οι μαθητές, χρησιμοποιώντας το χάρακα 
και μικρά πλαστικά καπάκια, καλούνται να σχεδιάσουν όποια αντικείμενα επιθυμούν, 
όπως  κύκλους, τετράγωνα, τρίγωνα και ορθογώνια.  

    

 

Φύλλο Εργασίας 2 

Οι επόμενες δύο διδακτικές ώρες που απομένουν για την ολοκλήρωση θα  είναι αφιε-
ρωμένες στην εμπέδωση και στην αξιολόγηση του διδακτικού αντικειμένου αξιοποιώ-
ντας δραστηριότητες του μαθήματος των εικαστικών. 

Αρχικά, κατά τη διάρκεια της τρίτης διδακτικής ώρας οι μαθητές καλούνται να εργα-
στούν ομαδοσυνεργατικά. Αφού χωριστούν σε ομάδες τεσσάρων ατόμων, τους δίνο-
νται οδηγίες για τη δραστηριότητα που θα ακολουθήσει. Ύστερα τους μοιράζονται 
χρωματιστά τετραγωνισμένα χαρτιά, χάρακες, μολύβια, καπάκια σε διάφορα μεγέθη 
για το σχεδιασμό του κύκλου, ψαλίδια και κόλλες. Κατόπιν, οι μαθητές καλούνται να 
σχεδιάσουν με τους χάρακές τους γεωμετρικά σχήματα ενώνοντας τις τελείες στο τε-
τραγωνισμένο χαρτί. Στη συνέχεια τα κόβουν και με αυτά δημιουργούν μια εικόνα από 
κάποιο αντικείμενο που θα επιλέξουν. Κατόπιν  κολλούν τις εικόνες σε μεγάλο χαρτόνι 
φτιάχνοντας ανά ομάδα ένα κολάζ από σχήματα. Τελειώνοντας, κάθε ομάδα ονομάζει 
το κολλάζ της και στη συνέχεια όλα τα κολλάζ αναρτώνται σε κατάλληλο χώρο στην 
αίθουσα.  

Η παραπάνω δραστηριότητα βοηθά τους μαθητές να αναπτύξουν τη συνεργατικότητα 
συμμετέχοντας ενεργά στη σύνθεση εικόνων που περιέχουν αντικείμενα και μορφές 
του φυσικού κόσμου. Διαμέσου αυτής όχι μόνο θα καταφέρουν να αναγνωρίζουν τα 
σχήματα αλλά επιπλέον τα επεξεργάζονται διαισθητικά και νοητικά, καθώς τα χαρά-
ζουν και τα αναπλάθουν με στόχο να τα μεταχειριστούν για να εκφραστούν 
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καλλιτεχνικά. Με αυτό τον τρόπο, η γεωμετρία κατανοείται με εμπειρικό τρόπο συν-
δεόμενη άμεσα με την τέχνη (Λεμονίδης κτλ, 2019:11).   

Ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της εργασίας έχει το ρόλο οργανωτή και ενεργού 
συνεργάτη διευκολύνοντας τους μαθητές να οικοδομήσουν τη γνώση παρέχοντάς τους 
τα κατάλληλα ερεθίσματα. Στην πράξη αποδεικνύεται ότι η μάθηση δεν είναι ατομική 
μόνο διεργασία αλλά διαμέσου της συνεργασίας, το επίτευγμά της συντελείται και κοι-
νωνικά.   

 

Μάλεβιτς                                                       Καντίσκι 

Την τελευταία διδακτική ώρα της πρότασης, αρχικά στην ολομέλεια της τάξης, οι μα-
θητές διαμέσου του βιντεοπροβολέα παρατηρούν τα έργα των Μάλεβιτς και Καντίνσκι. 
Στη συνέχεια συζητούν και προβληματίζονται, συμπεραίνοντας ότι οι συνθέσεις των 
καλλιτεχνών αφορούν ανθρώπινες φιγούρες. Κατόπιν από μόνοι τους ανακαλύπτουν 
τα σχήματα στο έργο του Μάλεβιτς και δίνουν ένα όνομα της επιλογής τους σε αυτό 
(Zωγράφος & Mπέσσας & Mπέσσα (ΒΜ), 2019:17). 

Εστιάζοντας στο έργο του Καντίνσκι διαμέσου της ανταλλαγής ιδεών ανάμεσα στα 
μέλη της ομάδας, αλλά και με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού οδηγούνται στο συμπέρα-
σμα ότι ο καλλιτέχνης έχει αφαιρέσει τα στοιχεία της ανθρώπινης μορφής από το έργο 
του κρατώντας μόνο τα γεωμετρικά σχήματα και αποδίδοντας σε αυτά  μορφές (Zω-
γράφος & Mπέσσας & Mπέσσα (ΒΔ), 2019:20). Με αυτό τον τρόπο αντιλαμβάνονται 
ότι η εικόνα της φύσης έχει να μας προσφέρει πολλούς προβληματισμούς και λύσεις 
πέρα από την πιστή αντιγραφή της. Χαρακτηριστικά γράφει και ο Καντίσκι ότι η τέχνη 
πρέπει να «αποκαλυφθεί» (Kandinsky, 1988:49). 

Κατόπιν, οι μαθητές καλούνται να σχεδιάσουν μια ανθρώπινη φιγούρα με ένα σχήμα 
της επιλογής τους. Η εργασία πραγματοποιείται ατομικά έχοντας ο καθένας την ευκαι-
ρία να οργανώσει της προσωπικές επιλογές έκφρασής του. Κατά τη διάρκεια των ερ-
γασιών, ο εκπαιδευτικός μπορεί να προκαλέσει συζήτηση με σκοπό οι μαθητές να α-
παντούν σε ερωτήματα σχετικά με τις ιδιότητες των σχημάτων και της απόδοσης  μορ-
φών του περιβάλλοντος σε αυτά. Ο κύκλος για παράδειγμα μπορεί να αποδώσει καλύ-
τερα τη μορφή ενός ανθρώπινου κεφαλιού, ενώ ένα τετράγωνο κεφάλι προσομοιάζει 
περισσότερο με ρομπότ, κτλ (Λεμονίδης κτλ, 2019:113). Διαμέσου της άσκησης, οι 
μαθητές ανακαλύπτουν εμπειρικά ότι ένα δομημένο σύνολο (Gestalt) είναι κάτι 
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περισσότερο από το άθροισμα των μερών του. Επομένως, η τέχνη δεν μπορεί να απο-
τελείται από μεμονωμένες ενέργειες χωρίς το τελικό σχήμα που θα προσδώσει μορφή 
σε ένα διάσπαρτο σύνολο δραστηριοτήτων (O’leary, 1995:28).   

Σε όλη την προηγούμενη διαδικασία, ο εκπαιδευτικός στέκεται ως οργανωτής και εμ-
ψυχωτής, ο οποίος διαμέσου της διερευνητικής προσέγγισης θα προκαλέσει τον προ-
βληματισμό των μαθητών οδηγώντας τους να καταλήξουν στα δικά τους συμπερά-
σματα και να δημιουργήσουν τα δικά τους έργα (Σκουμπουρδή & Βαϊτσίδη, 2019:10). 
Εν κατακλείδι, οι μαθητές αυτοαξιολογούνται αξιοποιώντας τις γνώσεις τους, εξετάζο-
ντας τα προβλήματα που τυχόν αντιμετωπίζουν στον τρόπο που εργάζονται, ενώ ο εκ-
παιδευτικός αξιολογεί την διδασκαλία του ως προς την επίτευξη των στόχων που είχε 
αρχικά θέσει.  

Ως συμπέρασμα 

Η διαθεματικότητα μπορεί να αποτελέσει τη γέφυρα για τη σύνδεση των μαθηματικών 
με τον πραγματικό κόσμο και αυτό μπορεί να υλοποιηθεί διαμέσου της τέχνης. Οι μα-
θητές ερχόμενοι πλησίον σε ένα έργο τέχνης γνωρίζουν το ίδιο το έργο, το ερμηνεύουν, 
αντιλαμβανόμενοι τα δομικά του στοιχεία και στη συνέχεια γίνονται ικανοί να δη-
μιουργήσουν ένα σχέδιο που να δείχνει τις πληροφορίες που αποκόμισαν  από αυτό 
(Τόμας & Σίλκ, 1997: 156). Σχεδόν ασυναίσθητα εισέρχονται στη διαδικασία της μέ-
τρησης, του υπολογισμού, της σύγκρισης και της δόμησης του νέου. Ο εκπαιδευτικός 
εκμεταλλευόμενος τις διαθεματικές διασυνδέσεις των επιστημών  μπορεί να χρησιμο-
ποιήσει τον εναλλακτικό αυτό τρόπο διδασκαλίας έτσι ώστε να προσφέρει ποιότητα 
και αισθητική απόλαυση στο έργο του.           
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Mελέτη Ενέργειας και Ορμής στην Γραμμική Αρμονική Ταλάντωση 
με χρήση προσομοίωσης 

Σταυρή Γαρυφαλλιά, Εκπαιδευτικός Π.Ε.04.01, M.Ed., gstavri7@gmail.com 

Περίληψη 

Η διερεύνηση των μεταβολών της ενέργειας και της ορμής στην γραμμική αρμονική 
ταλάντωση πραγματοποιείται με την χρήση εφαρμογής του αλληλεπιδραστικού λογι-
σμικού Interactive Physics. Αφού προσεγγισθούν οι απαραίτητες εισαγωγικές έννοιες, 
οι μαθητές προβλέπουν την ενεργειακή κατάσταση του συστήματος ελατηρίου-σώμα-
τος στην θέση ισορροπίας, στην θέση αρχικής μέγιστης απομάκρυνσης και κατά την 
ταλάντωση. Εκτελώντας την προσομοίωση, μελετούν και περιγράφουν τις ενεργειακές 
μεταβολές, τα είδη ενέργειας του συστήματος και την σχέση μεταξύ τους σε κάθε χρο-
νική στιγμή και θέση, βοηθούμενοι από την παράλληλη απεικόνιση της y=f(t). Διερευ-
νούν με διανυσματική αναπαράσταση και διάγραμμα την μεταβολή της ορμής και τα-
χύτητας σε κοινό σύστημα αξόνων, ώστε να κατανοήσουν την διανυσματική σχέση 
τους και να εξηγήσουν την μη διατήρηση της ορμής, βοηθούμενοι και από την διανυ-
σματική αναπαράσταση της δύναμης επαναφοράς.  

Λέξεις-Κλειδιά: ορμή, ταχύτητα, ενέργεια, αρμονική, ταλάντωση. 

Abstract 

The changes in energy and momentum in linear harmonic oscillation are investigated 
using the Interactive Physics software application. After approaching the necessary in-
troductory concepts, students predict the energy state of the spring-body system in the 
equilibrium position, in the initial maximum displacement position and during oscilla-
tion. By performing the simulation, they study and describe the energy changes, the 
energy types of the system and the relationship between them at any time and position, 
aided by the parallel representation of y = f (t). They explore the change of momentum 
and velocity in a common axis system with vector representation and diagram, in order 
to understand their vector relation and explain the non-conservation of momentum, 
aided by the vector representation of the restoring force during motion. 

Key words: momentum, velocity, energie, harmonic, oscillation. 

Εισαγωγή 

Η εργασία παρουσιάζει και προτείνει ένα διδακτικό σενάριο με την χρήση ΤΠΕ για την 
μελέτη της Ορμής και της Ενέργειας στην γραμμική αρμονική ταλάντωση (Γ.Α.Τ.), 
που περιλαμβάνονται στις Μηχανικές ταλαντώσεις της Β’ Λυκείου (Αλεξάκης Ν., 
κ.α.,2006). Αποτελείται από δύο φύλλα εργασίας, την εφαρμογή Interactive Physics 
και ένα φύλλο Excel. Απαιτούνται δύο διδακτικές ώρες για την υλοποίηση των προ-
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βλέψεων και των έξι δραστηριοτήτων. Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες των 2-3 ατό-
μων με στόχο την ομαδοσυνεργατική μάθηση, που βασίζεται σε προγενέστερες γνώ-
σεις.  

Παρουσίαση διδακτικού σεναρίου 

Υποστηρικτικό λογισμικό 

Χρησιμοποιείται το λογισμικό Interactive Physics (IP), ένα κλασικό εργαλείο μοντε-
λοποίησης φαινομένων βασιζόμενο στην εφαρμογή πολλαπλών αναπαραστάσεων στις 
προσομοιώσεις του όπως διανυσματική, γραφική, πίνακες τιμών (Π.Ι., ΕΑΙΤΥ, ΤΕΚ, 
2010). Ενισχύεται η καθοδηγούμενη ανακαλυπτική μάθηση μέσα από την ροή των 
φύλλων εργασίας και με την βοήθεια των πολλαπλών ερεθισμάτων του περιβάλλοντος 
IP. Με το IP δημιουργήθηκαν δύο αρχεία προσομοιώσεων με κοινή δομή, αλλά με δια-
φορετικά υπό μελέτη φυσικά μεγέθη. Στην οθόνη το 1ο ελατήριο είναι στο φυσικό του 
μήκος χωρίς σφαίρα, το 2ο έχει κρεμασμένη την κόκκινη σφαίρα στο άκρο του. Το 3ο 
το έχουμε επιμηκύνει τραβώντας προς τα κάτω την σφαίρα κατά 2 μονάδες μήκους. 
Διακρίνονται οι μεταβολείς για την σταθερά του ελατηρίου k, το φυσικό του μήκος Lo, 
την αρχική απομάκρυνση yo και την μάζα m του σώματος (Σχ. 1). Υπάρχουν μετρητές 
για την θέση, τον χρόνο, την συνολική δύναμη ΣF, τις ενέργειες Eκιν, Εδυν, Ετ (Εολ 
ενέργεια ταλάντωσης), την ταχύτητα v και την ορμή P. 

Το αρχείο ΓΑΤ–Ενέργεια.ip συνδυάζεται με το αρχείο Excel ΓΑΤ-Ενέργεια.xls, για 
την δημιουργία της γραφικής παράστασης της Εολ συναρτήσει του πλάτους yο, με με-
ταφορά από τους μαθητές των τιμών των μεγεθών από τους πίνακες του φύλλου εργα-
σίας. Υπάρχουν δύο πλαίσια για τις γραφικές παραστάσεις των y=f(t), Εκιν = f(t), Εδυν 
= f(t) και Εολ = f(t). Οι ενέργειες βρίσκονται στο ίδιο πλαίσιο, ώστε να δίνεται η δυνα-
τότητα στους μαθητές να παρακολουθούν ταυτόχρονα την μεταβολή τους σε όλες της 
χρονικές στιγμές της ταλάντωσης. Έχει τεθεί έλεγχος παύσης σε τρεις πλήρεις ταλα-
ντώσεις, ώστε να μελετούν πληρέστερα την μορφή της μεταβολής. Για t=0 το σώμα 
βρίσκεται στην κάτω ακραία θέση, σε απομάκρυνση κατά yo από την Θ.Ι. Το βήμα 
στον μετρητή του χρόνου είναι 0,05s για να διευκολύνεται η παρατήρηση. 
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Σχήμα 1. Στιγμιότυπο της κίνησης της πράσινης σφαίρας. 

Στο αρχείο ΓΑΤ–Ορμή.ip εμφανίζονται τα διανύσματα της συνισταμένης ΣF και την 
ταχύτητας v κατά την κίνηση της πράσινης σφαίρας. Σε κοινό σύστημα αξόνων υπάρχει 
γραφική παράσταση της ορμής της ταλαντωμένης μάζας σε σχέση με το χρόνο και της 
ταχύτητας, ενώ για την ορμή υπάρχει και ανεξάρτητη γραφική παράσταση, ενώ υπάρ-
χουν και οι αντίστοιχοι μετρητές στην αριστερή πλευρά της οθόνης. Στους διδακτικούς 
γνωστικούς στόχους περιλαμβάνονται οι κάτωθι: 

• Να εξηγούν με ποιο τρόπο και γιατί το σύστημα σφαίρα-ελατήριο απέκτησε την Ετ. 
• Να κατανοήσουν ότι η Εκιν και Εδυν του ταλαντωμένου σώματος μεταβάλλονται με 

την πάροδο του χρόνου, αλλά η ολική μηχανική ενέργεια παραμένει σταθερή. 
• Να προσδιορίζουν με τις διανυσματικές και γραφικές παραστάσεις σε ποιες θέσεις οι 

Εκιν, Εδυν γίνονται ελάχιστες, μέγιστες ή ισότιμες. Να το εξηγούν θεωρητικά. 
• Να διατυπώνουν την σχέση της Ετ με την Εκιν κι Εδυν σε κάθε χρονική στιγμή. 
• Να αποδεικνύουν θεωρητικά με τους κατάλληλους τύπους υπολογισμού την σχέση. 
• Να κατανοήσουν ότι τιμή της Εολ(Ετ) είναι το μέτρο της μέγιστης Εκιν ή της μέγιστης 

Εδυν. Να το αποδεικνύουν θεωρητικά με χρήση των κατάλληλων τύπων. 
• Να εξηγούν τι σημαίνει κάθε όρος στις προαναφερόμενες σχέσεις. 
• Να διατυπώνουν λεκτικά την σχέση των διανυσματικών μεγεθών της ορμής και της 

ταχύτητας παρατηρώντας την όμοια μορφή των γραφικών παραστάσεών τους. 
• Να ερμηνεύουν πειραματικά και θεωρητικά τις θετικές κι αρνητικές τιμές της ορμής 

και ταχύτητας. Να εξηγούν γιατί λαμβάνουν ταυτόχρονα ομόσημες τιμές. 
• Να εξηγούν πειραματικά και θεωρητικά την μέγιστη κι ελάχιστη τιμή του διανύσματος 

της ορμής αντίστοιχα στην Θ.Ι. και στις ακραίες θέσεις της κίνησης. 
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• Να μελετούν την επίδραση της μάζας του σώματος στο πλάτος της ορμής. 
• Να εξηγούν θεωρητικά, με την βοήθεια της ασκούμενης συνισταμένης δύναμης στο 

ταλαντωμένο σώμα, γιατί η ορμή δεν διατηρείται κατά την διάρκεια της κίνησης. 

Περιγραφή της διδακτικής πορείας 

Συζητούνται με τους μαθητές οι απαραίτητες εισαγωγικές έννοιες όπως μήκος και στα-
θερά ελατηρίου, εξισώσεις κίνησης της Γ.Α.Τ. και τα θεμελιώδη μεγέθη, κινητική, δυ-
ναμική ενέργεια λόγω παραμόρφωσης. Στην πρόβλεψη οι μαθητές παρατηρούν την ο-
θόνη με το σύστημα σφαίρα-ελατήριο στην Θ.Ι. και στην κατάσταση αρχικής επιμή-
κυνσης κατά 2 μονάδες μήκους. Κάνουν γενικές προβλέψεις για α)την αρχική ενέργεια 
του σώματος Εο στη Θ.Ι., β)την ύπαρξη επιπλέον ενέργειας στο σώμα στην μέγιστη 
επιμήκυνση και που οφείλεται, γ) τα είδη ενεργειών και την ορμή όταν κινείται και δ) 
αν ενέργεια κι ορμή μεταβάλλονται ή όχι συναρτήσει του χρόνου.  

Οι απόψεις των μαθητών συνοψίζονται στις κάτωθι: 1)Το σώμα στην Θ.Ι. έχει δυνα-
μική ενέργεια βαρύτητας και δυναμική ενέργεια παραμόρφωσης λόγω της επιμήκυνσης 
του ελατηρίου. Μερικοί μαθητές δεν αντιλήφθηκαν την ύπαρξη της δεύτερης, ενώ λίγοι 
θεωρούσαν το ακίνητο σώμα δεν έχει ενέργεια στην Θ.Ι. 2) Λίγοι μαθητές αντιλαμβά-
νονται ότι κατά την αρχική απομάκρυνση από την Θ.Ι. αποκτά επιπλέον ενέργεια 3)Το 
ταλαντωμένο σώμα διαθέτει μηχανική ενέργεια (κινητική και δυναμική), 4) Δεν ήταν 
αντιληπτό ότι κατά την Γ.Α.Τ. η Εκιν μετατρέπεται σε Εδυν κι αντιστρόφως. Όσοι το 
ανέφεραν είχαν κατά νου την ενεργειακή μελέτη της ελεύθερης πτώσης. 5) Η συνολική 
Ετ παραμένει σταθερή κατά την ΓΑΤ (αμείωτη ταλάντωση), 6) Λίγοι μαθητές εξέφρα-
σαν την άποψη ότι η ορμή μεταβάλλεται εφόσον μεταβάλλεται η ταχύτητα, οπότε δεν 
έχουμε διατήρηση της ορμής. 7) Αρκετοί μαθητές θεωρούσαν ότι αφού η συνολική 
ενέργεια μένει σταθερή, μένει σταθερή και η ορμή. Ο εκπαιδευτικός διευκρινίζει ότι 
κατά την ταλάντωση η μηχανική ενέργεια του συστήματος ονομάζεται ενέργεια ταλά-
ντωσης και οφείλεται στο έργο της δύναμης F που του ασκήθηκε κατά την μετατόπισή 
του από την Θ.Ι. στην μέγιστη θέση απομάκρυνσης yo. Η F είναι αντίθετη με τη συνι-
σταμένη ΣF των δυνάμεων που ασκούνται σε αυτό (Αλεξάκης Ν., κ.α.,2006).  

Στην 1η δραστ. στο εικονικό εργαστήριο ΓΑΤ-Ενέργεια.ip οι μαθητές δίνουν στους α-
ντίστοιχους μεταβολείς τιμές k=5 N/m και m=0,5 kg. Εκτελώντας την προσομοίωση 
παρακολουθούν βήμα-βήμα την πράσινη σφαίρα να ταλαντώνεται και την δημιουργία 
σε κοινό σύστημα αξόνων των γραφικών παραστάσεων των ενεργειών Εκιν = f(t) (μπλε 
γραμμή), Εδυν = f(t) (κόκκινη γραμμή) και Εολ = f(t) (πράσινη γραμμή) (Σχ. 2). Η Εολ 
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αναφέρεται στην μηχανική ενέργεια της ταλάντωσης. Παράλληλα σχηματίζεται η γρα-
φική παράσταση της απομάκρυνσης y. Από αυτή υπολογίζουν την περίοδο Τ = 2s. 

  

Σχήμα 2. Γραφικές παραστάσεις των ενεργειών Εκιν, Εδυν, Εολ συναρτήσει του t.  

Μελετούν και καταγράφουν τα συμπεράσματα για τις γραφικές παραστάσεις των ενερ-
γειών (Σχ. 2): 1) Οι Εκιν, Εδυν μεταβάλλονται περιοδικά συναρτήσει του χρόνου με 
περίοδο το ήμισυ (1 sec) της περιόδου της Γ.Α.Τ., ενώ η συνολική μηχανική ενέργεια 
παραμένει σταθερή. 2) Όταν η Εκιν παίρνει την μέγιστη τιμή της, η Εδυν μηδενίζεται 
και αντιστρόφως. Εκείνη την χρονική στιγμή η μέγιστη τιμή είναι ίση με την Εολ=Ετ. 
3) Υπάρχει χρονική στιγμή όπου οι δύο ενέργειες έχουν το ίδιο μέτρο Ετ / 2. 4) Οι τιμές 
των ενεργειών δεν έχουν πρόσημο όπως άλλα θεμελιώδη μεγέθη της ταλάντωσης, δε-
δομένου ότι είναι μονόμετρα φυσικά μεγέθη. Στην 2η δραστ. ενεργοποιούν το κουμπί 
«Επαναρρύθμιση / Έναρξη». Οι γραφικές παραστάσεις σβήνονται. Πατώντας το κου-
μπί «ένα βήμα μπρος» εκτελούν την εφαρμογή βήμα-βήμα. Η ταλαντωμένη σφαίρα 
ξεκινά από την Κάτω Ακραία Θέση y= -2 με πλάτος ταλάντωσης yo=2. Για τους χρό-
νους 0s, Τ/8, Τ/4 (Θ.Ι. y=0 ), 3Τ/8, Τ/2 (Άνω ακραία θέση y=2) παρατηρούν τους αντί-
στοιχους μετρητές και συμπληρώνουν στον πίνακα 1 τις τιμές των Εκιν, Εδυν, Εολ. 
Eπιβεβαιώνουν τα πειραματικά αποτελέσματα θεωρητικά υπολογίζοντας τις τιμές τους 
στις ανωτέρω θέσεις και χρόνους βάσει των τύπων Εδυν=1/2mv2 και Εκιν=1/2ky2, ό-
που y= yo ημωt και v= vo συνωt= yoω συνωt. Συμπεραίνουν ότι τα υπολογιστικά απο-
τελέσματα επιβεβαιώνουν τα πειραματικά δεδομένα του πίνακα. Καταγράφουν τα συ-
μπεράσματά τους: 1) Στις ακραίες θέσεις η Εδυν λαμβάνει την μέγιστη τιμή της και 
Εκιν=0. 2) Στην θέση ισορροπίας η Εκιν λαμβάνει την μέγιστη τιμή της και Εδυν=0. 3) 
η Εολ = Εκιν max = Εδυν max. 4) Στους χρόνους Τ/8 και 3Τ/8 ισχύει Εκιν = Εδυν = 
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Εολ/2. 

Απομάκρυνση y (m)  χρόνος t (s) Eδυν(J) Εκιν (J) Εολ (J) 

Kάτω Ακραία Θέση y = -2 0 10 0 10 

Ενδιάμεση θέση Τ/8 (0,25 s) 5 5 10 

Θ.Ι. y = 0 Τ/4 (0,5 s) 0 10 10 

Ενδιάμεση θέση 3Τ/8 5 5 10 

Πάνω Ακραία Θέση y = -2 Τ/2 (1s) 10 0 10 

Πίνακας 1. Τιμές ενεργειών στις ακραίες θέσεις, στη Θ.Ι. και σε χρόνους Τ/8, 3Τ/8. 

Στην 3η δραστ. δίνοντας στους μεταβολείς της yo τις τιμές -4, -3, -2, -1, 1, 2, 3, 4 m, 
συμπληρώνουν με την βοήθεια του μετρητή τις τιμές της Εολ στον πίν. 2. Μεταφέρουν 
τις τιμές στο Excel και σχηματίζουν την γραφική παράσταση της Εολ=f(yo) (Σχ. 3). 
Αναγνωρίζουν την σχηματιζόμενη παραβολή και την μαθηματική της εξίσωση. Αντι-
στοιχίζουν στις μαθηματικές μεταβλητές y, x τα φυσικά μεγέθη Εολ, yo. Υπολογίζουν 
τα yo

2, Εολ/yo
2. Διαπιστώνουν ότι για κάθε ζεύγος τιμών του πίνακα ο λόγος Εολ/yo

2 

ισούται με 1/2k, όπου k=5Ν/m η σταθερά ελατηρίου. Καταλήγουν στην Εολ =1/2kyo
2 

και την επαληθεύουν θεωρητικά για τις ακραίες θέσεις της κίνησης. 

yo 
(m) 

Εολ 
(J) 

yo
2 

(m2) 
Εολ / yo

2 
(J/m2) 

 

yo 
(m) 

Εολ 
(J) 

yo
2 

(m2) 
Εολ / yo

2 
(J/m2) 

-4 40 16 2,5 1 2,5 1  2,5 

-3 22,5 9  2,5 2 10 4  2,5 

-2 10 4  2,5 3 22,5 9  2,5 

-1 2,5 1  2,5 4 40 16  2,5 

Πίνακας 2. Τιμές της ενέργειας ταλάντωσης και του Εολ / yo
2 για διάφορες τιμές yo 
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Σχήμα 3. Γραφική παράσταση της συνάρτησης Εολ=f(yo). 

Στην 4η δραστ. επαναρρυθμίζοντας την προσομοίωση, οι μαθητές παρατηρώντας την 
κίνηση και τους αντίστοιχους μετρητές των ενεργειών, συμπληρώνουν τον πίν. 3 για 8 
χρονικές στιγμές της κίνησης. Παρατηρούν την σχέση της Εολ με τις Εκιν, Εδυν και 
διαπιστώνουν με την βοήθεια των πειραματικών δεδομένων της προσομοίωσης και 
μέσω των αντίστοιχων ερωτήσεων του φύλλου εργασίας ότι Εολ= Εκιν + Εδυν σε κάθε 
χρονική στιγμή. Αποδεικνύουν την σχέση και θεωρητικά βάσει των τύπων Ε-
κιν=1/2mv2 = 1/2mvo

2 συν2ωt, Eδυν=1/2kyo
2 ημ2ωt, k=D=mω2 όπου D:σταθερά επα-

ναφοράς που ταυτίζεται με την k στο σύστημα ελατηρίου-σώματος, 
Εολ=1/2mvo

2=1/2kyo
2. Διευκρινίζεται από τον διδάσκοντα ότι πρακτικά η Εμηχ μειώ-

νεται γιατί ένα τμήμα της μετατρέπεται σε θερμότητα, με συνέπεια οι ταλαντώσεις να 
είναι φθίνουσες, το πλάτος τους να μικραίνει συνέχεια μέχρι μηδενισμού του. Η ολική 
ενέργεια, το άθροισμα μηχανικής ενέργειας και θερμότητας, παραμένει σταθερή (Αλε-
ξάκης Ν., κα,2006). 

α/α 
Χρόνος t 

(s) 

Eδυν 
(J) 

 

Εκιν 
(J) 

 

 Eολ 
(J) 

 
α/α 

Χρόνος t 
(s) 

Eδυν 
(J) 

 

Εκιν 
(J) 

 

 Eολ 
(J) 

1 0 10 0 10 5 1.2 6,307 3,693 10 
2 0.35 2,003 7,997 10 6 1.5 0 10 10 
3 0,65 2,171 7,829 10 7 1.8 6,895 3,105 10 
4 1 10 0 10 8 2 10 0 10 

Πίνακας 3. Τιμές των ενεργειών σε χρονικές στιγμές της κίνησης. 

Στην 1η δραστ. του 2ου φύλλου εργασίας οι μαθητές ανοίγουν το ΓΑΤ-Ορμή.ip. Εκτε-
λούν την προσομοίωση. Παρακολουθούν βήμα-βήμα και μελετούν τον σχηματισμό 
των γραφικών παραστάσεων v = f(t) και P = f(t) σε κοινό σύστημα αξόνων (Σχ. 4). 
Θέτοντας στην μάζα του σώματος 0,5Kg καταγράφουν στον πίνακα 4 τα μέτρα της 
ορμής και ταχύτητας σε διάφορες χρονικές στιγμές σε μία περίοδο Τ. 
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Σχήμα 4. Εμφάνιση των καμπύλων v = f(t), P = f(t) σε κοινό σύστημα αξόνων 

 

α/α Χρόνος t (s) P (Kg m/s) 

 

v (m/s) 

 
 

α/α Χρόνος t (s) P (Kg m/s) 

 

v (m/s) 

 1 0,05 0,498 0,996 4 1 -0,065 -0,031 

2 0.2 1,869 3.739 5 1.5 -3,161 -6,322 

3 0,65 2,798 5,596 6 1.95 -0.368 -0,737 

Πίνακας 4. Τιμές ορμής και ταχύτητας σε διάφορες χρονικές στιγμές της κίνησης 

Σχολιάζουν την σχέση των διανυσμάτων v, P παρατηρώντας την μορφή των διαγραμ-
μάτων και την αναλογική σχέση των μέτρων. Ερμηνεύουν τις θετικές κι αρνητικές τι-
μές βάσει της κατεύθυνσης της κίνησης. Εξηγούν τις ταυτόχρονα θετικές ή αρνητικές 
τιμές με τα ομόρροπα κι αντίρροπα διανύσματα. Εξηγούν την συνημιτονοειδή μορφή 
των γραφικών παραστάσεων v, P θεωρητικά βάσει της σχέσης P = m vo συνωt. Ερευ-
νώντας την σχέση v, P διατυπώνουν συμπεράσματα για την μέγιστη κι ελάχιστη τιμή 
του διανύσματος της ορμής αντίστοιχα στην Θ.Ι. και στις ακραίες θέσεις, τις οποίες 
λαμβάνει ταυτόχρονα με τις αντίστοιχες τιμές της ταχύτητας. Συμπεραίνουν πειραμα-
τικά ότι η ορμή δεν παραμένει σταθερή, αλλά μεταβάλλεται συνημιτονοειδώς συναρ-
τήσει του χρόνου όπως και η ταχύτητα. Εξηγούν θεωρητικά την μεταβολή της P ανα-
φερόμενοι στην δύναμη επαναφοράς που ασκείται στο ταλαντωμένο σώμα κατά την 
ταλάντωση και μεταβάλλει τα διανύσματα v, P. 
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Σχ. 5. Γραφικές παραστάσεις v = f(t), P = f(t). Από αριστερά m = 0,6Kg, m = 0,45Kg. 

Στην 2η δραστ. μελετούν την επίδραση της μάζας στην Τ και στο μέτρο της P. Θέτουν 
στον μεταβολέα τιμές 0.6Kg, 0.45Kg. Παρατηρούν τις γραφικές παραστάσεις P και v 
για κάθε τιμή (Σχ. 5). Τις συγκρίνουν με τις αρχικές γραφικές παραστάσεις όταν m = 
0.5Kg. Καταλήγουν στα συμπεράσματα ότι η Τ και το πλάτος της P αυξάνονται όταν 
η μάζα αυξάνεται 0.6Kg > 0.5Kg, μειώνονται δε όταν μειώνεται 0.45Kg < 0.5Kg. Βά-
σει των τύπων Τ=2π√m/√k και P=mv τα τεκμηριώνουν θεωρητικά. 

Συμπεράσματα 

Η διδακτική παρέμβαση υπηρέτησε πολύ ικανοποιητικά την επίτευξη των διδακτικών 
στόχων, όπως διαφάνηκε από την πορεία των συζητήσεων των μαθητών και την συ-
μπλήρωση των ερωτήσεων στα φύλλα εργασίας. Με την πολλαπλή, διαφοροποιημένη 
εμφάνιση των σφαιρών τους δόθηκε η δυνατότητα να εκφράσουν τις εναλλακτικές ι-
δέες και να κατανοήσουν τις μορφές ενέργειας του συστήματος στην Θ.Ι., στην αρχική 
μέγιστη απομάκρυνση, στην διάρκεια της ταλάντωσης και την μεταξύ τους σχέση. Α-
σκούνται στην μελέτη, λήψη πειραματικών μετρήσεων και εξαγωγή συμπερασμάτων 
από τις γραφικές παραστάσεις Εκιν = f(t), Εδυν = f(t), Ετ = f(t), y = f(t), v = f(t), P = 
f(t). Η δυνατότητα της προσομοίωσης να δημιουργεί σε κοινό σύστημα αξόνων τις 
γραφικές παραστάσεις Εκιν = f(t), Εδυν = f(t), Ετ = f(t) καθιστά εύκολα παρατηρήσιμη 
την μεταβολή των Εκιν, Εδυν, της ελάχιστης και μέγιστης τιμής τους, την σχέση τους 
και τον σχολιασμό της τιμής της Εολ (Ετ) και την σχέση της με Εκιν, Εδυν. Ο ταυτό-
χρονος σχηματισμός της καμπύλης y = f(t), το γεγονός ότι εμφανίζονται στους μετρη-
τές τα μέτρα των μεγεθών με χρονικό βήμα 0,05 sec, αλλά και η σταδιακή σχεδίαση 
των γραφικών παραστάσεων με το ίδιο βήμα, επιτρέπουν το πειραματικό ¨διάβασμα¨ 
της περιόδου Τ, την αναλυτική μελέτη της μεταβολής των ενεργειών σε υποδιαιρέσεις 
της Τ και την κατανόηση της αρχής διατήρησης της μηχανικής ενέργειας. Ο σχηματι-
σμός των v = f(t) και P = f(t) σε κοινό σύστημα αξόνων ταυτόχρονα με την διανυσμα-
τική αναπαράσταση των v, P και της δύναμης επαναφοράς έδωσε στους μαθητές την 
ευκαιρία να μελετήσουν αναλυτικά την διανυσματική σχέση τους, να κατανοήσουν και 
να εξηγήσουν θεωρητικά την μη διατήρηση της ορμής στην Γ.Α.Τ. Ασκήθηκαν ακόμη 
στην ανάγνωση- μεταφορά δεδομένων από IP μετρητές στο Εxcel. Παράλληλα ανέ-
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πτυξαν δεξιότητες όπως: α) την διατύπωση υποθέσεων, β) την εξοικείωση με τα εικο-
νικά εργαστήρια, τα αντικείμενά τους και την διαδικασία πρόβλεψη–πειραματικός έ-
λεγχος–συμπέρασμα ως μέσο επιστημονικής μελέτης, γ) την πρακτική αξιοποίηση των 
πολλαπλών αναπαραστάσεων στην παρατήρηση και μάθηση. 

Αναφορές 

Αλεξάκης Ν., Αμπατζής Σ., Γκουγκούσης Γ., Κουντούρης Β., Οβαδίας Σ., Πετρόχειλος 
Κ., Μοσχοβίτης Ν., Σαμπράκος Μ., Ψαλίδας (2006) Φυσική Γεν. Παιδείας Β΄ 
Ενιαίου Λυκείου, Αθήνα: ΟΕΔΒ. 

Π.Ι., ΕΑΙΤΥ, ΤΕΚ (2010). Επιμορφωτικό Υλικό για την διδασκαλία και την μάθηση στις 
Φυσικές Επιστήμες. Τεύχος 5, κλάδος ΠΕ04, Β’ Έκδοση, Πάτρα: ΕΑΙΤΥ. 
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«Ομορφιά είναι…»: Δράσεις με χρήση Τ.Π.Ε.                                                                          
στα Φιλολογικά μαθήματα της Α΄ και Γ΄ Γυμνασίου. 

Φραγκομανώλη Σταυρούλα, Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, stavrulafrag@gmail.com 

Περίληψη 

Στην εποχή του κορονοϊού, του επιβεβλημένου εγκλεισμού και των κλειστών σχο-
λείων, των τηλεδιασκέψεων και των σύγχρονων και ασύγχρονων μαθημάτων, οι μαθη-
τές τμημάτων της Α΄ και Γ΄ Γυμνασίου, στο πλαίσιο φιλολογικών μαθημάτων, ασχο-
λήθηκαν με την έννοια της ομορφιάς, Στόχος τους ήταν να την διερευνήσουν ολιστικά, 
να την κατανοήσουν και να την βιώσουν, να την επικοινωνήσουν μεταξύ τους και να 
την μεταγγίσουν στις οικογένειες τους, να εκφραστούν για αυτήν καλλιτεχνικά και να 
την μεταλαμπαδεύσουν στο ευρύτερο περιβάλλον. Μέσα, λοιπόν, από τις δοσμένες από 
το Υ.ΠΑΙ.Θ. πλατφόρμες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, οι μαθητές, με την βοήθεια 
των εκπαιδευτικών τους, λειτουργώντας ομαδοσυνεργατικά εργάστηκαν και δημιούρ-
γησαν. Σε τηλεσυνδιδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας, της Νεοελληνικής 
Γλώσσας και Λογοτεχνίας και των Θρησκευτικών έκαναν κοινωνούς αυτής της δη-
μιουργίας συμμαθητές τους άλλων τμημάτων της Α΄ τάξης. Τέλος, η ανάρτηση εργα-
σιών τους στο πανελλήνιο σχολικό δίκτυο και στο ευρωπαϊκό μαθητικό ραδιόφωνο, 
υπήρξε συνεκτικός κρίκος αυτής με τη μαθητική κοινότητα. 

Λέξεις Κλειδιά: τηλεκπαίδευση, ομορφιά, συνεργασία, δημιουργία. 

Εισαγωγή 

Κατά τη διάρκεια των επαναληπτικών διαδικτυακών μαθημάτων της αρχαίας ελληνι-
κής γλώσσας της Α΄ Γυμνασίου και με τη βοήθεια των Τ.Π.Ε (Σολομωνίδου, 2006) και 
του «φωτόδεντρου», έγινε εστίαση σε μια διασκευή ενός μύθου του Αισώπου (Παπα-
θωμοπούλου,1991) με τίτλο «Η ομορφιά δεν είναι το παν» (Αισώπου, 2013). Οι προ-
βληματισμοί, οι ανησυχίες και οι εργασίες που προέκυψαν επέβαλαν την ενασχόληση 
με την έννοια της ομορφιάς και σε άλλα μαθήματα. Η «Οδύσσεια», στα αρχαία ελλη-
νικά από μετάφραση (Ομήρου, 1900) και η Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία της 
Α΄ Γυμνασίου ήταν πρόσφορα για κάτι τέτοιο. Κατόπιν συνεννοήσεως υπήρξε επικέ-
ντρωση στο ίδιο θέμα από τη Θεολόγο του σχολείου και από  το Φυσικό της συγκεκρι-
μένης τάξης. Σκόπιμη σε όλη αυτή την διαδικασία κρίθηκε και η εμπλοκή και συνερ-
γασία των μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου με τους μικρότερους μαθητές και οι από κοινού 
ενέργειές τους. Στην τηλεσυνδιδασκαλία των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών που ακο-
λούθησε εκτός από τις παρουσιάσεις των μαθητών ήταν θετική και η συμμετοχή συνα-
δέλφων άλλων σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  

Παιδαγωγική Διαδικασία – Κύριο Θέμα – Παιδαγωγικοί Στόχοι 

Με τη συνεργασία των μαθητών με τους εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς και των εκ-
παιδευτικών και μαθητών μεταξύ τους επιδιώχτηκε η πολύπλευρη προσέγγιση και το 
βαθύτερο νόημα της Ομορφιάς, της Ομορφιάς που εκλεπτύνει τον εσωτερικό κόσμο 
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του ανθρώπου και τον εξελίσσει μέσα από την αλήθεια και την έλλειψη υπερβολής, της 
Ομορφιάς που ενδυναμώνει το «εμείς» (Παρασκευόπουλου, 1985)  και κάνει τον κό-
σμο δικαιότερο, καλύτερο, θελκτικότερο. Η κατανόηση της συγκεκριμένης έννοιας και 
της αξίας της, η καλλιτεχνική έκφραση για αυτήν, η προσπάθεια μετάδοσής της σε ένα 
μεγαλύτερο κοινωνικό φάσμα, η εξοικείωση με τη νέα τηλεκπαιδευτική πραγματικό-
τητα, αποτέλεσαν τους στόχους των συμμετεχόντων. 

Μεθοδολογία υλοποίησης 

Η άσχημη κατάσταση σε όλους τους τομείς της ζωής μας εξ αιτίας της πανδημίας οδή-
γησε εκπαιδευτικούς και μαθητές στην αναζήτηση της ομορφιάς. Η αφορμή αυτής της 
αναζήτησης στο πλαίσιο των μαθημάτων δόθηκε μέσα από τα κείμενα της Αρχαίας και 
Νεοελληνικής Γραμματείας που βρίσκονταν στα σχολικά βιβλία της Α΄ και Γ΄ Γυμνα-
σίου. Αποτέλεσμά της υπήρξε η εργασία που ακολούθησε. 

Ο τίτλος που ομόφωνα της δόθηκε στη διάρκεια σύγχρονου τηλεμαθήματος των Αρ-
χαίων από πρωτότυπο της Α΄ τάξης, ήταν «Ομορφιά είναι…». Οι μαθητές, κατά τη 
διάρκεια αυτής, εργαζόμενοι ατομικά και ομαδικά (Κουτσελίνη, Θεοφιλίδη, 2002), συ-
νεργάστηκαν και επιδίωξαν τη σφαιρική αντιμετώπισή της. Η τεχνολογία και οι πλατ-
φόρμες της τηλεκπαίδευσης, βοήθησαν την στήριξή της στην ομαδοσυνεργατική  μά-
θηση (Ματσαγγούρα, 1988) και τη διασχολική επικοινωνία στo πλαίσιο του κοινωνι-
κού εποικοδομισμού (Βυγκότσκι, 2008).  

Προβλεπόμενη διάρκεια- Προβλεπόμενες συνεργασίες 

Η εργασία «Ομορφιά είναι…» υπήρξε εσωτερική τάση και φυσική ροπή απώθησης του 
άσχημου κλίματος που επικρατούσε λόγω του covid-19. Η προσπάθεια ψυχολογικής 
υποστήριξης των μαθητών, η επιδίωξη αισιόδοξων και χαρούμενων μηνυμάτων προς 
όλους, η ανάγκη να ξορκιστεί το κακό αποτέλεσαν την αφόρμησή της και συνέβαλαν 
στην περάτωσή της. Η διάρκειά της, για αυτό, δεν ήταν προβλεπόμενη και υποχρεω-
τική, ήταν, όμως, επιβαλλόμενη από τις συνθήκες. Επιπλέον, οι συνεργασίες και οι 
συμμετοχές που προέκυψαν δεν ακολούθησαν τις τυπικές διαδικασίες και τα πρωτό-
κολλα, αντίθετα, χαρακτηρίστηκαν περισσότερο ανεπιτήδευτες, αυθόρμητες και από 
καρδιάς. 

 Πεδία σύνδεσης με τα προγράμματα  σπουδών 

Η Ομορφιά μέσα από τα κείμενα των σχολικών βιβλίων της Αρχαίας και Νεοελληνικής 
Γραμματείας της Α΄ και Γ΄ Γυμνασίου υπήρξε αφορμή διαθεματικής προσέγγισης (Μα-
τσαγγούρα, 2002) άμεσα συνδεδεμένης με το πρόγραμμα σπουδών  του Γυμνασίου. Τα 
μαθήματα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, τα Αρ-
χαία Ελληνικά, η Ιστορία, τα Θρησκευτικά, η Πληροφορική, η Μουσική, τα Καλλιτε-
χνικά, τα Μαθηματικά, η Φυσική, η Χημεία, η Βιολογία, η Οικιακή Οικονομία είναι 
μαθήματα που συντέλεσαν σε αυτήν την κατεύθυνση. 
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Τρόποι  διάχυσης των αποτελεσμάτων 

Η διάχυση των αποτελεσμάτων συντελέστηκε από την μεριά των μαθητών με πολλούς 
τρόπους. Στους μη μετέχοντες μαθητές των άλλων τμημάτων των τάξεων τους με τις 
παρουσιάσεις κατά τη διάρκεια της τηλεσυνδιδασκαλίας των προαναφερόμενων μαθη-
μάτων και τη διοχέτευση σε αυτούς με την βοήθεια της ηλεκτρονικής τάξης σχετικού 
υλικού, κειμένων και ποιημάτων, παιχνιδιών και σταυρόλεξων, p.p. και ηχητικών μη-
νυμάτων. Στο οικογενειακό τους περιβάλλον με τη μεταφορά στους δικούς τους αν-
θρώπους των γνώσεων και των εντυπώσεων τους από τις εργασίες τους, των προσωπι-
κών τους απόψεων και των απόψεων των συμμετεχόντων, των βιωμάτων και των συ-
ναισθημάτων τους. Στον ευρύτερο εκπαιδευτικό χώρο με την βοήθεια του European 
School Radio και του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και την υπηρεσία βίντεο αυτού.  

Εξέλιξη του προγράμματος 

Με την έννοια της Ομορφιάς είχαν ασχοληθεί οι μαθητές και στις κανονικές σχολικές 
συνθήκες πριν την εμφάνιση του θανατηφόρου ιού. Το ελάφι (Γερμανού,1932) με τα 
μικρά πόδια, μειονέκτημα και σωτηρία του και με τα μεγάλα κέρατα, πλεονέκτημα και 
μοιραία παγίδα του, είχε προβληματίσει τους μαθητές της Α΄ Γυμνασίου. Το ίδιο είχε 
συμβεί και με τις προτεραιότητες και τις επιλογές του Οδυσσέα, την Καλυψώ και το 
ταξίδι επιστροφής αυτού στην πατρίδα και την οικογένειά του (Decharme, 1959).  

Άλλοι πάλι μαθητές είχαν εκφραστεί για την Ομορφιά μελετώντας κείμενα της Νέας 
Ελληνικής Γραμματείας της Α΄ και Γ΄ Γυμνασίου (Παναγιωτόπουλου,1968). Οι από-
ψεις τους για αυτήν, προσανατολισμένες όμοια με των προηγούμενων πως η ομορφιά 
βρίσκεται στα μεγάλα και τα σπουδαία, είχαν στηριχτεί στον άνθρωπο και τη σχέση 
του με τον Θεό και τη φύση, την πατρίδα και τη θυσία, την αγάπη και την οικογένεια, 
τον έρωτα και την νεότητα, την επιβίωση και τον αγώνα, την προσφορά και την ανι-
διοτέλεια, την ψυχική γαλήνη και την ευτυχία. 

Στη διάρκεια της υποχρεωτικής παραμονής στο σπίτι οι μαθητές της Α΄ Γυμνασίου 
επιδίωξαν στη σύγχρονη εξ αποστάσεως επαναληπτική μελέτη τους και στο πλαίσιο τω 
ίδιων μαθημάτων να επαναπροσδιορίσουν τη σημασία της λέξης ομορφιά. Η ύπαρξή 
της, βιωματικά επισημάνθηκε και στα μικρά, τα καθημερινά, τα απλά και τα συνηθι-
σμένα, Το χαμόγελο και η ζεστή αγκαλιά του παππού, το καλομαγειρεμένο φαγητό της 
γιαγιάς, το παιχνίδι στη γειτονιά με τους φίλους, οι τσακωμοί μεταξύ τους και τα δυ-
νατά γέλια, η βόλτα με την παρέα στη θάλασσα, ήταν κάποια από αυτά.  

Τα φύλλα εργασίας που δόθηκαν στη συνέχεια μέσω της ηλεκτρονικής τάξης παρότρυ-
ναν τους μαθητές για περεταίρω καλλιτεχνική ενασχόληση. Με θέμα τον τίτλο που 
είχαν δώσει οι ίδιοι στην εργασία τους, «Ομορφιά είναι…», έγραψαν, ζωγράφισαν και 
έκαναν κόμικς, φωτογράφησαν και ετοίμασαν διαφάνειες, δημιούργησαν ακροστιχίδες 
και ερωτηματολόγια προβληματίστηκαν με τον δεκάλογο της Ομορφιάς. Η ανατροφο-
δότηση όλων μέσα από τη συγκεκριμένη ανταπόκριση οδήγησε και στην προσπάθεια 
συνέργιας των μαθητών της Γ΄ τάξης. 
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Ακολούθως, οι μαθητές και αυτής της τάξης, διαδικτυακά εκφραζόμενοι και συνεργα-
ζόμενοι για τη φράση «Ομορφιά είναι…» δημιούργησαν πολυτροπικά κείμενα και θε-
ατρικά μονόπρακτα (Γραμματά, Μουδατσάκι, Τζαμαργιά, Δερμιτζάκη, 1998), επιδίω-
ξαν τη «συνομιλία» λογοτεχνικών έργων γνωστών ποιητών και συγγραφέων με πίνακες 
μεγάλων ζωγράφων που βρίσκονταν στο βιβλίο της Νεοελληνικής Γλώσσας τους και 
με συνθέσεις σπουδαίων κλασικών μουσικών, οργάνωσαν και ηχογράφησαν ολιγόλε-
πτες θεματικές εκπομπές για το μαθητικό ραδιόφωνο σε δικά τους γραπτά κείμενα και 
αφίσες, κατασκεύασαν video. 

Ταυτόχρονα με τις μεμονωμένες ή συλλογικές ενέργειες των μαθητών της Γ΄ Γυμνα-
σίου μέσα από την eClass, ο Φυσικός της Α΄ τάξης ασχολήθηκε με την Ομορφιά που 
υπάρχει στην φύση. Οι νόμοι που την διέπουν και η αρμονία που της εξασφαλίζουν, η 
σύνθεση των αντιθέσεων, η οργάνωση και η εύρυθμη λειτουργία της, η τάξη και η 
συμμετρία της, η ηρεμία και η ισορροπία της, μελετήθηκαν στη διάρκεια σύγχρονου 
μαθήματος. Στη συνέχεια με τη φράση, πιστεύω του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού «τα 
μεγάλα κατακτιόνται, τα μέγιστα χαρίζονται» οι μαθητές προβληματίστηκαν και εργά-
στηκαν. 

Η Θεολόγος του σχολείου αναφέρθηκε στην Ομορφιά της απλότητας, της προσφοράς, 
της ενσυναίσθησης (Salovey, Mayer, 1990) και του αλτρουισμού, της ανιδιοτέλειας και 
των φιλάνθρωπων, αυθεντικών κινήτρων των πράξεων και των λόγων που δεν υπόκει-
νται σε δεύτερες αρνητικές σκέψεις. Η ζωή, οι παραβολές και τα θαύματα του Κυρίου, 
η σταύρωση, ο θάνατος και η ανάσταση Του, η θυσία Του για τον άνθρωπο και ο υπέ-
ροχος ύμνος της Αγάπης του Αποστόλου Παύλου στήριξαν τις απόψεις της. Ακολού-
θησαν οι εργασίες τους σε ό,τι τους ζητήθηκε. 

Με τη βοήθεια της τεχνολογίας προέκυψε επικοινωνία και με συναδέλφους άλλων σχο-
λικών μονάδων, εντός και εκτός νομού. Δάσκαλοι και καθηγητές σχολείων του δήμου 
που βρίσκεται το συγκεκριμένο Γυμνάσιο και από εκπαιδευτικά ιδρύματα της πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Αττικής, της Κρήτης, της Μυτιλήνης και 
της Μυκόνου έδειξαν προθυμία για συνεργασία. Αυτή συντελέστηκε με ηχητικά μηνύ-
ματα δικά τους για τη Ομορφιά, δουλειές των μαθητών τους για αυτήν και σύγχρονη 
συμμετοχή τους στην τηλεσυνδιδασκαλία που ακολούθησε. 

Κατά τη διάρκεια αυτής της τηλεσυνδιδασκαλίας, μέσα από την πλατφόρμα της σύγ-
χρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που δόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, οι μαθη-
τές της Α΄ και Γ΄ τάξεων παρουσίασαν τις εργασίες τους στους συμμαθητές τους και 
τους καλεσμένους τους που στη συνέχεια εξέφρασαν τις δικές τους απόψεις. Η συζή-
τηση και τα αποτελέσματα που προέκυψαν από αυτήν την παρουσίαση θεωρήθηκαν 
γόνιμα και επικερδή. Αυτό τόνισε και η διευθύντρια του Γυμνασίου που δήλωσε συ-
γκινημένη και ικανοποιημένη από την όλη διαδικασία.   

Στο τέλος των εργασιών του πονήματος «Ομορφιά είναι…» οι μαθητές, με τη βοήθεια 
των εκπαιδευτικών τους, ανήρτησαν κάποιο από το υλικό τους στην υπηρεσία video 
του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και στο Ευρωπαϊκό Μαθητικό Ραδιόφωνο. Η 
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αξιοποίηση των διαδικτυακών αυτών τόπων από τους μαθητές του Γυμνασίου είχε αρ-
χίσει με την έναρξη της σχολικής χρονιάς και μέσω της ηλεκτρονικής τάξης συνεχί-
στηκε και στην περίοδο των κλειστών αλλά όχι ανενεργών σχολείων. 

Πόροι- υλικά- εξοπλισμός 

Κατά τη διάρκεια της εργασίας αυτής τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν τα σχολικά 
και άλλα βιβλία, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και τα laptops που διέθεταν οι εκπαιδευ-
τικοί και οι μαθητές, τα κινητά τηλέφωνα και η χρήση τους ως φωτογραφικές μηχανές, 
κάμερες και μικρόφωνα, οι πλατφόρμες σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης, το 
διαδίκτυο και η ψηφιακή τάξη, το φωτόδεντρο και άλλες προτεινόμενες ιστοσελίδες 
του υπουργείου, το λογισμικό κατασκευής βίντεο Movie Maker. 

Η έλλειψη εξοπλισμού, βασικού ή δευτερεύοντος, σε κάποια μέλη της σχολικής κοινό-
τητας εξ αιτίας της οικονομικής θέσης τους ή εξ αιτίας της αιφνίδιας «εμπόλεμης» κα-
τάστασης, του επιβεβλημένου εγκλεισμού και των κλειστών επιχειρήσεων λόγω του 
κορονοϊού,  δυσχέρανε την εμπλοκή πολλών στη διαδικασία της εργασίας «Ομορφιά 
είναι…». Τέλος, η δυσκολία εισόδου στην eClass και το Webex δημιούργησε και άλλα 
προβλήματα τα οποία αντιμετωπίστηκαν με καλή θέληση, μεράκι και πίστη σε αυτό 
που στόχευσαν οι εμπλεκόμενοι να δημιουργήσουν. 

Σχολικά βιβλία και αξιοποίησή τους. 

Τα σχολικά βιβλία, έντυπα και ψηφιακά αποτέλεσαν την κατευθυντήρια πυξίδα της 
εργασίας που συντελέστηκε. Οι μύθοι του Αισώπου (Παπαδημητρίου,1989), η Οδύσ-
σεια του Ομήρου, τα κείμενα της Νεοελληνικής Γραμματείας της Α΄ και Γ΄ τάξης του 
Γυμνασίου με έμφαση στο φυσικό περιβάλλον, την αξία και την προστασία του, στην 
παράδοση, τη διάσωση και την προβολή της, στις οικογενειακές σχέσεις και την θρη-
σκευτική και εθνική ζωή, στην παγκόσμια ειρήνη και φιλία, στον αγώνα και την αγάπη 
για ζωή, υπήρξαν η πηγή άντλησης γνώσεων και υλικού της. Τα διδακτικά εγχειρίδια 
και των άλλων συνεργαζόμενων ειδικοτήτων χρησιμοποιήθηκαν με τον ίδιο τρόπο. 
Στόχος των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών ήταν να κατανοήσουν οι μαθητές πως μέσα 
στα σχολεία και με τα πενιχρά εφόδια που αυτά διαθέτουν η γνώση μπορεί να κατα-
κτηθεί, να γίνει βίωμα. Η βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε στην συνέχεια εμπλού-
τισε την όλη προσπάθεια. 

Επίλογος-αξιολόγηση 

Με βάση τη συνολική αξιολόγηση της εργασίας «Ομορφιά είναι…», τα συμπεράσματα 
όλων είναι τα εξής: Μαθητές και εκπαιδευτικοί μελέτησαν και αναρωτήθηκαν, ένιωσαν 
και βίωσαν (Χρυσαφίδη, 2006), στήριξαν στις δύσκολες ώρες της ασθένειας οι μεν 
τους δε και το αντίθετο, κατανόησαν την αισιόδοξη πλευρά των πραγμάτων και εξοβέ-
λισαν την αρνητική, είδαν με άλλη ματιά τη ζωή και την ομορφιά σε αυτήν,  ικανοποι-
ήθηκαν ψυχικά.  
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Ακολούθως, με σχολεία κλειστά οι μαθητές δημιούργησαν. Η τεχνολογία και τα επι-
τεύγματά της, τους βοήθησε να εκφραστούν καλλιτεχνικά για την Ομορφιά, τον ορισμό 
και την αξία της. Οι πλατφόρμες της σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαί-
δευσης, που μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα οικειοποιήθηκαν καθηγητές και μα-
θητές, συντέλεσαν σε αυτό. 

Καταληκτικά, οι συνεργασίες μεταξύ των εκπαιδευτικών του ίδιου και άλλων σχο-
λείων, η κοινοποίηση από τη μεριά των μαθητών του παραγόμενου υλικού στον οικο-
γενειακό τους κύκλο και η προσπάθεια διοχέτευσής του προς την ευρύτερη εκπαιδευ-
τική κοινότητα, αποτέλεσαν δείγματα του «Ανοιχτού Σχολείου» και ανατροφοδότησαν 
μελλοντικές  ενεργοποιήσεις. 
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Αναφορές από το διαδίκτυο 

Ανθολογία ελληνικής ποίησης (Εθνικό κέντρο βιβλίου). Διαθέσιμο on line:  
http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=414, προσπε-
λάστηκε στις 27/05/2020.  

Φωτόδεντρο. Διαθέσιμο on line: 
http://ebooks.edu.gr/new/classcoursesdiadrastika.php?classcode=DSGL-A, προ-
σπελάστηκε στις 27/05/2020. 

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. «Ομορφιά είναι». Διαθέσιμο on line:   
https://video.sch.gr/asset/detail/z1jcPeeOTNiOPOhUYdCFa0FO, προσπελά-
στηκε στις 31/05/2020. 

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Ομορφιά (τηλε-συνδιδασκαλία). Διαθέσιμο on line:   
https://video.sch.gr/asset/detail/f2LgWjWLZQLSPhXlvoWkILgR, προσπελά-
στηκε στις 31/05/2020. 

Ευρωπαϊκό Μαθητικό Ραδιόφωνο. Η ομορφιά της ψυχής. Διαθέσιμο on line:   
http://europeanschoolradio.eu/el/archives/school/1206020, προσπελάστηκε στις 
31/05/2020. 
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Διδακτικό σενάριο: «Τα παιδιά ζωντανεύουν την Ελληνική Γλώσσα» 

Αζναουρίδου Φωτεινή, Εκπαιδευτικός Π.Ε.60, M.Ed, fotiniazna@gmail.com 

Περίληψη 

Το διδακτικό σενάριο με τίτλο: « Τα παιδιά ζωντανεύουν την Ελληνική Γλώσσα», είναι 
ένα σενάριο που προτείνουμε να υλοποιηθεί στο Νηπιαγωγείο. Απευθύνεται σε μαθη-
τές της Προσχολικής Εκπαίδευσης και θα αναπτυχθούν γνωστικά αντικείμενα του Α-
ναλυτικού Προγράμματος του Νηπιαγωγείου με τη χρήση των Τ.Π.Ε, ενεργοποιώντας 
τη δημιουργικότητά των παιδιών και τις ικανότητες τους, καλλιεργώντας την ικανό-
τητα στοχασμού των μαθητών, τη δημιουργική και κριτική τους σκέψη, σε συνδυασμό 
με τις διάφορες δραστηριότητες και τη χρήση λογισμικών, όπως της διαδικτυακής ψη-
φιακής εγκυκλοπαίδειας Wikipedia, λογισμικών γενικής χρήσης δημιουργίας παρου-
σιάσεων(Powerpoint), γενικής χρήσης επεξεργαστή κειμένου(MS Word), ζωγραφικής 
tuxpaint. Συνδέεται με τις σχετικές θεωρίες μάθησης, όπως τον εποικοδομητισμό του 
J.Piaget, την ανακαλυπτική μάθηση, τις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες και τη συνερ-
γατική μάθηση και είναι ένα σχέδιο μαθήματος διευρυμένο σύμφωνα με το αναλυτικό 
πρόγραμμα και τη μεθοδολογία ανάπτυξης. Θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε καλές 
πρακτικές με τη χρήση Τ.Π.Ε.  

Λέξεις-Κλειδιά: Τ.Π.Ε., Ελληνική Γλώσσα, σενάριο, καλές πρακτικές 

Οργάνωση Διδασκαλίας, Μεθοδολογική και Θεωρητική προσέγγιση, 

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 

Το διδακτικό σενάριο εντάσσεται κυρίως στη γνωστική περιοχή «Γλώσσα- Προφορική 
επικοινωνία-Ανάγνωση-Γραφή». Aπευθύνεται σε μαθητές της Προσχολικής Ηλικίας. 
Το θέμα είναι συμβατό με το ΑΠΣ και το ΔΕΠΠΣ. 

Το σενάριο υποστηρίζει τη μαθησιακή διαδικασία με την παιδαγωγική αξιοποίηση των 
Τ.Π.Ε. και τη χρήση εκπαιδευτικών λογισμικών, τα οποία λαμβάνουν υπόψιν τις γνω-
στικές θεωρίες μάθησης, όπως είναι ο εποικοδομητισμός του J.Piaget, τη θεωρία του 
Bruner, με την ανακαλυπτική μάθηση, τις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες για τη μά-
θηση, όπως οι θεωρίες του Vygotsky(Mercer,N.,1995)  

Για την υλοποίηση του Διδακτικού σεναρίου απαιτούνται περίπου δύο μήνες, και κάθε 
διδακτική παρέμβαση διαρκεί περίπου δύο ώρες.  

Για την οργάνωση της διδασκαλίας θα χρησιμοποιηθεί το μοντέλο της 
ομαδοσυνεργατικής Διδασκαλίας (ΟΣΔ), η οποία προωθεί την κοινωνικοποίηση του 
ατόμου, τη βιωματική μάθηση και τον εκδημοκρατισμό της κοινωνίας. (Καμαρινού,Δ., 
2002). Το παρών σενάριο στηρίζεται στην κοινωνικοπολιτισμική θεωρία για μάθηση 
του Vygotsky (Vygotsky, L.1993), σύμφωνα με την οποία ο/η μαθητής/τρια δημιουργεί 
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ένα σύνολο γνώσεων με τη βοήθεια του περιβάλλοντος και όχι μόνο. Αναπτύσσεται η 
θεωρία του επικοδομητισμού του Piaget, όπου ο μαθητής ενεργοποιείται δημιουργικά 
και οικοδομεί τη γνώση μέσω της Ελληνικής Γλώσσας. Επίσης 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 την Ελληνική Γλώσσα. Οι διαφορετικές απόψεις βοηθάνε τους μαθητές να 
υιοθετήσουν μια λογική ανωτέρου επιπέδου. (Mercer,N.,1995). Το σενάριο λαμβάνει 
υπόψιν τις θεωρίες κοινωνικοποίησης που σχετίζονται με την ανάπτυξη των γνωστικών 
ικανοτήτων του παιδιού (Maccoby, E.E.-Jacklin, C. 1974),τη θεωρία της συμβολικής 
αλληλεπίδρασης, του (Mead, G.H. 1962). 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. Με βάση τις θεωρίες αυτές τα 
δημιουργήματα του λόγου και της τέχνης είναι μέσο κοινωνικοποίησης. (Δαγδιλέλης, 
Β.,2010) 

Οι μαθητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να μοιράζονται τις εμπειρίες τους στην ομάδα 
και μέσα από τη συμμετοχική και συνεργατική διαδικασία μπορούν ταυτόχρονα να 
λειτουργούν ως χρήστες της γνώσης και της πληροφορίας, αλλά και ως παραγωγοί. 
Μπορούν να δημοσιοποιούν τις εργασίες τους στο διαδίκτυο για μια 
αποτελεσματικότερη αναπλαισίωση της σχολικής γνώσης. (Β. Μπαλτά, Μ. Νέζη, Ν. 
Σεφερλή, 2009). Έτσι λοιπόν η μάθηση δεν είναι απλά απόκτηση πληροφοριών, αλλά 
μια συνεχής διαδικασία οικοδόμησης και ανοικοδόμησης της γνώσης, όπως 
υποστήριζει και ο Vygotsky(Good,T.and Brophy,J.,2000)  

Ο χωρισμός, σε ομάδες, των μαθητών στην ομαδοσυνεργατική διδασκαλία γίνεται με 
βασικό κριτήριο την ανομοιογένεια και τη συμμετοχή ενός τουλάχιστον μαθητή που 
γνωρίζει να χειρίζεται με σχετική ευχέρεια τον υπολογιστή. Υπάρχουν κάποια 
γνωστικά προαπαιτούμενα.  

Διδακτική Προσέγγιση με Τ.Π.Ε. 

Πολλές έρευνες έδειξαν τη θετική επίδραση των ΤΠΕ στη διαδικασία της διδασκαλίας 
και μάθησης όλων των γνωστικών αντικειμένων. (Mioduser, D., Tur-Kaspa, H., & Leit-
ner, I.,2000). Οι ΤΠΕ προσφέρουν δυνατότητες στις διερευνητικές, ενεργητικές, μαθη-
τοκεντρικές και συνεργατικές μορφές μάθησης. (Bransford, J. D., Brown, A. L., & 
Cocking, R. R. 2000). Η χρήση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη στην Προσχολική Εκ-
παίδευση βοηθάει σημαντικά τα παιδιά να αναπτύξουν γνωστικές, νοητικές δεξιότητες, 
να ενισχύσουν τη συνεργατικότητα. Ο εκπαιδευτικός, συμβάλλει στην ανάπτυξη της 
ικανότητας των παιδιών να επιλύουν προβλήματα. Δημιουργούνται κοινότητες μάθη-
σης, με κοινούς στόχους και οι μαθητές αναπτύσσουν τα νοητικά τους μοντέλα. Οι 
εφαρμογές που κάνουν οι μαθητές πάνω στα εκπαιδευτικά λογισμικά αναδεικνύουν και 
τα αναπτυξιακά βήματα του μαθητή κατά τη διαδικασία της μάθησης. (Fullan, M. 
1999)  
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Το προτεινόμενο σενάριο- Διδακτικές παρεμβάσεις 

Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τον Η/Υ. Κάποιοι είναι ήδη εξοικειωμένοι με τον 
Η/Υ και τη χρήση του. Χωρίζονται σε πέντε ομάδες, γίνεται επίδειξη των λογισμικών 
και δίνονται οδηγίες χρήσης. Η θεματική ενότητα περιλαμβάνει παιδαγωγικές δραστη-
ριότητες αξιοποίησης τεχνολογικών εργαλείων Τ.Π.Ε. Πιο συγκεκριμένα θα χρησιμο-
ποιήσουμε τον υπολογιστή, εκπαιδευτικά λογισμικά, το διαδίκτυο ως πηγή άντλησης 
πληροφοριών και εικόνων, ένα λογισμικό ανοιχτού τύπου με απλό χειρισμό και δια-
σκεδαστικά εφέ ήχου, όπου οι μαθητές δημιουργούν ελεύθερα ζωγραφικές συνθέσεις, 
το tuxpaint, την εφαρμογή Wordclouds.com, το movie maker και τη ψηφιακή αφήγηση 
με τη βοήθεια πολυμεσικών εργαλείων.  

Διδακτικές Παρεμβάσεις 

1ηΔιδακτική Παρέμβαση 

Στόχοι: Οι μαθητές/τριες 

-Να συμμετέχουν ενεργά και να αλληλεπιδρούν με πολλούς τρόπους με το διαδίκτυο 
προσεγγίζοντας τη γνώση, τη δημιουργικότητα, τη φαντασία. -Να επιλέγουν υλικά 
και τρόπους προκειμένου να εκφράζονται και να επικοινωνούν μέσα από τα εικα-
στικά. -Να απεικονίζουν σχέσεις σε πίνακες καταγραφής -Να ταυτίζουν τον 
υπολογιστή με μια μηχανή που βοηθάει τον άνθρωπο στην εργασία του και μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για παιχνίδι και διασκέδαση 

Δραστηριότητα  

-Μιλάμε στους μαθητές για την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και αναφέρουμε κάποιες 
λέξεις με τις οποίες κάνουμε διαλόγους και μεταφράζουμε στην νέα Ελληνική 
Γλώσσα -Απεικονίζουμε τους διαλόγους στην επιφάνεια του λογισμικού ζωγραφι-
κής,tuxpaint -Α:Τίνα σοι ονόματα;- Ποιο είναι το όνομά σου; -Κ:Όνομά μοι Μαριάμ 
εστί-Το όνομά μου είναι Μαριάμ. Κ: Ποίου γένους και ποδαπός ει;- τι γένους και από 
πού είσαι; -Α:Έλλην γένος ειμί και εξ Αθηνών -Έλληνας είμαι και από την Αθήνα 
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2ηΔιδακτική Παρέμβαση 

Στόχοι : Οι μαθητές/τριες 

-Να γνωρίσουν τον υπολογιστή ως γνωστικό εργαλείο που εξυπηρετεί συγκεκριμένες 
μαθησιακές και διδακτικές ανάγκες -Να κατανοήσουν τη συνέχεια της Ελληνικής 
Γλώσσας από την Αρχαιότητα μέχρι σήμερα Δραστηριότητα -Αναζητούμε στο Wik-
ipedia ετυμολογία των ονομάτων των εποχών και ζωγραφίζουν οι μαθητές/τριες με τη 
βοήθεια του λογισμικού ζωγραφικής tuxpaint Φθινόπωρον, από το φθίνειν την ο-
πώρα. Χειμών: από το χέω, ο εν τη γη χεόμενος Έαρ-Άνοιξη, Είαρ: Το έαρ,από το εκ-
πέμπω. Τότε βγαίνουν οι καρποί, την Άνοιξη Θέρος- Καλοκαίρι:από το θέρω, το θερ-
μαίνω 

 

 

 

3ηΔιδακτική Παρέμβαση 

Στόχοι : Οι μαθητές/ τριες να: 

-Γνωρίσουν την αξία της Ελληνικής Γλώσσας 

-Συνειδητοποιήσουν ότι ο γραπτός λόγος είναι αναπαράσταση της γλώσσας και η ει-
κόνα είναι αναπαράσταση του κειμένου. 

-Μάθουν να αντιγράφουν λέξεις και γράμματα στον υπολογιστή 

-Χρησιμοποιούν την εφαρμογή Wordle 

-Αισθανθούν τη χαρά της δημιουργίας μέσα από το Power point 

Δραστηριότητες 

-Αναφέρουμε τα γράμματα του ελληνικού αλφάβητου και δίνουμε έμφαση στο πρώτο 
και στο τελευταίο γράμμα  

-Άλφα το πρώτο γράμμα του Ελληνικού αλφάβητου. Άλφα από το αλφώ πουσημαίνει ευ-
ρίσκω, διανοούμαι 
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-Ωμέγα. Το εικοστό τέταρτο γράμμα του ελληνικού αλφάβητου. Σύμβολο της αρχής και 
του τέλους. Η γη και ο ουρανός. Σηματοδοτεί τον ευρύτερο χώρο. 

-Με τη βοήθεια του λογισμικού tuxpaint ζωγραφίζουμε το γράμμα «Α» και «Ω» 

 

-Δείχνουμε στου/στις μαθητές/τριες πώς μπορούμε να μπούμε στην εφαρμογή Wordle 
και Wordclouds.com για να δημιουργήσουμε «σύννεφα λέξεων», να οπτικοποιήσουμε 
τις λέξεις που γράψαμε, να αλλάξουμε τη γραμματοσειρά, τα χρώματα, την κατεύ-
θυνση των λέξεων, να κάνουμε αποθήκευση και τέλος να κάνουμε εκτύπωση και να 
αναρτήσουμε την εργασία του κάθε παιδιού στο ταμπλώ της τάξης. 

 

  

-Ανεβάζουμε στο Power point τις εικαστικές δημιουργίες των παιδιών 
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Αξιολόγηση 

Οργανώνουμε το συνολικό διδακτικό χρόνο σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών και 
αξιοποιούμε αποτελεσματικά τη διδακτική ώρα για την υλοποίηση των στόχων και του 
περιεχομένου του Προγράμματος Σπουδών. Παρουσιάζουμε και συζητάμε τις εργασίες 
των παιδιών, για την ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής πράξης αλλά και για την ε-
κτίμηση της επίδοσης των μαθητών. Εφόσον ολοκληρωθεί το σχέδιο εργασίας κάνουμε 
τελική αξιολόγηση με γνώμονα το μαθησιακό προφίλ των μαθητών/τριών και των αρ-
χών των θεωριών μάθησης και της διεπιστημονικής προσέγγιση της γνώσης. 

Στη συνέχεια χρησιμοποιούμε κάποια εργαλεία για την αξιολόγηση της επίτευξης των 
στόχων που εμπλέκονται στο θέμα μας για κάθε γνωστικό αντικείμενο χωριστά. Η 
Προστιθέμενη Παιδαγωγική αξία, είναι ότι οι μαθητές έχουν γρήγορη πρόσβαση στην 
πληροφορία, μέσα από το Διαδίκτυο. Ο/Η Εκπαιδευτικός αποκτά νέο ρόλο και γίνεται 
ο/η οργανωτής/τρια των μαθησιακών καταστάσεων, ο/η συντονιστής/στρια, ο/η διευ-
κολυντής της μάθησης και αυτός/η που βοηθάει το/η μαθητή/τρια να εμπλακεί ενεργά 
στην μαθησιακή διαδικασία, στην αυτοδιόρθωσή του/της, ώστε να γίνει και συνυπεύ-
θυνος/η και συμμέτοχος/η για τη μάθηση του/της.  

Βιβλιογραφικές αναφορές 

Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών (ΑΠΣ) μελέτης περιβάλλοντος. (Διαθέσιμο on line: 
http://www.pi-schools.gr/programs/depps/ ,5-8-16,16.52) 

Γεωργοπαπαδάκου , Α. Το μεγάλο Λεξικό της Νεοελληνικής Γλώσσας, Αθήνα 1997 

Δαγδιλέλης, Β.Επιμόρφωση εκπ/κών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των Τ.Π.Ε στη 
Διδακτική. Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα κέ-
ντρα στήριξης. Επιμόρφωση Τεύχος 1ο, Γενικό μέρος: Πάτρα: 2010 

Δαφέρμου, Χ. & Κουλούρη, Π. & Μπασαγιάννη, Ε. (2006) «Οδηγός Νηπιαγωγού: Εκ-
παιδευτικοί σχεδιασμοί - δημιουργικά περιβάλλοντα μάθησης», Αθήνα: ΟΕΔΒ. 

Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ), Οδηγός Εκπαιδευ-
τικών για προγράμματα Σπουδών του Νηπιαγωγείου, Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστι-
τούτο &Ε.Κ.Τ.,και Υπουργείο Παιδείας Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμά-
των,2011 

Καμαρινού,Δ., Βιωµατική µάθηση στο σχολείο, Ξυλόκαστρο 2002 

Good,T.and Brophy,J., Looking in classrooms, σελ.421,New York: Longman, 2000, 
σελ.421 

Μπαλτά,Β., Νέζη, Μ., Σεφερλή, Ν., “Συνομιλώντας με τις φιγούρες του θεάτρου 
σκιών”. Ανακοίνωση στο 1οΕκπαιδευτικό Συνέδριο με θέμα «Ένταξη και χρήση 
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των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην εκπαιδευτική διαδικασία», 
ΕΤ.Π.Ε. – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος, 2009) 

Ντολιοπούλου, Ε. (1998) Ο ηλεκτρονικός Υπολογιστής στην προσχολική τάξη. Παιδα-
γωγική Επιθεώρηση 27, 97-115. 

Παιδαγωγικά παιχνίδια: Τεύχος Α: Παιχνίδια γνωριμίας, εμπιστοσύνης, συνεργασίας 
Ι. http://repository.edulll.gr/256 , http://hdl.handle.net/10795/256  

Ραγκαβή Αλ. Λεξικόν της ελληνικής Αρχαιολογίας, Αθήνα 1988. 

Ράπτης, A. & Ράπτη, A., Μάθηση και Διδασκαλία στην εποχή της πληροφορίας: Ολική 
προσέγγιση. Τόμοι Α& Β Αθήνα: Ράπτη,2004 

Σταματάκου Λεξικόν Αρχαιοελληνικής Γλώσσης 

Bransford, J. D., Brown, A. L., & Cocking, R. R. How people learn: Brain, mind, ex-
perience, and school. Washington DC: National Academy Press, 2000 

Maccoby, E.E.-Jacklin, C. The psychology of sex differences. Stanford, California: 
Stanford University Press,1974 

Mead, G.H. (1962) Mind, Self and Society. Chicago:University of Chicago Press, 1962  

Mercer,N., The guided construction of knowledge, Clevedon, UK: Multilingual 
Matters,1995, σελ. 90, 99 

Mioduser, D., Tur-Kaspa, H., & Leitner, I. The learning value of computer-based in-
struction of early reading skills, Journal of Computer Assisted Learning, 16(1). 
Oliver, R. (1994) Information Technology Courses in Teacher Education: The 
need for integration, Journal of Information Technology for Teacher Education, 
3(2) 2000, σελ.135-146.-Vygotsky, L. Σκέψη και γλώσσα (µτφρ. Α. Ροδή), Α-
θήνα: Γνώση 1993 

Fullan, M. Change Forces: The Sequel. London: Taylor & Francis, 1999 
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Οι Αξίες Ζωής στο Νηπιαγωγείο  
με την αξιοποίηση της etwinning πλατφόρμας. 

Παλαιοδήμου Άννα, Εκπαιδευτικός Π.Ε.60, M.Sc. apaleod@gmail.com 
 

Περίληψη 
 
Σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο, κοινωνικά, πολιτισμικά και οικονομικά κρί-
νεται αναγκαία συνθήκη ο επαναπροσδιορισμός των στόχων της εκπαίδευσης.  Όλο 
και περισσότερο γίνεται αισθητή η ανάγκη για εκπαίδευση που δε στοχεύει στην 
απλή απόκτηση γνώσεων, αλλά συνδέεται με ένα αξιακό σύστημα ενσωματωμένο 
προσεκτικά στα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Η γενική εκπαίδευση είναι ένας σημα-
ντικός θεσμός για την κοινωνικοποίηση των παιδιών και την ουσιαστική συμμετοχή 
τους στην κοινωνία, ενώ η εσωτερίκευση των ευεργετικών αξιών ζωής είναι αναμ-
φίβολα αναπόσπαστο μέρος αυτής της κοινωνικοποίησης. Τα σχολεία οφείλουν να 
υποστηρίζουν πρακτικές που καθιστούν την καλλιέργεια ηθικών αξιών ως θεμελιακό 
στοιχείο του προγράμματος σπουδών. Προς αυτή την κατεύθυνση συμβάλει και η 
αξιοποίηση της πλατφόρμας etwinning για την ουσιαστική εφαρμογή των Αξιών 
Ζωής στο Νηπιαγωγείο. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα εφαρμόστηκε από νηπιαγω-
γεία στην Ελλάδα και την Ευρώπη, τα οποία εργάστηκαν θέτοντας κοινούς στόχους 
και εμπλέκοντας ενεργά τόσο το σύνολο των μαθητών τους, όσο και τους γονείς 
τους. Από την εφαρμογή του προγράμματος προέκυψαν συνεργατικά πολιτιστικά 
προϊόντα και θετικά αποτελέσματα για τους μαθητές και τις οικογένειές τους. 

Λέξεις-Κλειδιά: Αξίες Ζωής, e-twinning, νηπιαγωγείο 
 

Εισαγωγή 
 
Οι αξίες είναι κατευθυντήριες αρχές ή πρότυπα συμπεριφοράς που θεωρούνται επι-
θυμητά, σημαντικά και εκτιμώνται ιδιαίτερα από μια συγκεκριμένη κοινωνία στην 
οποία ζει το άτομο (Banerje, 2014). Σχετίζονται στενά με τα συναισθήματα, τις σκέ-
ψεις και τις συμπεριφορές των ανθρώπων (Karoglu, Calisandemir & Unuvar, 2017). 
Τα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της 
ανάπτυξης αξιών που αποκτώνται αρχικά στην οικογένεια (Kayıran & Bağçeci, 
2018), καθώς αυτές ενσωματώνονται στην καθημερινή ζωή. Η απόκτηση γνώσεων, 
δεξιοτήτων και στάσεων καθίσταται περισσότερο αποτελεσματική, όταν οι ίδιοι οι 
μαθητές εμπλέκονται σε βιωματική και κριτική έρευνα. Η κριτική, βιωματική και 
συναισθηματική εμπλοκή των μαθητών στη διαδικασία ανάπτυξης αξιών έχει ως α-
ποτέλεσμα το μαθησιακό περιεχόμενο να γίνεται μέρος της συνολικής συνείδησης 
και της ύπαρξης του παιδιού και να μην αποτελεί επιφανειακό εμφύτευμα στον ορ-
γανισμό του (Nielsen, 2005). 

Αξίες Ζωής και εκπαίδευση 

Η ανάγκη για ένα συνειδητά οργανωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Αξιών είναι 
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προφανής. Τα σχολεία δε μπορούν να παραμείνουν αμέτοχα στην καλλιέργεια των 
ηθικών αξιών. Οι δάσκαλοι μεταβιβάζουν, συνειδητά και ασυνείδητα, αξίες στους 
μαθητές τους μέσω της συμπεριφοράς τους και των επιλογών τους. Με τη γενική 
παρακμή των παραδοσιακών αξιών, ορισμένες αξίες πρέπει να ανακαλυφθούν εκ 
νέου. Δεν μπορεί να αγνοηθεί ότι ο ρυθμός παραβατικότητας ανηλίκων αυξάνεται 
συνεχώς. Η πρόοδος στην επιστήμη και την τεχνολογία χωρίς ταυτόχρονη ανάπτυξη 
ηθικών αξιών θα μπορούσε να έχει σοβαρές επιπτώσεις σε πολλούς τομείς της ζωής 
(Banerje, 2014). Σήμερα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο 
και επιδρούν αρνητικά στη ζωή των παιδιών παρουσιάζοντας συχνά μια μη ρεαλι-
στική εικόνα της ζωής (Shobana & Kanakarathinam, 2017). Η παγκοσμιοποίηση και 
οι αναδυόμενες πολυπλοκότητες στην κοινωνική δομή επηρεάζουν και αλλάζουν την 
κοινωνική δυναμική σε σχέση με τα οικονομικά, την πολιτική και το περιβάλλον. 
Αυτού του είδους οι μεταβαλλόμενες συνθήκες δημιουργούν προκλήσεις για τους 
εκπαιδευτικούς ως προς τις αξίες και την εκπαίδευση (Chowdhury, 2016). Υπό αυτές 
τις συνθήκες, η καλλιέργεια των αξιών αποκτά ιδιαίτερη σημασία στην εκπαίδευση 
(Banerje, 2014). Οι Αξίες Ζωής τείνουν τα τελευταία χρόνια να ενσωματώνονται στα 
προγράμματα σπουδών των σχολείων όλου του κόσμου (Kayıran & Bağçeci, 2018). 

Αξίες Ζωής και προσχολική εκπαίδευση 
 
Σκοπός της Προσχολικής Αγωγής καθίσταται η ολόπλευρη ανάπτυξη του νηπίου, η 
διαφύλαξη και εξέλιξη της ψυχοσωματικής του υγείας, η πνευματική, η ηθική και η 
κοινωνική καλλιέργειά του, ώστε να κατακτήσει τα απαραίτητα εφόδια για τη ζωή 
(Μπάκας, 2014). Η εκπαίδευση χαρακτήρων είναι η σκόπιμη προσπάθεια για τη δια-
μόρφωση του χαρακτήρα στη βάση των αρετών που επιδρούν θετικά στο άτομο και 
στην κοινωνία. Η εκπαίδευση χαρακτηρίζεται από μια προμελετημένη παρέμβαση 
με την οποία οι εκπαιδευτικοί σε συνεργασία με τους γονείς και τα μέλη της κοινό-
τητας βοηθούν τα παιδιά να κατακτήσουν αξίες χρήσιμες για τη ζωή τους. Το νηπια-
γωγείο συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών διδάσκει βα-
σικές ανθρώπινες αξίες συμπεριλαμβανομένης της καλοσύνης, της γενναιοδωρίας, 
της ευγένειας, της ελευθερίας, της ισότητας και του σεβασμού (Sari, 2013). H προ-
σχολική ηλικία κατέχει σημαντική θέση στη διαμόρφωση ηθικών αξιών και στην 
κοινωνικοποίηση του ατόμου. Οι αξίες αποτελούν σημαντικό μέρος της ανθρώπινης 
ζωής και κατακτώνται από τα παιδιά που ζουν μια φυσιολογική ζωή (Karoglu, 2017). 
Οι Αξίες Ζωής στο νηπιαγωγείο συνάδουν με τις ηθικές διαστάσεις της ζωής και 
μπορούν να διδαχθούν με κατάλληλες εκπαιδευτικές μεθόδους και εργαλεία. Ως εκ 
τούτου, η ανάπτυξη και η ενδυνάμωση των Αξιών Ζωής δεν μπορεί να περιοριστεί 
σε ένα σχολικό μάθημα ή σε ένα σύνολο μαθημάτων, αλλά απαιτείται μια διαθεμα-
τική - ολιστική προσέγγιση (Ćurko, 2015). 

Το etwinning στην εκπαιδευτική διαδικασία 
 
Η δράση eTwinning εμφανίστηκε τον Ιανουάριο του 2005 από το European 
Schoolnet. Αυτό το πρόγραμμα προωθεί τη συνεργασία των σχολείων μέσω 
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τηςτεχνολογίας. Προσφέρει μια πλατφόρμα (www.etwinning.net) η οποία είναι α-
σφαλής για τους εκπαιδευτικούς να συνδεθούν, να αναπτύξουν συνεργατικά έργα, 
να μοιραστούν ιδέες και να προωθήσουν τον ψηφιακό γραμματισμό. Στοχεύει στην 
ενίσχυση των τεχνικών, γλωσσικών και διαπολιτισμικών δεξιοτήτων των εκπαιδευ-
τικών και των μαθητών, καθώς και την εφαρμογή της ευρωπαϊκής διάστασης της 
εκπαίδευσης στα προγράμματα σπουδών (Camilleri, 2016). Η δράση etwinning 
(www.etwinning.net) προάγει τη σχολική συνεργασία, παρέχει εργαλεία, υπηρεσίες 
και υποστήριξη με σκοπό να διαμορφωθούν συνεργασίες ανάμεσα στις σχολικές μο-
νάδες. Το European Schoolnet έχει την εποπτεία της κεντρικής υπηρεσίας στήριξης 
του «eTwinning» που παίζει καθοριστικό ρόλο στην πραγματοποίηση δράσεων για 
μαθητές και εκπαιδευτικούς σε όλη την Ευρώπη. Μαθητές και εκπαιδευτικοί επικοι-
νωνούν, συνεργάζονται, σχεδιάζουν, ανταλλάσουν ιδέες και αποτελούν μέλη μιας 
μεγάλης κοινότητας μάθησης (Αναστασιάδης, 2014). Αποτελεί μια συναρπαστική 
μαθησιακή εμπειρία βασισμένη στη συνεργασία, την επικοινωνία και την αλληλεπί-
δραση με εκπαιδευτικούς και μαθητές προερχόμενους από διαφορετικά εκπαιδευ-
τικά περιβάλλοντα και συστήματα. 

 Πρακτική εφαρμογή του προγράμματος 
 

Ταυτότητα και στόχοι του έργου 
 
Η συνεργασία αφορούσε έξι σχολεία από την Ελλάδα και δύο σχολεία από το εξω-
τερικό, τη Λιθουανία και την Ιταλία. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε τάξεις νηπια-
γωγείων και συμμετείχαν συνολικά περίπου 100 παιδιά. Στόχους του έργου αποτέ-
λεσαν η ανάπτυξη της συνεργασίας σχολείων, μαθητών και εκπαιδευτικών με την 
εφαρμογή της συνεργατικής μάθησης, η αξιοποίηση από τους μαθητές της αρχής 
«μαθαίνω πώς να μαθαίνω», η κοινωνική - προσωπική - ηθική και πολιτισμική ανά-
πτυξη των μαθητών και η προσαρμογή της διδακτικής πράξης στις ιδιαίτερες ανά-
γκες των μαθητών με την ταυτόχρονη προώθηση της συμμετοχής των μαθητών και 
την παραγωγή κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού. 

Μεθοδολογικό πλαίσιο – Καθορισμός θέματος 
 
Το θέμα επιλέχθηκε από τον εκπαιδευτικό που είχε την ιδέα για την ίδρυση και υλο-
ποίηση του έργου αυτού και αφορούσε στις ακόλουθες Αξίες Ζωής: Σεβασμό, Ευγέ-
νεια, Ειρήνη, Συνεργασία, Φιλία και Υπευθυνότητα. Σκοπός ήταν οι μαθητές να συν-
δέσουν τη θεωρία με την καθημερινή ζωή, αλλά και να αναπτύξουν αυτενέργεια, 
κοινωνικές δεξιότητες και κριτική σκέψη. 

 
Καθορισμός διαθεματικής προσέγγισης 

 
Το έργο προετοιμάστηκε και οργανώθηκε έτσι ώστε να καλύπτει όλες τις θεματικές 
περιοχές (γλώσσα, μαθηματικά, τέχνες, κλπ.) του προγράμματος σπουδών που προ-
βλέπεται για το Νηπιαγωγείο, ενώ ταυτόχρονα ενσωματώθηκε στη διδακτέα ύλη. 
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Εφαρμόστηκαν δραστηριότητες με χρήση οπτικού εκπαιδευτικού υλικού που προ-
σφέρουν ολοκληρωμένη γνώση των Αξιών που διέπουν τον κόσμο. Επιπλέον σχε-
διάστηκαν ηλεκτρονικά παιχνίδια, αξιοποιήθηκαν πληροφορίες και αντικείμενα που 
έφεραν οι γονείς στο σχολείο και σχεδιάστηκαν ομαδικές εργασίες. Ιδιαίτερη προ-
σοχή δόθηκε στην αξιοποίηση λογοτεχνικών βιβλίων και ιστοριών, καθώς αποτε-
λούν πηγή ηθικών αξιών και τα παιδιά προσχολικής ηλικίας πιστεύουν σε αυτά που 
ακούν στις ιστορίες. Πρόσθετα, είναι ερευνητικά αποδεδειγμένο ότι τα νήπια επε-
ξεργάζονται τα χαρακτηριστικά των ηρώων, γεγονός που συμβάλλει θετικά στη δια-
μόρφωση των ηθικών στοιχείων της προσωπικότητάς τους (Kulikovskaya & 
Andrienko, 2016). 

 
Καθορισμός διδακτικών στόχων 

 
Οι μαθητές μέσα σε κλίμα ασφάλειας και εμπιστοσύνης κλήθηκαν να βιώσουν τα 
αποτελέσματα των Αξιών Ζωής συνειδητοποιώντας τις αρνητικές συνέπειες από την 
έλλειψή τους και να τις εσωτερικεύσουν (με την αξιοποίηση αφηγήσεων, συζητή-
σεων, δρώμενων, τραγουδιών και παιχνιδιών). Επιπλέον, καθορισμένες επιδιώξεις 
αποτέλεσαν η απόκτηση γνώσεων, η δημιουργική έκφραση (με  ζωγραφική, χορό, 
θέατρο, συγγραφή κειμένων, ποιημάτων και ιστοριών), η καλλιέργεια δεξιοτήτων 
και η υιοθέτηση θετικών στάσεων που απορρέουν από τις Αξίες Ζωής. 

1η Φάση 
 
Με την έναρξη της υλοποίησης του έργου σκοπός ήταν η γνωριμία των μαθητών των 
απομακρυσμένων σχολείων, μέσα από φωτογραφίες - τηλεδιασκέψεις, και η εισα-
γωγή στο θέμα με κατάλληλα σχεδιασμένες δραστηριότητες. Πριν από κάθε τηλε-
διάσκεψη μαθητές και εκπαιδευτικοί είχαν δουλέψει στις τάξεις τους με σκοπό να 
προετοιμαστούν. Τα νήπια αναζήτησαν πληροφορίες σχετικές με τον τόπο, το σχο-
λείο και την τάξη τους σε ηλεκτρονικές και έντυπες πηγές. Ύστερα από εργασία σε 
ομάδες επέλεξαν τις σημαντικότερες πληροφορίες και εικόνες, ώστε να προετοιμά-
σουν την παρουσίασή τους. 

2η Φάση 
 
Στη 2η φάση κύριος σκοπός του έργου ήταν η συνεργατική διερεύνηση του θέματος 
με κατάλληλα σχεδιασμένες δραστηριότητες, οι οποίες εφαρμόστηκαν εμπλέκοντας 
τους μαθητές σε αυθεντικές καταστάσεις μάθησης με διαδικασίες έρευνας και ανα-
κάλυψης. Οι νηπιαγωγοί παρείχαν κατάλληλη υποστήριξη και ενθάρρυνση υποβοη-
θώντας τα νήπια στη μαθησιακή τους πορεία. Όλα τα σχολεία - μέλη του έργου συμ-
μετείχαν από κοινού σε προγραμματισμένες δραστηριότητες για κάθε Αξία χωριστά. 
Ως αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας προέκυψαν συνεργατικά - πολιτιστικά προϊ-
όντα, στα οποία διαφαίνεται η υιοθέτηση των Αξιών Ζωής από τα νήπια στην καθη-
μερινή τους ζωή. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι παρακάτω δραστηριότητες και τα 

480/493

________________________________________________________________________________________________________ 
 i-Teacher     -      I.S.S.N. : 1792 - 4146       -      Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Περιοδικό       -      23ο  Τεύχος     -      Ιούλιος    2020



αποτελέσματά τους. 
 
Τα παιδιά εφαρμόζουν στην καθημερινή τους ζωή την Αξία της υπευθυνότητας. Οι 
εκπαιδευτικοί φωτογράφισαν τα νήπια που αναλάμβαναν υπευθυνότητες καθημε-
ρινά στο σχολικό περιβάλλον και δημιούργησαν συνεργατικό εικονοβιβλίο για την 
υπευθυνότητα 
(https://www.storyjumper.com/book/read/51183796/5a9c33ea59141). 

 

Εικόνα 1: Υπευθυνότητα - στιγμιότυπο 
 
Οι μαθητές των σχολείων συμμετείχαν ισότιμα τόσο στην από κοινού συγγραφή, 
όσο  

 

Εικόνα 2 και 3: Φωτογραφικά στιγμιότυπα από το e-book και τη συνεργατική γραφή. 
 
και στην εικονογράφηση της ιστορίας για την Αξία της ειρήνης. Το αποτέλεσμα ήταν 
η δημιουργία του πολιτισμικού προϊόντος (e-book) με θέμα “Ένα περιστέρι” ( 
https://www.canva.com/design/DAC3aw-YRrs/view?utm_content=DAC3aw-
YRrs&u tm_campaign=designshare&utm_medium=embeds&utm_source=link). Ε-
πιπρόσθετα, έγραψαν τη λέξη ειρήνη στη μητρική τους γλώσσα και δημιούργησαν 
το περιστέρι. 
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Εικόνα 4: Στιγμιότυπο από το συνεργατικό τοίχο 

 
Τα νήπια επεξεργάστηκαν μικρές ιστορίες με το μήνυμα για την Αξία συνεργασία 
και δημιούργησαν τις δικές τους ομαδικές - συνεργατικές αφίσες. Ύστερα τις ανάρ-
τησαν σε κοινό συνεργατικό τοίχο (Εικόνα 4). 

 
Για την Αξία της Φιλίας τα νηπιαγωγεία κατασκεύασαν από κοινού συνεργατικές 
αφίσες και τα παιδιά έστειλαν το δικό τους μήνυμα για τη φιλία. 

 

Εικόνα 5 και 6: Στιγμιότυπα από τα συνεργατικά posters 

Επίσης, οι μαθητές αφού επεξεργάστηκαν βιβλία σκέφτηκαν διαφορετικούς τρόπους 
για να δείξουν σεβασμό στον εαυτό τους, στους άλλους και στο περιβάλλον. Τελικό 
προϊόν συνεργασίας υπήρξε το διαδραστικό poster. 

 
Εικόνα 7: Στιγμιότυπο από το συνεργατικό poster 
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Για την Αξία της ευγένειας δημιουργήθηκε ένας συνεργατικός τοίχος που οι μαθητές 
έγραψαν λόγια με τα οποία δείχνουν την ευγένειά τους στους άλλους 
(http://linoit.com/users/apaleod/canvases/Kidness). 

 
3η Φάση 

 
Στο τελευταίο στάδιο του έργου ακολούθησε η αξιολόγηση, με ηλεκτρονικά ερωτη-
ματολόγια, από τους μαθητές τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς. Τα ποσοστά έ-
δειξαν ότι οι μαθητές ενθουσιάστηκαν από την εμπλοκή τους στο έργο. Οι γονείς 
δήλωσαν ότι ήταν περήφανοι που το παιδί τους συμμετείχε στο πρόγραμμα πιστεύ-
οντας ότι αποκόμισε πολλά οφέλη. Οι εκπαιδευτικοί θεώρησαν ότι το συγκεκριμένο 
έργο προσέφερε πολλές επαγγελματικές εμπειρίες και άνοιξε νέους ορίζοντες. Όμως 
δεν έλειψαν και οι δυσκολίες. Παράγοντες όπως το άγχος να ανταποκριθούν στις 
υποχρεώσεις τους, η πίεση χρόνου, αλλά και η απουσία ανάλογης εμπειρίας στο πα-
ρελθόν αποτέλεσαν εμπόδια, τα οποία κλήθηκαν να άρουν. 

 

Εικόνα 8 και 9: Στιγμιότυπα από την αξιολόγηση εκπαιδευτικών και γονέων 
 

Αποτελέσματα 
Οι μαθητές μέσα σε κλίμα ασφάλειας και εμπιστοσύνης βίωσαν τα αποτελέσματα 
της κάθε αξίας και συνειδητοποίησαν τις αρνητικές συνέπειες από την έλλειψή τους. 
Απέκτησαν γνώσεις μέσα από συνεργατικές δραστηριότητες, αλλά και εκφράστηκαν 
δημιουργικά μέσω της καλλιτεχνικής ερμηνείας (ζωγραφική, χορό, θέατρο) ή της 
συγγραφής κειμένων, ποιημάτων και ιστοριών. Παράλληλα, καλλιέργησαν δεξιότη-
τες σχετικές με την εφαρμογή των αξιών στην καθημερινή ζωή και ανέπτυξαν θετι-
κές στάσεις. 
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Σχέδιο μαθήματος: «Τα κινητά τηλέφωνα» 

Μουσιάδου Ειρήνη, Εκπαιδευτικός Π.Ε.60 , Μ.Δ.Ε, emousiado@outlook.com 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει ένα σχέδιο μαθήματος με θέμα «Υγεία και καθημε-
ρινή ζωή, τα κινητά τηλέφωνα» που απευθύνεται σε ενήλικες μαθητές και μαθήτριες 
της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας, επιπέδου Γ1 (Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 
Επίπεδο Γ1 Πολύ Καλή Γνώση). Οι εκπαιδευόμενοι καλούνται -μέσω της αξιοποίησης 
των προσωπικών γνώσεων και εμπειριών που ήδη διαθέτουν- να αποστασιοποιηθούν 
από την προβλεψιμότητα των προηγούμενων επιπέδων γλωσσομάθειας και σταδιακά 
να μάθουν να συνδυάζουν αποτελεσματικά γραπτές και προφορικές γλωσσικές δεξιό-
τητες (Ιακώβου, 2007:6-7). Το σχέδιο ακολουθεί τις αρχές της επικοινωνιακής προσέγ-
γισης για τη μάθηση (ΚΕΠΑ, 2008). Παρουσιάζονται δύο σπονδυλωτές δραστηριότη-
τες, στις οποίες χρησιμοποιούνται εκπαιδευτικές τεχνικές όπως η ενεργοποίηση πρότε-
ρων γνώσεων, η εργασία σε ομάδες και η προσομοίωση, ενώ ακολουθείται η ομαδο-
συνεργατική προσέγγιση. Το αποτέλεσμα είναι ότι επιτυγχάνεται η ενεργητική ε-
μπλοκή των εκπαιδευομένων στη διαδικασία της μάθησης (Μπουμπούλη, 2013) και 
καλλιεργούνται οι δεξιότητες διαπραγμάτευσης και επικοινωνίας καθώς και η κριτική 
σκέψη και ο αναστοχασμός.  

Λέξεις-Κλειδιά: σχέδιο μαθήματος, διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερη/ξένη 
γλώσσα, επίπεδο Γ1, Επικοινωνιακή Προσέγγιση 

Εισαγωγή 

Ο σχεδιασμός αφορά ένα μάθημα διδασκαλίας των ελληνικών ως δεύτερη/ξένη 
γλώσσα διάρκειας 45 λεπτών, σε ενήλικες μαθητές επιπέδου Γ1. Το θέμα που επιλέ-
χθηκε αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης ενότητας που αφορά την «Υγεία και την καθη-
μερινή ζωή» και που ενδείκνυται στα πλαίσια της επικοινωνιακής χρήσης της γλώσσας 
(ΚΕΠΑ, 2008:28 & Κώστογλου, 2007). Αφόρμηση είναι ένα άρθρο με τίτλο «Στο μι-
κροσκόπιο τα κινητά» (παράρτημα, Π1). Η διαµόρφωση του χώρου επιλέχθηκε σύμ-
φωνα με τις αρχές της μαθητοκεντρικής διδασκαλίας (Κοκκινίδου & Δημητρακοπού-
λου, 2007:18) με άξονα την ομαδοσυνεργατική πρακτική και κρίνεται αναγκαία για τη 
διδασκαλία της γλώσσας με επικοινωνιακές μεθόδους. Οι εκπαιδευόμενοι τοποθετού-
νται αρχικά σε ζεύγη και σε ημικύκλιο, ενώ στη δεύτερη δραστηριότητα και με μια 
απλή μετακίνηση δύο ατόμων, δημιουργούνται τετραμελείς ομάδες και τανάπαλιν, ό-
πως στην εικόνα 2. Η δυνατότητα εφαρµογής διαφορετικών διατάξεων στα θρανία 
μέσα στο ίδιο μάθημα παρέχει ευελιξία στον εκπαιδευτή για  

485/493

________________________________________________________________________________________________________ 
 i-Teacher     -      I.S.S.N. : 1792 - 4146       -      Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Περιοδικό       -      23ο  Τεύχος     -      Ιούλιος    2020

http://www.greek-language.gr/certification/dbs/teachers/show.html?id=107


 

Εικόνα 2. Η διάταξη των τραπεζιών της τάξης 

την εφαρμογή της τεχνικής του καταιγισμού ιδεών (ημικυκλική διάταξη) (Δρόσδος, 
2014), ενώ με την μετακίνηση δύο εκπαιδευομένων εύκολα προσαρμόζεται για τη δη-
μιουργία τετραμελών ομάδων αλλά και ζευγαριών. Οι αλλαγές αυτές συντελούν στην 
εξασφάλιση της επικοινωνίας «πρόσωπο-µε-πρόσωπο» ή βλεμματικής (Μάρκου, 
2007), γεγονός που υποστηρίζει την επικοινωνιακή λειτουργία. 

Πορεία της διδασκαλίας 

Οι εκπαιδευόμενοι θα ξεκινήσουν τη γνωριμία τους με το θέμα μέσω του καταιγισμού 
ιδεών (brainstorming), διάρκειας 5-10 λεπτών, που ενδείκνυται για την εξασφάλιση 
υψηλού βαθμού συμμετοχής και αξιοποίησης των προηγούμενων εμπειριών 
(Κώστογλου, ο.π:68) αλλά και λειτουργεί θετικά στο να ξεπεραστούν τυχόν αναστολές 
των ενηλίκων στα πλαίσια της εργασίας σε ομάδες (Κουλιάνης, 2015). Θα ζητηθεί από 
τους εκπαιδευόμενους να σκεφτούν έννοιες σχετικές με τη φράση «Κινητά και Υγεία». 
Αφού εξηγήσει τις προθέσεις του, ο εκπαιδευτής θα ζητήσει από τους εκπαιδευόμενους 
να αναφέρουν ποιες λέξεις έρχονται στο νου τους σχετικά με το θέμα. Προσδοκώμενες 
έννοιες είναι «καρκίνος», «ακτινοβολία», «θήκες προστασίας», και άλλα. Οι λέξεις 
αυτές γράφονται στον πίνακα και ομαδοποιούνται σε κατηγορίες όπως «Προστασία» ή 
και «Επικινδυνότητα», ενώ μπορούν να προστεθούν και άλλες λέξεις που θα 
βοηθήσουν στη βαθύτερη επεξεργασία του θέματος. Ακολουθεί συζήτηση όπου 
διευκρινίζονται τυχόν άγνωστοι όροι. Για την εμβάθυνση στο θέμα, έχουν σχεδιαστεί 
δύο διαφορετικού τύπου δραστηριότητες, ο σχεδιασμός των οποίων παρατίθεται ως 
εξής: 

1η δραστηριότητα Κατανόησης 
Γραπτού Λόγου (ΚΓΛ) 

Ενδεικτική διάρκεια : 25 λεπτά  
Σκοπός: Η εξάσκηση των 
εκπαιδευομένων στην κατανόηση 
γραπτού λόγου (ΚΓΛ) 
Διδακτικοί στόχοι: να κατανοούν 
βαθύτερα νοήματα σε ένα κείμενο, να 
μπορούν να διακρίνουν τις κύριες ιδέες 
από τις δευτερεύουσες 

2η δραστηριότητα Παραγωγής 
Προφορικού Λόγου (ΠΠΛ)  

Ενδεικτική διάρκεια : 15 λεπτά 
Σκοπός: Η εξάσκηση των 
εκπαιδευομένων στην παραγωγή 
προφορικού λόγου (ΠΠΛ) 
Διδακτικοί στόχοι: να αναπτύξουν 
δεξιότητες διαπραγμάτευσης, 
επικοινωνίας και επιχειρηματολογίας 
Στρατηγικές διδασκαλίας: παιχνίδι 
ρόλων (προσομοίωση) 
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Στρατηγικές διδασκαλίας: 
ενεργοποίηση πρότερων γνώσεων, 
εργασία σε ομάδες 
Συμπερίληψη άλλων δεξιοτήτων: 
αναγνωστικές δεξιότητες 
Εποπτικό υλικό: πίνακας, φύλλα 
εργασίας 

Συμπερίληψη άλλων δεξιοτήτων: 
κατανόηση προφορικού λόγου 
Εποπτικό ή άλλο υλικό: βίντεο, καρτέλες 
με ρόλους 

Αναλυτικά: 

1η δραστηριότητα (ΚΓΛ). 

α. Το υλικό. Θα δοθεί το άρθρο με τίτλο «Τα κινητά στο μικροσκόπιο» (παράρτημα, 
Π1) και ένα φύλλο εργασίας με 5 ερωτήματα που θα πρέπει να απαντήσουν οι 
εκπαιδευόμενοι με τη διαδικασία των πολλαπλών επιλογών. Το άρθρο αποτελεί ένα 
αυξημένης πολυπλοκότητας εισαγόμενο (Ιακώβου, 2007:3) που θα βοηθήσει στην 
ανάπτυξη διαδικασιών κατανόησης γραπτού λόγου στο επίπεδο Γ1, όπως α) την 
κατανόηση των κρυμμένων νοημάτων β) τη διάκριση των κύριων ιδεών από τις 
δευτερεύουσες και γ) τη χρήση των συμφραζομένων προκειμένου να επιτευχθεί 
κατανόηση άγνωστων λέξεων (Ιακώβου & Μπέλλα, 2004:78). Συγκεκριμένα, οι 
εκπαιδευόμενοι καλούνται να προβούν σε βαθύτερη ερμηνεία του κειμένου, 
αποδίδοντας συνώνυμους όρους και ενεργοποιώντας μεταγλωσσικές ικανότητες. 
Αναλυτικά τα πέντε ερωτήματα έχουν ως εξής: 

Ερώτημα 1ο: Η ερευνήτρια επισημαίνει ότι 
• οι χρήστες των κινητών δεν γνωρίζουν τους κινδύνους για την υγεία τους. 
• οι επιστήμονες έχουν εντοπίσει κινδύνους που οφείλονται στη χρήση των 

κινητών. 
• χρειάζεται περαιτέρω έρευνα για την επίπτωση των κινητών στην υγεία. 

Ερώτημα 2ο Η άποψη που επικρατεί είναι ότι 
• υπάρχει σύγχυση από τα αποτελέσματα των μέχρι τώρα ερευνών. 
• είναι προφανής η επιπτωση από την ακτινοβολία. 
• η ασύρματη τεχνολογία είναι πολύ πρόσφατη. 

Ερώτημα 3ο Το ασύρματο τηλέφωνο 
• δεν εκπέμπει ακτινοβολία παρόμοια με το κινητό. 
• έχει αποδειχθεί ότι είναι επικίνδυνο μόνον όταν επικοινωνούμε με αυτό. 
• προκαλεί προβλήματα σε πειραματόζωα. 

Ερώτημα 4ο Σύμφωνα με το άρθρο, ένα από τα βασικά μέτρα προστασίας είναι 
• να ελαχιστοποιήσουμε τα γραπτά μηνύματα. 
• να μην έχουμε φυσικά εμπόδια γύρω, όταν μιλάμε. 
• να κοιμόμαστε όσο το δυνατόν νωρίτερα. 
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Ερώτημα 5ο ‘Οταν τα παιδιά χρησιμοποιούν κινητό 
• δέχονται μικρότερα ποσά ακτινοβολίας. 
• κινδυνεύουν το ίδιο όπως οι ενήλικες. 
• είναι πιο ευαίσθητα στην ακτινοβολία από τους ενήλικες. 

 
β. Διεξαγωγή της δραστηριότητας. Ο εκπαιδευτής θα εξηγήσει πως για κάθε μέλος της 
κάθε ομάδας αντιστοιχεί και ένας ρόλος «ειδικού», όπως φαίνεται στην παρακάτω 
εικόνα 3. 

  

Εικόνα 3. Οι «ειδικοί»  

‘Έτσι, τα μέλη της κάθε ομάδας θα συμφωνήσουν να αναλάβουν τους ρόλους:  
• Ειδικός ανάγνωσης: αυτός/ή που θα διαβάσει στα άλλα μέλη το ερώτημα. 
• Ειδικός παραγράφου: αυτός /ή που θα εντοπίσει μέσα στο κείμενο την 

παράγραφο όπου βρίσκεται η απάντηση 
• Ειδικός λέξεων: αυτός/ή που θα εντοπίσει μέσα στο κείμενο λέξεις που θα 

βοηθήσουν στην εύρεση της απάντησης 
• Ειδικός - μπαλαντέρ: αυτός/ή που θα βοηθήσει κάθε μέλος που θα τον καλεί 

Κάθε ομάδα με τον παραπάνω σχεδιασμό θα ολοκληρώσει εντός 15 λεπτών τα πέντε 
ερωτήματα του φύλλου εργασίας. Η πρώτη αυτή δραστηριότητα θα κλείσει με 
παρουσιάσεις στην ολομέλεια: οι δύο ειδικοί ανάγνωσης από τις δύο ομάδες θα 
παρουσιάσουν στην ολομέλεια τις εμπειρίες τους σχετικά με την ανάγνωση του 
άρθρου, δυσκολίες που αντιμετώπισαν ή και πώς εργάστηκαν για να τα καταφέρουν 
στην ειδικότητά τους. Το ίδιο θα γίνει και με τους άλλους ειδικούς. Η παραπάνω 
προτεινόμενη δράση είναι σύμφωνη με τις αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας 
και αποτελεί τροποποίηση της τεχνικής Jigsaw που προτείνεται για τη συνεργατική 
μάθηση (Κουτσελίνη, Μ., 2006).  

2η δραστηριότητα (ΠΠΛ). 
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α. Το υλικό. Παρουσιάζουμε ένα δίλεπτο βίντεο με συνέντευξη σχετικά με τις 
επιπτώσεις της κινητής τηλεφωνίας στην υγεία (παράρτημα, Π3). Στη φάση αυτή και 
σύμφωνα με την παραπάνω προτεινόμενη διάταξη (σχήμα 2) οι εκπαιδευόμενοι θα 
επανέλθουν στην αρχική θέση σε ημικύκλιο. Ως στρατηγική διδασκαλίας θα επιλεχθεί 
η προσομοίωση, ένα είδος παιχνιδιού ρόλων, όπου οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να 
αναπαραστήσουν μια νοητή κατάσταση που ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, 
“προσπαθώντας να σκεφτούν όπως θα σκέφτονταν τα πραγματικά πρόσωπα” 
(Τσιμπουκλή, Α. & Φίλλιπς Ν., 2007). Μέσω αυτής της τεχνικής προωθείται η 
ενεργητική συμμετοχή ενώ οι ικανότητες που κατακτώνται έχουν άμεση σχέση με την 
καθημερινότητα. Επιπλέον, δημιουργούνται συνθήκες άμεσου βιώματος και 
επιτρέπεται η δημιουργική αλληλεπίδραση μεταξύ των εκπαιδευομένων.  

β. Διεξαγωγή της δραστηριότητας. Θα μοιραστούν στους εκπαιδευόμενους καρτέλες 
με σαφείς οδηγίες για τους ρόλους που θα υποδυθούν. Οι οδηγίες έχουν ως εξής: 

Καρτέλα 1/Συνομιλητής 1: «- Συζητάτε με ένα φίλο/μια φίλη σας για τις συνέπειες της 
ακτινοβολίας των κινητών στον ανθρώπινο οργανισμό. Εσείς πιστεύετε ότι ορισμένοι 
επιστήμονες υπερβάλλουν σχετικά με τα συμπεράσματά τους ως προς τις αρνητικές 
επιπτώσεις των κινητών τηλεφώνων στην υγεία και διαφωνείτε με το φίλο/τη φίλη σας 
που θεωρεί ότι υπάρχουν οικονομικά συμφέροντα πίσω από κάποιες έρευνες που 
υποβαθμίζουν τους κινδύνους». 

Καρτέλα 2/Συνομιλητής 2: «-Συζητάτε με ένα φίλο/μια φίλη σας για τις συνέπειες της 
ακτινοβολίας των κινητών στον ανθρώπινο οργανισμό. Συμμερίζεστε την άποψη 
ερευνητών που υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχουν ασφαλή όρια και ότι οι κίνδυνοι από 
τη χρήση τους υποβαθμίζονται σκόπιμα για οικονομικούς λόγους. Παρουσιάζετε με 
επιχειρήματα τους λόγους για τους οποίους έχετε αυτή την άποψη». 

Ολοκλήρωση του μαθήματος 

Μετά την ολοκλήρωση και της δεύτερης δραστηριότητας, ο εκπαιδευτής θα καλέσει 
τις ομάδες να κάνουν μια ανασκόπηση σχετική με το παιχνίδι ρόλων και τέλος, θα κάνει 
μια μικρή ανακεφαλαίωση χρησιμοποιώντας την τεχνική των ερωτήσεων, όπως «-Πώς 
πιστεύετε ότι μπορούμε να μειώσουμε τον κίνδυνο ακτινοβολίας από τα γραπτά 
μηνύματα;», «-Ποια επιχειρήματα θα μπορούσατε να πείτε σε ένα παιδί για να το 
πείσετε να μειώσει τη χρήση του κινητού του;», «-Εάν δουλεύατε σε μια εταιρία 
κινητής τηλεφωνίας, θα υπερασπίζατε τις έρευνες που δείχνουν ότι υπάρχουν κίνδυνοι 
για την υγεία και γιατί;». Τέλος, ο εκπαιδευτής -αναλόγως με τον διαθέσιμο χρόνο- έχει 
στη διάθεσή του και μία επεκτατική δραστηριότητα (παράρτημα, Π2).  
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Παράρτημα 

Π1. «Στο μικροσκόπιο τα κινητά!» 

...Μια νέα μελέτη μεγάλης κλίμακας αναμένεται να εξετάσει για άλλη μια φορά τους 
κινδύνους που εγκυμονούν τα κινητά τηλέφωνα για την υγεία των χρηστών. Πρόκειται 
για μια νέα μελέτη, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε Βρετανία, Δανία, Ολλανδία, 
Φινλανδία και Σουηδία. H μελέτη θα αναλύσει, διεξοδικά, στοιχεία που αφορούν 
250.000 άτομα ηλικίας από 18 έως 69 ετών. Η δρ. Μιρέιγ Τολεντάνο, μια από τις κύριες 
ερευνήτριες της βρετανικής ομάδας, υπογράμμισε ότι «υπάρχουν ακόμη κενά στα όσα 
γνωρίζουμε για τα κινητά τηλέφωνα, υπάρχουν αβεβαιότητες». «Το καλύτερο πράγμα που 
μπορούμε να κάνουμε ως κοινωνία είναι να αρχίσουμε να παρακολουθούμε την υγεία 
ενός μεγάλου αριθμού χρηστών κινητού για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Έτσι, θα 
είμαστε σε θέση να διαμορφώσουμε μια πολύτιμη εικόνα για το αν υπάρχουν 
μακροπρόθεσμοι κίνδυνοι που συνδέονται με τις συσκευές αυτές ή όχι», εξηγεί η ειδικός. 
Τόνισε, ακόμη, ότι η μελέτη δεν πρόκειται να εξετάσει μόνο το ενδεχόμενο καρκίνου του 
εγκεφάλου, αλλά θα διερευνήσει πιο σφαιρικά το ζήτημα. 

α. Τα κινητά με τη χαμηλότερη ακτινοβολία.  

Aν και η επίδραση της ακτινοβολίας των κινητών τηλεφώνων μελετάται εδώ και καιρό, 
τα πορίσματα που βγαίνουν μάλλον μας μπερδεύουν. Πολλοί υποστηρίζουν ότι πρέπει να 
συνεχιστούν οι έρευνες, καθώς η χρήση της ασύρματης τεχνολογίας άρχισε πρόσφατα να 
εξαπλώνεται. Άλλοι λένε ότι έχει περάσει αρκετός χρόνος και ότι, αν η ακτινοβολία ήταν 
βλαβερή, οι επιπτώσεις θα είχαν φανεί. Για κάθε ενδεχόμενο, πάντως, πριν αναφωνήσετε 
«Πάρε με στο κινητό», αξίζει να πληροφορηθείτε ποια από τα κινητά της αγοράς έχουν 
τη χαμηλότερη ακτινοβολία.  

β. Ερωτήσεις στους ειδικούς.Οι θήκες που υπάρχουν στην αγορά προστατεύουν; 

Προτείνεται η χρήση ορισμένων θηκών προστασίας που εμποδίζουν την ακτινοβολία 
προς το σώμα. Οι θήκες αυτές είναι μια καλή λύση για όσους μιλούν κατά την οδήγηση ή 
βρίσκονται π.χ. σε πούλμαν. Οι θήκες στερεώνονται με βεντούζα στο παράθυρο και η 
ακτινοβολία εκπέμπεται προς τα έξω, καθώς η εσωτερική επένδυση την αντανακλά.  

γ. Στο σπίτι να χρησιμοποιώ καλύτερα το ασύρματο τηλέφωνο; 

Έρευνες έδειξαν ότι τα παλαιότερα ασύρματα τηλέφωνα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται, 
επειδή παράγουν ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Επίσης, τα σύγχρονα ασύρματα 
τηλέφωνα και η βάση τους εκπέμπουν διαρκώς ακτινοβολία σε συχνότητες παρόμοιες με 
αυτές των κινητών, είτε επικοινωνείτε είτε όχι. Μελέτες του Τμήματος Βιολογίας του 
Πανεπιστημίου Αθηνών σε πειραματόζωα έδειξαν ότι η χρήση και αυτών των συσκευών 
προκαλεί διαταραχές στη λειτουργία των κυττάρων και ιδιαίτερα των εγκεφαλικών.  
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δ. Kαι με τα γραπτά μηνύματα τι γίνεται; 

Πολλοί πιστεύουν ότι η αποστολή μηνυμάτων είναι ακίνδυνη, επειδή η επικοινωνία με 
αυτόν τον τρόπο είναι σύντομη. Το κινητό, όμως, εκπέμπει ακτινοβολία όταν στέλνετε 
μηνύματα αλλά και όταν λαμβάνετε, ανάλογη με την έκτασή τους. Όταν, λοιπόν, στέλνετε 
μηνύματα, κρατάτε το κινητό μακριά από το σώμα σας.  

ε. Στοιχειώδη μέτρα ασφαλείας. 

Κρατάτε αποστάσεις! Μέχρι να κυκλοφορήσουν ηλεκτρομαγνητικές ασπίδες, 
προσπαθήστε να χρησιμοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο όσο το δυνατόν λιγότερο. Όταν 
πάλι μιλάτε ή στέλνετε μηνύματα, φροντίστε να το κρατάτε μακριά από το σώμα σας. 
Προτιμάτε να μιλάτε από ανοιχτή ακρόαση. Βγείτε έξω! Σε κλειστούς χώρους (π.χ. σπίτι, 
αυτοκίνητο) ή όταν υπάρχουν εμπόδια (πολυκατοικίες, βουνά), το κινητό τηλέφωνο 
αυξάνει την ένταση της ακτινοβολίας, για να διασφαλίσει την επικοινωνία του με το 
σταθμό βάσης. Αυτό σημαίνει ότι αυξάνεται η επικινδυνότητά του, ιδιαίτερα αν μιλάτε με 
το κινητό κολλημένο στο αυτί σας. Δώστε τέλος στις βραδινές κλήσεις. Η χρήση κινητού 
τηλεφώνου μπορεί να προκαλέσει πονοκεφάλους και σύγχυση και να διαταράξει τον 
ύπνο. Έρευνα έδειξε ότι όσοι χρησιμοποιούν το κινητό τηλέφωνο πριν κοιμηθούν, μπορεί 
να αργήσουν να φτάσουν στα βαθύτερα στάδια του ύπνου και να παραμείνουν σε αυτά 
για μικρότερο χρονικό διάστημα. Έτσι, την επόμενη ημέρα μπορεί να είναι νευρικοί, 
κουρασμένοι και επιθετικοί. 

ζ. Προσέξτε τα παιδιά σας 

Τα παιδιά είναι ευάλωτα στην ακτινοβολία, αφού ο εγκέφαλος και ο οργανισμός τους 
βρίσκονται στην ανάπτυξη. Επιπλέον, το πάχος του κρανιακού τους οστού είναι 
μικρότερο από των ενηλίκων και επομένως η ακτινοβολία το διαπερνά ευκολότερα. 
Μάλιστα, πολλοί ερευνητές συσχετίζουν την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία με διάφορα 
νοσήματα ακόμα και με καρκίνο. Έτσι, συνιστάται τα παιδιά κάτω των 15 ετών να 
χρησιμοποιούν το κινητό ή το ασύρματο τηλέφωνο μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις, 
καθώς δεν είναι γνωστές οι μακροχρόνιες επιπτώσεις της χρήσης τους. Το ερώτημα που 
παραμένει είναι αν τελικά κινδυνεύουμε ή όχι. 

Π2. Επέκταση - αξιολόγηση 

Τίτλος δραστηριότητας: «Κινητό και ανθρώπινες σχέσεις». Ζητείται από τους 
εκπαιδευόμενους να κατασκευάσουν ένα νοητικό χάρτη ή μια λίστα, όπου θα 
καταγράψουν τα είδη των ανθρώπινων σχέσεων που -κατά τη γνώμη τους- έχουν 
επηρεαστεί αρνητικά από τη χρήση των κινητών τηλεφώνων. Η παρακάτω εικόνα 
αποτελεί αφόρμηση.  
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Εικόνα 2. Πηγή: https://i.ytimg.com/vi/ivhrvS6RVgM/maxresdefault.jpg 

Π3. Εισαγόμενο 2ης δραστηριότητας 

2λεπτο βιντεάκι (https://www.youtube.com/watch?v=_u0wIUPPq2g). Κάντε κλικ: 

video kinita tilefona.mp4
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