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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 

Γούσιας Φώτιος, Μαρκαντώνης Χρήστος, Μαστρογιάννης Αλέξιος, Ρεντίφης Γεράσι-

μος, Χαλκιοπούλου Παρασκευή, Φρέντζου Μαίρη, Σαρρής Δημήτριος, Μουλά Ευαγ-

γελία, Αμανατίδης Νικόλαος, Φελούκα Βασιλική 

 

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 Σεπτεμβρίου 2020 
 
 
Αξιότιμοι υποψήφιοι αρθρογράφοι,  
 
από 1-9-2020 ως και 31-10-2020, δεχόμαστε άρθρα για δημοσίευση (μετά από κρίση), 
στο υπό ετοιμασία 25ο τεύχος του περιοδικού i-Τeacher 
 
Η θεματολογία του περιοδικού: http://i-teacher.gr/thematology.html 
 
 
Ημερομηνίες πορείας κατασκευής του 25ου τεύχους: 
 

• Ως 31-10-2020, κατάθεση άρθρων για κρίση 
• Ως 10-11-2020, παραλαβή κρίσης από την Επιτροπή Κριτών του περιοδικού-

προώθησή της στους αρθρογράφους. 
• Ως 20-11-2020, επιστροφή διορθωμένων άρθρων. 
• Ως 30-11-2020, ανάρτηση του 25ου 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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«I-TEACHER»  Πίνακας Περιεχομένων  24ο Τεύχος     Σεπτέμβριος 2020 

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

Σελ.   8 00.Θ.Ε. Η συμβολή των κοινωνικών μέσων (social media) στη διδασκα-

λία και την μάθηση

Σελ.    16  01.Θ.Ε. Διερεύνηση αντιλήψεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Eκπαί-

δευσης αναφορικά με την συμπερίληψη αλλοδαπών μαθητών/τριών

Σελ.    26 01.Θ.Ε. Επαναπροσδιορίζοντας τον όρο "Μαθησιακή Εμπειρία".

Σελ.    35 01.Θ.Ε. Επάρκεια των εκπαιδευτικών για την συνεκπαίδευση αλλογενών

και συσχέτιση με την σχολική αποτυχία

Σελ.    44 01.Θ.Ε. Καινοτομία στην Εκπαίδευση. Educational robotics as an effec-

tive teaching tool

Σελ.    52    01.Θ.Ε. Λήψη απόφασης και χρήση των Τ.Π.Ε.

Σελ.    63 02.Θ.Ε. Το κρυφό αναλυτικό πρόγραμμα ή παραπρόγραμμα

Σελ.    74 03.01.Θ.Ε. Η αξιοποίηση του ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος 

Σελ.    83 03.01.Θ.Ε. Μελέτη εφαρμογής Πληροφοριακού Συστήματος για την υ-

ποστήριξη των μαθητών στο μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Α-

γωγής: Η περίπτωση του LAMS. 

Σελ.    93 03.03.Θ.Ε. Διαδικτυακός εκφοβισμός: Διερεύνηση μέσω κινητής συ-

σκευής 

Σελ.  105 03.05.Θ.Ε. Η αξιοποίηση σύγχρονων παιδαγωγικών προσεγγίσεων στην  

υποστήριξη της  διδασκαλίας  με τη συμβολή της ρομποτικής κοινωνικής 

αρωγής 

Σελ.  114 03.09.Θ.Ε. eTwinning Projects: Διαδικτυακά Συνεργατικά Εργαλεία 

Σελ.  123 03.10.Θ.Ε. Ηλεκτρονικές Κοινότητες Μάθησης στη Δευτεροβάθμια Εκ-

παίδευση στο νομό Ιωαννίνων την εποχή του Covid-19 - Άνοιξη 2020 

Σελ.  134 03.13.Θ.Ε. Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοι-

νωνίας στην Ειδική Αγωγή 

Σελ.  141 03.17.Θ.Ε. Αξονική-Κεντρική Συμμετρία με χρήση Τ.Π.Ε. Μελέτη περί-

πτωσης 
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Σελ.  151 03.22.Θ.Ε. Scientix: Η κοινότητα για την εκπαίδευση STEM στην Ευ-

ρώπη 

Σελ.  157 07.Θ.Ε. Το Minecraft ως εκπαιδευτικό εργαλείο στην Πρωτοβάθμια Εκ-

παίδευση 

Σελ.  166 08.Θ.Ε. Διαφοροποιημένη διδασκαλία ξένης γλώσσας  

Σελ.  171 08.Θ.Ε. Έρευνα δράσης για την αξιοποίηση του μοντέλου της «Αντε-

στραμμένης» τάξης (Flipped Classroom) στην διδασκαλία της Τριβής σε 

μαθητές της Α’ Λυκείου 

Σελ.  183 09.Θ.Ε. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών  ως βασικός παράγοντας της 

επαγγελματικής ανέλιξής τους 

Σελ.  191 09.Θ.Ε. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού υλικού και της επικοινωνίας σε ένα 

πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

Σελ.  199 10.Θ.Ε. Διερεύνηση στάσεων και αντιλήψεων εκπαιδευτικών απέναντι 

σε διαδικασίες αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας 

Σελ.  206 10.Θ.Ε. Η αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού έργου στην Ελλάδα. Βιβλιο-

γραφική Ανασκόπηση. 

Σελ.  215 10.Θ.Ε. Μεταβαίνοντας από τη γραφειοκρατική διοίκηση στην αποτελε-

σματική ηγεσία 

Σελ.  223 10.Θ.Ε. Ο Διευθυντής ως Ηγέτης της Σχολικής Μονάδας. Διερευνητική 

μελέτη περίπτωσης για την επίδραση των ετών προϋπηρεσίας στις από-

ψεις των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας 

Σελ.  238 10.Θ.Ε. Ο θεσμός της Μαθητείας στην Δευτεροβάθμια Τεχνική και Ε-

παγγελματική Εκπαίδευση στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

Σελ.  256 10.Θ.Ε. Ο ρόλος του διευθυντή της σχολικής μονάδας στο πλαίσιο της 

επικοινωνίας με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου. Με-

λέτη Περίπτωσης. 

Σελ.  265 11.Θ.Ε. Η διδασκαλία του μαθήματος της Υγιεινής (1914-1978) 

Σελ.  288 11.Θ.Ε. Μορφές επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών 
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ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Σελ.  298 03.Θ.Ε. Η περίπτωση της Ηλεκτρονικής Μασκότ 

Σελ.  306 04.Θ.Ε Διερευνητική προσέγγιση της κλίμακας του pH με Τ.Π.Ε. στην 

Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. 

Σελ.  314 04.Θ.Ε. Αξιοποίηση των smartphones στην εργαστηριακή διδασκαλία 

της Φυσικής στην Α΄ Λυκείου 

Σελ.  323 04.Θ.Ε. Διδακτικό η-σενάριο: «Ταξίδι στην Αρχαία Ολυμπία» στο μά-

θημα της Φυσικής Αγωγής 

Σελ.  329 04.Θ.Ε. Διδακτικό σενάριο για την 3η Ενότητα της Νεοελληνικής Γλώσ-

σας Α΄ Γυμνασίου 

Σελ.  339    04.Θ.Ε. Το υλικό του υπολογιστή: Μια προσέγγιση βασισμένη σε εναλ-

λακτικές μεθόδους αξιολόγησης 

Σελ.  349 06.Θ.Ε. Looking for hope: Ένα έργο e-Twinning 

Σελ.  362 06.Θ.Ε. Διδακτικό σενάριο για το Νηπιαγωγείο:  Μαθαίνω για τα έντομα 

Σελ.  372   06.Θ.Ε. Διδακτικό σενάριο για το Νηπιαγωγείο: Περίπατος στο βουνό  

Σελ.  380 06.Θ.Ε. Προγράμματα eTwinning στο Επαγγελματικό Λύκειο 

Σελ.  388 07.Θ.Ε. Η ευαισθητοποίηση των μαθητών/-τριών απέναντι στο προσφυ-

γικό μέσα από την προσέγγιση του λογοτεχνικού βιβλίου «Φτου ξελύπη» 
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Η συμβολή των κοινωνικών μέσων (social media) στη διδασκαλία 
και τη μάθηση 

Καντάς Κωνσταντίνος 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Διδάκτορας, Σ.Ε.Ε. Π.Ε.70 Δωδεκανήσου 

Περίληψη 

Τα κοινωνικά μέσα (social media) αποτελούν σημαντικά εργαλεία αλληλεπίδρασης με-
ταξύ των ανθρώπων, όπου όλοι μπορούν να μοιράζονται, να ανταλλάσσουν, να σχο-
λιάζουν, να συζητούν και να δημιουργούν πληροφορίες και γνώσεις με συνεργατικό 
τρόπο. Τα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης αλλάζουν γρήγορα το τοπίο των επικοινω-
νιών και η εμφάνισή τους επηρέασε σημαντικά το πώς μαθαίνουν οι μαθητές και τον 
τρόπο με τον οποίο διδάσκουν οι εκπαιδευτικοί. Σήμερα, στην εκπαίδευση, εκπαιδευ-
τικοί, μαθητές και άλλοι συνεργάζονται προκειμένου να δημιουργήσουν γνώση. Η ε-
πιρροή των social media στο περιβάλλον διδασκαλίας και μάθησης αυξάνεται κάθε 
χρόνο και οι εφαρμογές τους μπορούν να ενισχύσουν το υλικό της τάξης, να επηρεά-
σουν θετικά τις συζητήσεις, τη συνεργατική εργασία, κ.λπ. 

Λέξεις-Κλειδιά: κοινωνικά μέσα, παιδαγωγική, μάθηση, διδασκαλία. 

Εισαγωγή 

Η εμφάνιση των κοινωνικών μέσων (social media) έχει φέρει επανάσταση στα εργα-
λεία επικοινωνίας για τη διευκόλυνση των δραστηριοτήτων διδασκαλίας και μάθησης. 
Τα τελευταία χρόνια, η κοινωνική δικτύωση έχει γίνει ένα από τα πιο σημαντικά εργα-
λεία επικοινωνίας αφού μέσω του διαδικτύου παρέχει προσβασιμότητα σε έναν τερά-
στιο αριθμό ατόμων. Η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στη διδασκαλία και 
την μάθηση προσφέρει θετικά αποτελέσματα και δημιουργεί νέα πεδία και ευκαιρίες 
(Kevin et al., 2010). 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αυξημένο ενδιαφέρον για τη χρήση των κοινωνικών 
μέσων στην εκπαίδευση. Οι νέες τεχνολογίες, οι οποίες συχνά αναφέρονται ως Web 
2.0 δημιούργησαν ένα αυξανόμενο φαινόμενο στη δημόσια και εκπαιδευτική χρήση, 
αλλάζοντας τον τρόπο που δημιουργούν οι οργανισμοί και οι άνθρωποι, αλληλοεπι-
δρούν και μοιράζονται υπάρχουσες ή πρόσφατα παραγόμενες πληροφορίες μέσω της 
πολυδιάστατης επικοινωνίας. Με τη χρήση της διεπαφής των κοινωνικών μέσων, μέσω 
υπολογιστών και κινητών συσκευών, γίνεται πιο διαδεδομένη και προωθείται ακόμα 
περισσότερο η αλληλεπίδραση των χρηστών (Teclehaimanot & Hickman, 2011). 

Ανασκόπηση βιβλιογραφίας 

Τα κοινωνικά μέσα παρέχουν μια πλατφόρμα για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής και 
της μαθησιακής διαδικασίας. Για τον εμπλουτισμό της διαδικασίας μάθησης και διδα-
σκαλίας με κείμενα, βίντεο και υλικό ήχου, τα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης είναι 
ιδιαίτερα χρήσιμα ενώ παράλληλα λειτουργούν υποστηρικτικά τόσο προς τους μαθητές 
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όσο και προς τους εκπαιδευτικούς. Οι πλατφόρμες των κοινωνικών μέσων επιτρέπουν 
στους χρήστες να αναπτύξουν ένα προσωπικό προφίλ, να διαβάσουν και να αντιδρά-
σουν στις δημοσιεύσεις που γίνονται (Boyd & Ellison, 2007). Στα προφίλ αυτά μπο-
ρούν να δημοσιεύσουν επίσης όποιες πληροφορίες οι ίδιοι επιθυμούν τόσο για τον ε-
αυτό τος όσο και γενικά. Αυτό μπορεί να γίνει δημόσια αλλά και σε όσους αυτοί επι-
λέγουν (Wheeler et al., 2008). Aυτό σημαίνει ότι οι μαθητές που μπορεί να είναι απρό-
θυμοι να μιλήσουν στην τάξη, μπορούν μέσω των κοινωνικών δικτύων να συμμετέχουν 
σε συζητήσεις και να γράψουν για πραγματικό κοινό. Υπάρχουν επίσης νέα εργαλεία 
ιστού που αναδύονται συνεχώς και βελτιώνουν την μάθηση (Brydolf, 2007).  

Με αυτό τον τρόπο τα κοινωνικά μέσα παρέχουν μία θετική διάσταση με τη χρήση τους 
στους μαθητές και τους οδηγούν στην ευημερία. Η σχέση μεταξύ του Facebook και της 
ευημερίας φαίνεται για παράδειγμα ότι είναι θετική για τους μαθητές γιατί το χρησιμο-
ποιούν για να συνδεθούν κοινωνικά με τους συνομηλίκους τους και να συμμετάσχουν 
στη ζωή του εκπαιδευτικού ιδρύματος (Kalpidou et al., 2011). Υποστηρίζεται ότι οι 
ιστότοποι κοινωνικών μέσων προσφέρουν αξία στη διδασκαλία και ότι μέσα όπως το 
podcast και τα wiki είναι πολύτιμα εργαλεία για τη διδασκαλία. Παράλληλα, οι ιστό-
τοποι των κοινωνικών μέσων μπορούν να είναι πολύτιμα εργαλεία για τη συνεργατική 
μάθηση (Daniels & Billingsley, 2014). Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε ολόκληρο 
τον κόσμο της επικοινωνίας μετά το 2005, επέφεραν τον μετασχηματισμό των προσω-
πικών και κοινωνικών αλλαγών, με τους νέους ηλικίας 13 έως 25 ετών να τα χρησιμο-
ποιούν δικτύωσης ως εργαλείο επικοινωνίας. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν 
να θεωρηθούν ως μια απάντηση στην προσπάθεια για τη βελτίωση της συνεργασίας 
των μαθητών (Silius et al., 2009).  

Πολλές τρέχουσες μελέτες υποδηλώνουν ότι η υιοθέτηση εφαρμογών κοινωνικών μέ-
σων ως προσθήκη στα επίσημα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα προσφέρει νέες ευκαιρίες 
για καινοτομία και εκσυγχρονισμό των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και για την προετοι-
μασία των μαθητών για τον 21ο αιώνα (Redecker et al., 2010; Redecker & Punie, 2010). 
Πρωταρχικοί λόγοι για την υιοθέτηση των κοινωνικών μέσων στην τάξη είναι επειδή 
σχεδόν όλοι οι μαθητές είναι εξοικειωμένοι μαζί τους, δεν κοστίζουν και απαιτούν ε-
λάχιστη εκπαίδευση (Alexander & Levine, 2008). 

Αρκετοί μελετητές έχουν εξετάσει το παιδαγωγικό δυναμικό της χρήσης των κοινωνι-
κών μέσων, όπως οι ιστότοποι κοινωνικών δικτύων, για την μάθηση (Greenhow, 2011; 
Manca & Ranieri, 2013; Siemens & Weller, 2011). Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί: 

• στις δυνατότητες της τεχνολογίας για την υποστήριξη της συνεργατικής κατασκευής 
γνώσης,  

• στην πρόσβαση σε εξειδικευμένες πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, συμβάλλοντας 
στον υβριδισμό της εμπειρογνωμοσύνης, 

• στη σχεσιακή ανάπτυξη και υποστήριξη από συνομηλίκους, και 
• στην αναζήτηση ακαδημαϊκής βοήθειας (Manca & Ranieri, 2013). 
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Πολλοί εκπαιδευτικοί παραμένουν αβέβαιοι για το πώς να ενσωματώσουν ουσιαστικά 
αυτήν την τεχνολογία ή θα αξιολογήσουν τις επιπτώσεις της (Cox, 2013). Η αξιολό-
γηση των διαδικασιών και των προϊόντων της σκέψης των μαθητών σε έργα που περι-
λαμβάνουν το διαδίκτυο ή o προσδιορισμός του τρόπου με τον οποίο οι διαδικτυακές 
εφαρμογές θα μπορούσαν να τους βοηθήσουν να αναπτύξουν την ικανότητά τους για 
μια τέτοια αξιολόγηση, μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολη ακόμη και για έμπειρους 
εκπαιδευτικούς που χρησιμοποιούν την τεχνολογία (Greenhow, 2007). Τα διαδικτυακά 
κοινωνικά δίκτυα εισάγουν εργαλεία και υλικό στη σχολική κουλτούρα που θα μπο-
ρούσαν να βοηθήσουν στη διάσπαση των καθιερωμένων ρουτίνων και να βοηθήσουν 
τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές να λάβουν ανατροφοδότηση σχετικά με τις επι-
δόσεις τους (Greenhow & Askari, 2017). Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων κοινωνικής 
δικτύωσης μπορεί να δώσει στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές πρόσβαση σε μια 
διαφορετική κουλτούρα που τους βοηθά να διευκρινίσουν τις πεποιθήσεις τους σχετικά 
με τη διδασκαλία με την τεχνολογία και να αναθεωρήσουν τις συμπεριφορές τους 
(Greenhow, 2007). 

Ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης 

Οι ιστότοποι των κοινωνικών δικτύων είναι μια μορφή κοινωνικών μέσων που ορίζεται 
από τα ακόλουθα κοινωνικο-τεχνικά χαρακτηριστικά:  

1) Έχουν μοναδικά αναγνωρίσιμα προφίλ που αποτελούνται από το περιεχόμενο που 
παρέχεται από τον χρήστη ή / και δεδομένα που παρέχονται από το σύστημα.  

2) Έχουν (ημι-) δημόσια εμφάνιση συνδέσεων που μπορούν να περάσουν από άλλους, 
και  

3) Έχουν λειτουργίες που επιτρέπουν στους χρήστες να καταναλώνουν, να παράγουν 
ή και να αλληλοεπιδρούν με το περιεχόμενο που δημιουργείται από τους χρήστες μέσω 
του ιστότοπου (Ellison & Boyd, 2013).  

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν γίνει τα πιο σημαντικά μέσα επικοινωνίας τα 
τελευταία χρόνια. Ωστόσο, η κοινωνική δικτύωση υπάρχει έτσι ώστε να παρέχει επι-
κοινωνία μεταξύ των ανθρώπων, ανεξάρτητα από την απόσταση, καθιστώντας εύκολο 
σε άτομα να μοιράζονται πληροφορίες, αρχεία και εικόνες και βίντεο, να δημιουργούν 
ιστολόγια και να στέλνουν μηνύματα και να πραγματοποιούν συνομιλίες σε πραγμα-
τικό χρόνο. Αυτά τα συστήματα αναφέρονται ως κοινωνικά, απλώς και μόνο επειδή 
επιτρέπουν την επικοινωνία με φίλους και συναδέλφους τόσο εύκολα και αποτελεσμα-
τικά. Στο πλαίσιο της σημερινής εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί, μαθητές και άλλοι συ-
νεργάζονται στο έργο της δημιουργίας γνώσεων. Η νέα γενιά των μαθητών εισέρχεται 
στην εκπαίδευση με ισχυρές δεξιότητες χρήσης των κοινωνικών μέσων αλλά και των 
τεχνολογιών γενικότερα, μια κατάσταση που προφανώς διευκολύνει την εισαγωγή τέ-
τοιων πόρων ως υποστηρικτικών προς τη διδασκαλία (Liccardi et al., 2007).  
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Από την άλλη πλευρά, υπάρχει προφανώς ευρεία συμμετοχή σε διαφορετικά κοινωνικά 
δίκτυα και αυξανόμενη απόδειξη της χρήσης τους ως υποστήριξη για εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες. Το Facebook και άλλοι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης είναι παντα-
χού παρόντα στην καθημερινή ζωή, εισχωρώντας έτσι και στα εκπαιδευτικά περιβάλ-
λοντα και επιτρέποντας στους εκπαιδευτικούς να εξερευνήσουν τον καλύτερο τρόπο 
ενσωμάτωσης τέτοιων εργαλείων στη διδασκαλία και τη μάθηση (Tarantino et al., 
2013). Τα κοινωνικά μέσα συνήθως συνδυάζουν μεμονωμένες σελίδες προφίλ με διά-
φορα εργαλεία αλληλεπίδρασης, όπως συνομιλία, ιστολόγια, φόρουμ, κ.λπ. Αυτό ενι-
σχύει την αίσθηση της κοινότητας και της συνεργασίας (Arnold & Paulus, 2010). Η 
μαθησιακή διαδικασία που λαμβάνει χώρα σε ένα κοινωνικό δίκτυο είναι το αποτέλε-
σμα διαφόρων συναλλαγών, πολλαπλών ανταλλαγών μεταξύ των συμμετεχόντων, οι 
οποίοι εναλλάσσονται μεταξύ των ρόλων των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευόμενων 
(Arnold & Paulus, 2010). 

Ο ρόλος των κοινωνικών μέσων και οι επιπτώσεις τους 

Τα σχολεία υιοθετούν τις τεχνολογίες για παιδαγωγικούς σκοπούς και εισάγουν τα κοι-
νωνικά μέσα στην τάξη. Αυτή είναι μια τάση που έχει συγκεντρώσει μεγάλη υποστή-
ριξη αλλά και ανησυχία (Tandale & Raman, 2016). Τα τελευταία χρόνια, προγράμματα 
που επιτρέπουν την αλληλεπίδραση μέσω κοινωνικών δικτύων, έφεραν μια αυθεντική 
επανάσταση, τόσο από την άποψη της ταχείας αφομοίωσής τους όσο και από την ά-
ποψη της επέκτασής τους σε περαιτέρω εφαρμογές. Τα κοινωνικά δίκτυα έχουν γίνει 
γρήγορα ισχυροί χώροι αλληλεπίδρασης μεταξύ διαφορετικών κοινωνικών ομάδων, 
μερικές από αυτές εξαιρετικά εξειδικευμένες όπου είναι δυνατόν να συναντηθούν ά-
τομα που μοιράζονται τα ίδια ενδιαφέροντα (Tandale & Raman, 2016). 

Η χρήση των κοινωνικών μέσων στην εκπαίδευση έχει θετικές αλλά και αρνητικές ε-
πιπτώσεις που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Τα κοινωνικά μέσα επιτρέπουν στους 
μαθητές να επικοινωνούν εύκολα μεταξύ τους σχετικά με τις δραστηριότητες και τις 
εργασίες τους. Οι μαθητές μπορούν επίσης να εργάζονται σε ομαδικές εργασίες από το 
σπίτι τους. Όταν τα κοινωνικά μέσα χρησιμοποιούνται σε μαθητές που έχουν δυσκολία 
στην έκφραση των σκέψεων τους στην τάξη και δεν μπορούν να συμμετάσχουν στη 
μαθησιακή διαδικασία, βοηθά στην ανάπτυξη του επιπέδου εμπιστοσύνης τους. Οι αμ-
φιβολίες και οι απορίες που υπάρχουν μπορούν να διευκρινιστούν δημοσιεύοντας ένα 
μήνυμα μέσω των κοινωνικών μέσων. Ένας ιστότοπος όπως το Facebook κ.λπ. βοηθά 
τους εκπαιδευτικούς να παραμείνουν σε επαφή με τους γονείς ή για να γνωρίζουν την 
πρόοδο των μαθητών τους. Οι μαθητές αποκτούν τις δεξιότητες που απαιτούνται για 
την επιτυχημένη κοινωνική δικτύωση. Τα κοινωνικά μέσα προσφέρουν επίσης την ε-
λευθερία στους μαθητές να συνδεθούν και να συνεργαστούν εκτός των ορίων της θε-
σμικής εκπαίδευσης και να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία. Τέλος, οι μαθητές διδά-
σκονται νέες έννοιες όπως το διαδικτυακό απόρρητο (Coleman, 2013; Coleman et al., 
2013; Minocha, 2009). 

Στις αρνητικές επιπτώσεις συμπεριλαμβάνεται το ότι οι μαθητές μπορεί να γίνουν ε-
πιρρεπείς σε συχνές διακυμάνσεις στη διάθεση και τον αυτοέλεγχο. Επίσης, μπορεί να 

11/396

________________________________________________________________________________________________________ 
 i-Teacher     -      I.S.S.N. : 1792 - 4146       -      Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Περιοδικό     -    24ο  Τεύχος    -     Σεπτέμβριος  2020



αποκτήσουν φοβίες ή άγχος. Μπορεί επίσης να παραμελήσουν τα μαθήματα τους ξο-
δεύοντας χρόνο στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης αντί να μελετούν ή να αλληλοε-
πιδρούν για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Οι μαθητές μπορεί να προτιμούν να συνομιλούν 
με τους φίλους τους και αυτό να οδηγεί σε σπατάλη χρόνου που θα μπορούσε να χρη-
σιμοποιηθεί για μελέτη ή εκμάθηση νέων δεξιοτήτων. Οι μαθητές που χρησιμοποιούν 
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τακτικά μπορεί να χάσουν την ικανότητά τους να επι-
κοινωνούν πρόσωπο με πρόσωπο. Επίσης, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η κοινωνική 
δικτύωση δημιουργεί έναν εικονικό κόσμο, που διαφέρει δραστικά από την πραγματι-
κότητα (Siddiqui & Singh, 2016; Raut & Patil, 2016). 

O ρόλος του εκπαιδευτικού 

Οι μαθητές αναλαμβάνουν ενεργά την ευθύνη και ρυθμίζουν τη δική τους (συνεργα-
τική) μάθηση, πράγμα που σημαίνει ότι ο εκπαιδευτικός δεν χρειάζεται να ασκεί πλήρη 
έλεγχο. Ο εκπαιδευτικός ενεργεί ως καθοδηγητής και οι μαθητές ενθαρρύνονται να α-
ναλάβουν ενεργό έλεγχο της μάθησης τους. Αυτό τους επιτρέπει να επιτύχουν τους 
μαθησιακούς τους στόχους και να συντονίσουν τη διαδικασία συμφωνώντας σε κανό-
νες και προθεσμίες Οι μαθητές σχεδιάζουν ενεργά τις δραστηριότητές τους και ανα-
λαμβάνουν διαφορετικούς ρόλους μέσα σε μια ομάδα, αντί να επικεντρώνονται απλά 
στο μαθησιακό περιεχόμενο. Ως εκ τούτου, κάθε μέλος της κοινότητας μπορεί να θεω-
ρηθεί ως μαθητής και εκπαιδευτής. Οι μαθητές βρίσκουν την επικοινωνία με τον εκ-
παιδευτικό εποικοδομητική και ενθαρρυντική, και ο εκπαιδευτικός μπορεί να υποστη-
ρίξει τους μαθητές θέτοντας τον σωστό τόνο για τη συζήτηση και συμβάλλοντοας στην 
ανάπτυξη μιας αίσθησης κοινότητας (Vonderwell, 2003; Vonderwell & Zachariah, 
2005). 

 Συνοπτικά, ο ρόλος του εκπαιδευτικού στα κοινωνικά μέσα ορίζεται ως πλούσιος και 
ευαίσθητος. Στην πράξη, αυτό προϋποθέτει μια ισορροπημένη απόδοση, δημιουργώ-
ντας ένα κλίμα ανοίγματος και χρησιμοποιώντας την παιδαγωγική του εμπειρία για τη 
δημιουργία υποστηρικτικών δομών για μάθηση. Αυτό απαιτεί πολλή εμπιστοσύνη και 
ευαισθησία εκ μέρους του εκπαιδευτικού προκειμένου να μην παρεμβαίνει άμεσα στις 
δραστηριότητες του εκπαιδευόμενου. Αυτό φαίνεται να βοηθάει στη δημιουργία (καθ 
'όλη τη διάρκεια της εργασίας) ενός πλαισίου υποστήριξης για την ομάδα (DeLaat et 
al., 2007). 

Συμπεράσματα 

Τα κοινωνικά δίκτυα είναι εφαρμογές που υποστηρίζουν τον ενθουσιασμό αφού αφο-
ρούν την κοινή χρήση ενδιαφερόντων, συνεργασιών, πόρων, επικοινωνίας και αλληλε-
πίδρασης. Τα στοιχεία αυξάνονται ότι η χρήση των κοινωνικών μέσων στην εκπαί-
δευση μπορεί να είναι χρήσιμη για την μάθηση. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επικοι-
νωνούν άμεσα με τους μαθητές και να συγκρίνουν σημειώσεις σχετικά με τις εκπαι-
δευτικές τεχνικές, το πρόγραμμα σπουδών και την μεθοδολογία διδασκαλίας και ούτω 
καθεξής. Ο αντίκτυπος των κοινωνικών μέσων αλλάζει ριζικά τον τρόπο η εκπαίδευση 
επιτελείται. Οι μαθητές πρέπει να αναπτύξουν τη γνωστική και διαισθητική ικανότητα 
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του πόσο χρόνο περνούν με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εναπόκειται στους μαθη-
τές να αποφασίσουν τι πραγματικά έχει σημασία στη ζωή τους και πόσο από αυτήν την 
εικονική ζωή μεταφράζεται σε πραγματική. Παρά τις ανησυχίες αυτές, ωστόσο, οι ι-
στότοποι κοινωνικών μέσων προσφέρουν αξία στη διδασκαλία και στην μάθηση. 
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Περίληψη 

Το ποσοστό των πολιτισμικά διαφορετικών μαθητών/τριών συνεχώς αυξάνεται σε 
σχέση με αυτό των γηγενών μαθητών/τριων, αλλάζοντας την σύσταση της τάξης, προ-
καλώντας τον εκπαιδευτικό να διαφοροποιήσει την διδασκαλία του. Η προοπτική της 
συμπερίληψης, αναγνωρίζει τη διαφορετικότητα κάθε είδους ως μέρος μιας πλουραλι-
στικής κοινωνίας. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των αντιλήψεων 
των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε σχολεία της πόλης του Ηρα-
κλείου, αναφορικά με την συμπερίληψη των αλλοδαπών μαθητών/τριών στις τάξεις 
τους. Στην έρευνα συμμετείχαν 51 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και διε-
νεργήθηκε με την συμπλήρωση ερωτηματολογίων. Στα αποτελέσματα της έρευνας α-
ναδεικνύονται οι θετικές στάσεις των εκπαιδευτικών αναφορικά με την παρουσία αλ-
λοδαπών μαθητών/τριών στις τάξεις τους, ενώ, παράλληλα φάνηκε να αναγνωρίζονται 
οι απαιτήσεις που υπάρχουν στη διδασκαλία τμημάτων με αλλοδαπούς και γηγενείς 
μαθητές/τριες. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί στη μεγάλη πλειοψηφία τους φάνηκε να ανα-
γνωρίζουν την αναγκαιότητα εφαρμογής των αρχών της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, 
τις οποίες φάνηκε να έχουν υιοθετήσει στον τρόπο σκέψης τους. 

Λέξεις-Κλειδιά: Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, αλλοδαποί μαθητές/τριες, συμπερί-
ληψη, αντιλήψεις-στάσεις εκπαιδευτικών.  

Abstract  

The percentage of culturally diverse pupils is constantly increasing compared to that of 
indigenous pupils, changing the composition of the class, causing the teacher to diver-
sify the way of teaching. The prospect of inclusion recognizes the diversity of all kinds 
as a part of a pluralistic society. The purpose of this research is to investigate the per-
ceptions of primary school teachers, in schools in the city of Heraklion regarding the 
inclusion of foreign pupils in their classrooms. In the survey participated 51 primary 
school teachers and was carried out by completing questionnaires. The results of the 
survey highlight the positive attitudes of teachers regarding the presence of foreign stu-
dents in their classrooms, while, at the same time the requirements for teaching classes 
with foreign and indigenous students appeared to be recognized. The vast majority of 
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teachers also seemed to recognize the need to apply the principles of Intercultural Edu-
cation, which they seemed to have adopted in their way of thinking. 

Keywords: Intercultural Education, foreign students, inclusion, perceptions-attitudes 
of teachers. 

Εισαγωγή 

Κοινή διαπίστωση αποτελεί ότι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών σχετικά 
με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση αποτελεί πολύτιμη γνώση. Γνώση που συμβάλει τόσο 
στον πληρέστερο σχεδιασμό και στην αποτελεσματική αλλαγή όλου του εκπαιδευτικού 
συστήματος, όσο και στην ευαισθητοποίηση και αυτογνωσία των ίδιων των εκπαιδευ-
τικών (Banks, 1991 όπως αναφέρεται στο Καρανικόλα, 2015). 
 
Από την επισκόπηση προηγούμενων ερευνών που έχουν διεξαχθεί στην Ελλάδα, ανα-
δεικνύονται αντιφατικά αποτελέσματα. Σε έρευνες των Ζώνιου-Σιδέρη και Χαράμη, 
1997 όπως αναφέρεται στο Ζωγράφος, 2003, σ. 228; Δραγώνα, Κουζέλης και Α-
σκούνη, 1997, σ. 220-282; Ιγγλέση, 1997, σ. 343), παρατηρείται ότι οι Έλληνες εκπαι-
δευτικοί διέπονται σε μεγάλο ποσοστό από εθνοκεντρικές και ξενοφοβικές αντιλήψεις. 
Επιπλέον, τα αναλυτικά προγράμματα, τα σχολικά βιβλία και οι μέθοδοι διδασκαλίας 
χαρακτηρίζονται από μια μονοπολιτισμική και εθνοκεντρική κατεύθυνση. Οι ίδιοι οι 
εκπαιδευτικοί σε έρευνα των Τζωρτζοπούλου και Κοτζαμάνη (2008), υπογραμμίζουν 
την αναγκαιότητα του εμπλουτισμού της διδακτέας ύλης ώστε να συμπεριληφθεί και η 
έννοια της διαπολιτισμικότητας σε αυτήν.  

Μελέτη της Τριανταφύλλου (2008) αναφέρει ότι η ανάπτυξη μιας επικοινωνιακής, πο-
λυγλωσσικής και πολυπολιτισμικής δεξιότητας στο σχολείο συνδέεται με την υπέρ-
βαση των εθνοκεντρικών αξιών. Επίσης, έρευνα του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ε-
ρευνών (2008), δείχνει πως οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται και αξιολογούν την πο-
λυπολιτισμικότητα με τρόπους αντιφατικούς και πολλαπλούς. Η πλειονότητα των εκ-
παιδευτικών εστιάζει στις θετικές όψεις του κοινωνικού αυτού φαινομένου, ωστόσο, 
δεν απουσιάζουν και οι αρνητικές περιγραφές. Έρευνες όπως των Γουδήρα και Παλαι-
ολόγου, (2008) και Ευαγγέλου και Παλαιολόγου, (2007), επισημαίνουν ότι, πολλοί ε-
μπλεκόμενοι στη μαθησιακή διαδικασία συνδέουν τις χαμηλές σχολικές επιδόσεις των 
αλλοδαπών μαθητών/τριών με την περιθωριοποίηση την αποκλίνουσα και παραβατική 
συμπεριφορά. Συχνά τους κατηγορούν ότι ευθύνονται για το συνολικό χαμηλό επίπεδο 
της τάξης (Ευαγγέλου και Παλαιολόγου, 2007, σ.15). Σε παρόμοια συμπεράσματα κα-
ταλήγει έρευνα της Μπεκιρζόγλου (όπως αναφέρετε στο Τρέσσου και Μητακίδου, 
2003, σ. 172-179), που πραγματοποιήθηκε στο χώρο της προσχολικής αγωγής. 

Σε σχετική έρευνα του Νικολάου (1999) διαπιστώνεται ότι, οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν 
πως η ένταξη των αλλοδαπών μαθητών/τριών στο σχολείο είναι ένα πρόβλημα, που η 
επίλυσή του αφορά όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Οι περισσότεροι από τους εκ-
παιδευτικούς έχουν κατανοήσει ότι η εκπαίδευση των παιδιών αυτών είναι πρωτίστως 
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δική τους υπόθεση παρά το ότι θα επιθυμούσαν μεγαλύτερη υποστήριξη, τόσο ηθική 
και επιστημονική όσο και σε υποδομές (Νικολάου, 1999, σ. 232). 

Αξιοσημείωτη είναι και η θετική άποψη που διατυπώνουν για τη διδασκαλία της μη-
τρικής γλώσσας και για το σεβασμό που θα πρέπει να δείχνουν για το μορφωτικό και 
πολιτισμικό κεφάλαιο που μεταφέρουν οι συγκεκριμένοι μαθητές/τριες. Από την άλλη, 
όμως, θεωρούν ότι ένας σημαντικός παράγοντας ένταξης και επιτυχίας των αλλοδαπών 
μαθητών/τριών στο ελληνικό σχολείο είναι η σωστή και γρήγορη εκμάθηση της ελλη-
νικής γλώσσας. Η άποψη τους αυτή, αν και έρχεται σε αντίθεση με τη διατήρηση του 
πολιτισμικού κεφαλαίου, εντούτοις, δικαιολογείται, γιατί φανερώνει την αγωνία για τη 
συναισθηματική και μαθησιακή ασφάλεια του μαθητή. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι οι 
εκπαιδευτικοί κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για την εύρυθμη λειτουργία της τά-
ξης, δημιουργώντας ένα κλίμα χωρίς προκαταλήψεις, και διακρίσεις, προκειμένου να 
έρθουν σε επαφή οι αλλοδαποί με τους γηγενείς μαθητές/τριες (Δαμανάκης, 2005, σ. 
179-184). 

Μεθοδολογία 

Δείγμα 

Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 51 εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
το οποίο εντάσσεται στα δείγματα ευκολίας, από 2 δημοτικά σχολεία και 3 νηπιαγωγεία 
της πόλης του Ηρακλείου Κρήτης. Πιο συγκεκριμένα, συμμετείχαν νηπιαγωγοί (Ν=22) 
και δάσκαλοι (Ν=29). Το 27,5% ήταν άνδρες και το 72,5% ήταν γυναίκες, ηλικίας από 
24 ετών έως και μεγαλύτερη από 50 ετών, με χρόνια υπηρεσίας από 0 έως και περισ-
σότερα από 20 χρόνια. Σχετικά με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, (Ν=3) εκπαι-
δευτικοί έχουν παρακολουθήσει επιμορφώσεις στην ειδική αγωγή, (Ν=4) στην διαπο-
λιτισμική συμβουλευτική, (Ν=6) στην σχολή ψυχολογία, (Ν=1) στην διαπολιτισμική 
εκπαίδευση και ετερότητα και τέλος, (Ν=37) καμία επιμόρφωση. Για την συμμετοχή 
των εκπαιδευτικών στην παρούσα έρευνα, ζητήθηκε άδεια από τους διευθυντές και 
προϊσταμένους των σχολικών μονάδων, έπειτα από σχετική ενημέρωση για τον σκοπό 
της έρευνας. 

Ερευνητική Διαδικασία και Στατιστική Επεξεργασία Δεδομένων 

Η χρήση του ερωτηματολογίου που εξασφαλίζει την ανωνυμία αποτέλεσε τον βασικό 
λόγο για τον οποίο επιλέχθηκε η ποσοτική έρευνα για ένα ευαίσθητο θέμα όσο αυτό 
της συλλογής των αντιλήψεων. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το δεύτερο δεκαπενθή-
μερο του Φεβρουαρίου του 2020 και η συλλογή των ερωτηματολογίων πραγματοποι-
ήθηκε την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου. Αρχικά, διενεργήθηκε πιλοτική έρευνα σε 
10 εκπαιδευτικούς, 5 νηπιαγωγούς και 5 δασκάλους και στη συνέχεια, διανεμήθηκαν 
51 ερωτηματολόγια προς τελική συμπλήρωση. Επιστράφηκαν συμπληρωμένα και τα 
51 ερωτηματολόγια. Το ερωτηματολόγιο συνοδευόταν από επιστολή που ενημέρωνε 
τους συμμετέχοντες για τον σκοπό της έρευνας, καθώς και για την τήρηση της ηθικής 
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και της δεοντολογίας, διασφαλίζοντάς την εμπιστευτικότητα των προσωπικών τους δε-
δομένων. 

Το πρόγραμμα που επιλέχθηκε για τις στατιστικές αναλύσεις και την επεξεργασία των 
δεδομένων είναι το SPSS 21st edition κατάλληλο για τις Κοινωνικές Επιστήμες. Για 
την στατιστική επεξεργασία, σε επίπεδο περιγραφικής στατιστικής, εξήχθησαν Μέσοι 
Όροι (ΜΟ) και Τυπικές Αποκλίσεις (ΤΑ) και σε επίπεδο επαγωγικής στατιστικής χρη-
σιμοποιήθηκε το T-Test για ανεξάρτητα δείγματα και το μη παραμετρικό κριτήριο 
Kruskal-Wallis Test για την σύγκριση μέσων όρων. Επίσης έγιναν συσχετίσεις των πα-
ραγόντων που επηρεάζουν την συμπερίληψη όπου χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής 
συσχέτισης r του Pearson. Για τους στατιστικούς ελέγχους, υιοθετήθηκε για τον έλεγχο 
των διαφοροποιήσεων επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας p=0,05 για τις συσχετίσεις 
υιοθετήθηκε το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας p=0,01.  

Ερευνητικό Εργαλείο 

Ως ερευνητικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο, το οποίο περιελάμβανε 
35 ερωτήσεις κλειστού τύπου, πενταβάθμιας κλίμακας Likert, με βαθμό συμφωνίας 
από το 1 «διαφωνώ πλήρως» έως και το 5 «συμφωνώ απόλυτα». Οι ερωτήσεις αυτές 
επιλέχθηκαν από ερωτηματολόγια που περιλαμβάνονται σε δύο μεταπτυχιακές εργα-
σίες με τίτλο «Διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για το “Άλλο”» (Βασι-
λειάδης, 2012), «Διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών σε σχέση με τη διδα-
σκαλία στις πολυπολιτισμικές τάξεις» (Αλεξά, 2018) και μία δημοσιευμένη έρευνα «Διε-
ρεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για την σχολική πραγματικότητα των παι-
διών-προσφύγων» (Σγούρα, Μάνεσης, και Μητροπούλου, 2018). Βάση αυτών των ε-
ρευνών δημιουργήθηκε ένα νέο τροποποιημένο για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας 
ερωτηματολόγιο, το οποίο δομήθηκε σε τέσσερις άξονες: α) ο ρόλος του εκπαιδευτικού 
στην συμπερίληψη αλλοδαπών μαθητών/τριών, β) ο σχεδιασμός και η οργάνωση της 
σχολικής ύλης καθώς και τα εμπόδια που συναντά ο εκπαιδευτικός, γ) τα χαρακτηρι-
στικά των αλλοδαπών μαθητών/τριών, και δ) στάσεις αναφορικά με τη συμπερίληψη 
αλλοδαπών μαθητών/τριών. Το ερωτηματολόγιο ελέγχθηκε ως προς την αξιοπιστία και 
την εγκυρότητά του με τον δείκτη Cronbach Αlpha ο οποίος υπολογίστηκε στα 0,63 
και κρίνεται ικανοποιητικός σύμφωνα με τις διερευνητικής φύσεως έρευνες (Devellis, 
1991).  

Αποτελέσματα 

Τα αποτελέσματα της έρευνας αναδεικνύουν και υποστηρίζουν τα ερευνητικά ερωτή-
ματα που τέθηκαν για την επίτευξη του σκοπού της έρευνας. Ανεξάρτητα από το φύλο, 
τη δομή, την ηλικία, τα χρόνια υπηρεσίας, τις σπουδές και την επιμόρφωση, οι απόψεις 
των εκπαιδευτικών φάνηκε να διαπνέονται από θετικές στάσεις ως προς την παρουσία 
πολιτισμικά διαφοροποιημένων ομάδων στις τάξεις, ενώ παράλληλα φάνηκε να ανα-
γνωρίζονται οι απαιτήσεις που υπάρχουν στη διδασκαλία τμημάτων με αλλοδαπούς και 
γηγενείς μαθητές/τριες. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί στην μεγάλη πλειοψηφία τους φάνηκε 
να αναγνωρίζουν μέσα από τις απαντήσεις τους τη σημασία και την αναγκαιότητα για 
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εφαρμογή των αρχών της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, τις οποίες φάνηκε να έχουν 
υιοθετήσει στον τρόπο σκέψης τους όσον αφορά τις πολυπολιτισμικές τάξεις. Πιο συ-
γκεκριμένα, στο πλαίσιο διερεύνησης αυτών των ερωτημάτων, μετά από τις συγκρίσεις 
που έγιναν μεταξύ των αξόνων που επηρεάζουν τη συμπερίληψη, τα αποτελέσματα 
κατά αντιστοιχία με τα ερωτήματα που τέθηκαν δείχνουν:  

Αναφορικά με το πρώτο ερώτημα: Σε ποιο βαθμό συσχετίζεται ο ρόλος του εκπαιδευ-
τικού με τα χαρακτηριστικά των μαθητών/τριών σε σχέση με την συμπερίληψη των 
αλλοδαπών μαθητών/τριών;  

Ο βαθμός στατιστικής σημαντικότητας p=0,023<0,05, που δείχνει την θετική συσχέ-
τιση r=0,322, που υπάρχει ανάμεσα στο ρόλο του εκπαιδευτικού και στα χαρακτηρι-
στικά των μαθητών/τριών.  

Στο δεύτερο ερώτημα: Σε ποιο βαθμό τα χαρακτηριστικά των μαθητών/τριών επηρεά-
ζουν τις στάσεις των εκπαιδευτικών σε σχέση με την συμπερίληψη;  
Η θετική συσχέτιση r=0,369, ανάμεσα στα χαρακτηριστικών των μαθητών/τριών και 
στις στάσεις των εκπαιδευτικών, με βαθμό στατιστικής σημαντικότητας p=0,009<0,01. 

Στο τρίτο ερώτημα: Τα χαρακτηριστικά των αλλοδαπών μαθητών/τριών επηρεάζουν 
τον σχεδιασμό και τα εμπόδια της διδασκαλίας σε σχέση με τη συμπερίληψη;  
Υπάρχει επίσης, θετική συσχέτιση r=0,456 ανάμεσα στο σχεδιασμό και εμπόδια διδα-
σκαλίας με τα χαρακτηριστικά των μαθητών/τριών, με βαθμό στατιστικής σημαντικό-
τητας p=0,001<0,01.  

Στο τέταρτο ερώτημα: Κατά πόσο η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αποτελεί σημα-
ντικό παράγοντα που επηρεάζει την συμπερίληψη των αλλοδαπών μαθητών/τριών; 
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού διαφοροποιείται σε σχέση με την επιμόρφωση των εκπαι-
δευτικών με βαθμό στατιστικής σημαντικότητας p=0,028<0,05.  

Συζήτηση – Συμπεράσματα 

Σύμφωνα με τις παραπάνω επισημάνσεις προκύπτει το συμπέρασμα ότι οι εκπαιδευτι-
κοί του δείγματος της παρούσας έρευνας έχουν θετική στάση απέναντι στην ετερότητα. 
Η αντίληψη των εκπαιδευτικών ότι παρόλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, το 
έργο τους επηρεάζεται θετικά από τη συνύπαρξη Ελλήνων και αλλοδαπών στην τάξη 
τους, επιβεβαιώνεται από την παρούσα έρευνα και συμφωνεί με ευρήματα μέρους ε-
ρευνών που έχουν γίνει στο παρελθόν (Νικολάου, 1999; Δαμανάκης, 2005; Βασιλό-
γιαννης, 2018). 

Η παρούσα μελέτη ανέδειξε επίσης ότι τα χαρακτηριστικά των μαθητών/τριών σχετί-
ζονται με το ρόλο του εκπαιδευτικού και επηρεάζουν τις στάσεις των εκπαιδευτικών 
σε σχέση με την συμπερίληψη. Παρόμοια ευρήματα αναδεικνύονται, με κάποιες δια-
φοροποιήσεις, σε έρευνες των Γουδήρα και Παλαιολόγου, (2008) και Ευαγγέλου και 
Παλαιολόγου, (2007), στις οποίες διαφαίνεται, ότι στους εκπαιδευτικούς επικρατεί η 
αντίληψη ότι οι μειωμένες σχολικές επιδόσεις των αλλοδαπών μαθητών/τριών οδηγούν 
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σε αποκλίνουσες ή παραβατικές μορφές συμπεριφοράς. Πολλοί επίσης εμπλεκόμενοι 
στη μαθησιακή διαδικασία αποδίδουν χαμηλές επιδόσεις των μαθητών/τριών που προ-
έρχονται από μειονοτικές ομάδες, σχολική αποτυχία και επιπλέον συνδέουν τους αλ-
λοδαπούς μαθητές/τριες με την περιθωριοποίηση, την αποκλίνουσα και παραβατική 
συμπεριφορά. Πολλές φορές τους αποδίδουν και την κατηγορία ότι ευθύνονται για το 
συνολικό χαμηλό επίπεδο της τάξης (Ευαγγέλου και Παλαιολόγου, 2007, σ.15).  

Οι απόψεις των εκπαιδευτικών της παρούσας μελέτης αναγνωρίζουν τη συσχέτιση της 
σχολικής ύλης και των αναλυτικών προγραμμάτων σε σχέση με την συμπερίληψη των 
αλλοδαπών μαθητών/τριών. Με αυτό φαίνεται να συμφωνεί και η έρευνα των Τζωρτζο-
πούλου και Κοτζαμάνη (2008), στην οποία αρκετοί εκπαιδευτικοί θεωρούν αναγκαία 
την αναδιάρθρωση της διδακτέας ύλης ώστε να συμπεριληφθεί και η διάσταση της πο-
λυπολιτισμικότητας σε αυτήν (Τζωρτζοπούλου και Κοτζαμάνη, 2008, σ.55). 

Στην Ελλάδα είναι περιορισμένες οι έρευνες με αντικείμενο τις αντιλήψεις και στάσεις 
των εκπαιδευτικών απέναντι στους αλλοδαπούς μαθητές/τριες και έχουν αναδείξει μια 
σειρά αντιφάσεων μεταξύ των απόψεων (Ασκούνη και Ανδρούσου, 1998 όπως αναφέ-
ρεται στο Μάγος, 2004). Ενώ, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών παρουσιάζει μια ει-
κόνα της τάξης όπου οι αλλοδαποί μαθητές/τριες έχουν συμπεριληφθεί πλήρως, η επι-
τόπια παρατήρηση διαπιστώνει ότι οι αλλοδαποί μαθητές/τριες είναι σε μεγάλο βαθμό 
απομονωμένοι από την εκπαιδευτική διαδικασία. Η διαφορά μεταξύ των αντιλήψεων 
και των καθημερινών στάσεων των ελλήνων εκπαιδευτικών απέναντι στους διαφορε-
τικούς μαθητές/τριες είναι κοινή διαπίστωση και άλλων ερευνών (Dragonas et al., 
1999; Ζώνιου-Σιδέρη, 2004 όπως αναφέρεται στο Μάγος, 2004; Unicef, 2001).  

Οι εκπαιδευτικοί στην παρούσα μελέτη παρουσιάζουν υψηλή ευαισθητοποίηση σε θέ-
ματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Έχουν θετική στάση προς τους αλλοδαπούς μαθη-
τές/τριες και ευνοούν τις επαφές και την επικοινωνία των αλλοδαπών μαθητών/τριών 
με τους γηγενείς, δεδομένα που έρχονται σε συμφωνία με έρευνα του Νικολάου (2000). 
Οι εκπαιδευτικοί στην μεγάλη τους πλειοψηφία τείνουν να εξασφαλίζουν στις τάξεις 
τους κλίμα συνεννόησης, δικαιοσύνης και αποδοχής, χωρίς προκαταλήψεις και διακρί-
σεις ανάμεσα σε γηγενείς και αλλοδαπούς μαθητές/τριες, δεδομένα που επίσης έρχο-
νται σε συμφωνία με έρευνα του Κυπριανού (2008). 

Εμπειρικά δεδομένα για την εξέταση εννοιών παρόμοιων με την πολυπολιτισμική ευαι-
σθητοποίηση έχουν δείξει ότι οι εκπαιδευτικοί διατηρούν θετική στάση απέναντι στην 
πολυπολιτισμικότητα και την ποικιλομορφία του μαθητικού πληθυσμού, δηλώνουν πο-
λιτισμικά ευαίσθητοι, ωστόσο διατηρούν αντικρουόμενους τρόπους για την αντίληψη 
της διαπολιτισμικότητας (Chraniotis and Arvanitis, 2018; Kaldi et al., 2018; Καρα-
γιάννη, 2017; Sakka, 2010; Tsaliki, 2017 όπως αναφέρεται στο Αντωνάκου, 2020).  

Με βάση τη σχετική βιβλιογραφία σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης μια σημα-
ντική παράμετρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο να ξεπεραστούν προβλήματα που 
προκύπτουν από τη συνύπαρξη διαφορετικών πολιτισμών στη σχολική τάξη είναι η 
ενίσχυση του θεωρητικού υπόβαθρου και η περαιτέρω επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 
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σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Αποτελεί αίτημα των ίδιων των εκπαιδευτι-
κών οι οποίοι σε κάποιες έρευνες δηλώνουν πως δεν έχουν διαπολιτισμική επάρκεια 
και ετοιμότητα. Λόγω αυτής της ανεπάρκειας αντιμετωπίζουν δυσκολίες στον τρόπο 
διαχείρισης του πολιτισμικού και γλωσσικού κεφαλαίου που φέρουν οι μαθητές/τριες 
μέσα στην τάξη (Αγγελοπούλου και Μάνεσης, 2017; ΕΛΙΑΜΕΠ, 2017; Μπαλαμπανί-
δου και Ποζουκίδης, 2010; Παπαχρήστος, 2009 όπως αναφέρεται στο: Σγούρα, Μάνε-
σης και Μητροπούλου, 2018). Δηλώνουν επίσης δυσκολία στην αξιοποίηση μαθητο-
κεντρικών και ομαδοσυνεργατικών μεθόδων, οι οποίες θα μεγιστοποιήσουν το μαθη-
σιακό αποτέλεσμα μέσω της αλληλεπίδρασης και συνεργασίας όλων των μελών της 
ομάδας (Μαρτιμιανάκη, 2015; Μπελαδάκης, 2015; Νικολάου, 2011 όπως αναφέρεται 
στο Σγούρα, Μάνεσης και Μητροπούλου, 2018). 

Η απουσία κατάλληλης επιμόρφωσης σε θέματα που αφορούν στην εκπαίδευση εθνο-
πολιτισμικά διαφορετικών μαθητών/τριών και η αναγκαιότητα της αντίστοιχα, σε θέ-
ματα διαχείρισης των εθνοπολιτισμικών διαφορών στην τάξη αναδεικνύεται μέσα από 
μια σειρά ερευνών (Αngelis and Goudiras, 2001; Δαμανάκης, 1997; Παπαχρήστου και 
Γιανόγκονα, 2001; Κοσσυβάκη, 2003 όπως αναφέρεται στο Μάγος, 2004).  

Προτάσεις  

Η συμπερίληψη στα πλαίσια της πολυπολιτισμικότητας, θέτει προκλήσεις στο σύνολο 
της εκπαιδευτικής κοινότητας και αφορά όλους όσους εμπλέκονται και έχουν ενεργό 
ρόλο σε αυτήν. Η συμβολή της επιμόρφωσης σε θέματα διαπολιτισμικής παιδαγωγικής 
έχει αναδειχτεί και από τους ίδιους/ες τους εκπαιδευτικούς, ως σημαντική παράμετρος, 
καθώς, αυξάνει την διαπολιτισμική τους ενημερότητα. Σε επίπεδο επιμόρφωσης είναι 
σημαντικό ο/η εκπαιδευτικός να μυηθεί σε μεθόδους, τεχνικές της συμβουλευτικής με 
στόχο να αναπτύξει τις διαπροσωπικές του ικανότητες ούτως ώστε να μπορεί να χειρι-
στεί με ενσυναίσθηση τους μαθητές από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα. Η 
βιωματική και όχι μόνο η ακαδημαϊκή επιμόρφωση, που αξιοποιεί την τέχνη, τη λογο-
τεχνία, την τεχνολογία και το παιχνίδι, πιθανά να προσδώσει ποιότητα στην εκπαιδευ-
τική διαδικασία. Σε αυτό το πλαίσιο, για να μπορέσουν οι εκπαιδευτικοί να διαφορο-
ποιήσουν την διδασκαλία τους, πολύ κρίσιμο είναι, η επιμόρφωση αυτή να τους παρέ-
χει την δυνατότητα να κατανοήσουν την έννοια της συμπερίληψης. Στο περιβάλλον 
αυτό είναι δεδομένο ότι πρέπει να γίνουν αλλαγές τόσο σε επίπεδο εκπαιδευτικής πο-
λιτικής όσο και σε επίπεδο εκπαιδευτικού έργου. Ομαδοσυνεργατικές μορφές διδασκα-
λίας, διαθεματική προσέγγιση της σχολικής ύλης και παιχνίδια ρόλων, συμβάλλουν 
στην εφαρμογή των αρχών της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Θα ήταν θετικό, αν οι 
προτάσεις αυτές, ενθάρρυναν τους εκπαιδευτικούς να βρουν τρόπους να μετατρέψουν 
την κλασσική διδασκαλία σε συμπεριληπτική, με σκοπό την άρση των προκαταλήψεων 
και των στερεότυπων αντιλήψεων.  
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Επαναπροσδιορίζοντας τον όρο Μαθησιακή Εμπειρία 
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Υποψήφια Διδάκτορας ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου 
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Περίληψη 

Σήμερα, χρησιμοποιείται ολοένα και πιο συχνά ο όρος "μαθησιακή εμπειρία" στη θέση 
του όρου "μάθηση". Όμως, ο όρος αυτός δεν είναι επαρκώς προσδιορισμένος. Έτσι, 
στην παρούσα εργασία επιχειρείται η αναθεώρηση και η διεύρυνση των αντιλήψεών 
μας για τη μαθησιακή εμπειρία. Αναλύεται τι είναι εμπειρία και βιωματική μάθηση, 
παρουσιάζεται αναλυτικά η έννοια της δράσης και πώς αυτή επηρεάζει τη μάθηση. 
Ακόμη, αναδεικνύεται ο ρόλος των συναισθημάτων, εξετάζοντας τους λόγους για τους 
οποίους επιδρούν στον τρόπο που μαθαίνουμε. Συνδυάζοντας την εμπειρία, τη δράση 
και το συναίσθημα, γίνεται εκ νέου προσδιορισμός της μαθησιακής εμπειρίας και ανα-
λύεται γιατί ο νέος ορισμός διευρύνει τις αντιλήψεις μας για τη μάθηση. 

Λέξεις-Κλειδιά: Μαθησιακή εμπειρία, δράση, εμπειρία, συναίσθημα 

Εισαγωγή 

Οι παραδοσιακές προσεγγίσεις για τη μάθηση, που κυριάρχησαν για χρόνια, κατά κά-
ποιον τρόπο, διαχώρισαν τη δράση και τη σκέψη, δίνοντας την πρωτοκαθεδρία στη 
δεύτερη και αγνοώντας (σε μεγάλο βαθμό) το ρόλο που μπορεί να έχει η πρώτη∙ όσα 
σχετίζονταν με τη σκέψη φαίνεται πως είχαν αποκοπεί από την πρακτική εμπειρία 
(Tomlinson & Kilner, 1992). Το αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθεί ένα χάσμα μεταξύ 
του πώς μαθαίνουμε σε ένα σχολικό περιβάλλον (μέσω της διδασκαλίας που αποσκοπεί 
στη μεταφορά γνώσεων, άρα κυρίως μέσω της σκέψης) και του πώς μαθαίνουμε στην 
καθημερινότητά μας (μέσω των πράξεων και της εμπειρίας, άρα κυρίως μέσω της δρά-
σης). Όμως, σταδιακά απαγκιστρωνόμαστε από την άποψη ότι πρωταρχικός σκοπός 
της εκπαίδευσης είναι να παρέχει αποκλειστικά και μόνο γνώσεις στους εκπαιδευόμε-
νους (Voran, Rosemergey, & Scott, 2016).  

Συνέπεια των παραπάνω είναι ότι χρησιμοποιείται ολοένα και πιο συχνά ο όρος "μα-
θησιακή εμπειρία" (learning experience) στη θέση του όρου "μάθηση" (Mutlu, 2015). 
Ο όρος "μαθησιακή εμπειρία" (Learning Experience), έτσι όπως χρησιμοποιείται μέχρι 
σήμερα, παραπέμπει σε οποιαδήποτε μάθημα, πρόγραμμα ή άλλη δραστηριότητα, 
μέσω της οποίας λαμβάνει χώρα η μάθηση. Αφορά είτε τυπικά περιβάλλοντα, είτε μη 
τυπικά και άτυπα. Η αυξανόμενη χρήση του όρου από εκπαιδευτικούς, ερευνητές και 
ακαδημαϊκούς, αντικατοπτρίζει τις παιδαγωγικές και τεχνολογικές μετατοπίσεις που 
σημειώθηκαν στον σχεδιασμό και στον τρόπο παροχής της εκπαίδευσης στους μαθη-
τές. Αποτελεί μια προσπάθεια να ανανεωθούν οι αντιλήψεις για το πώς, πότε και πού 
μπορεί να λάβει χώρα το φαινόμενο της μάθησης (Entwistle & Ramsden, 2015). Όμως, 
ο όρος αυτός δεν είναι επαρκώς προσδιορισμένος. Έτσι, στις ενότητες που ακολουθούν 
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γίνεται προσπάθεια να επαναπροσδιοριστεί τι είναι μαθησιακή εμπειρία. Αναλύονται 
οι συνιστώσες της, όπως η εμπειρία, η δράση και το συναίσθημα, καθώς και οι λόγοι 
που θεωρείται ότι παίζουν εξίσου σημαντικό ρόλο στον τρόπο που μαθαίνει κανείς. 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Για να οριστεί η μαθησιακή εμπειρία, θα πρέπει πρώτα να οριστεί τι είναι η εμπειρία. 
Ετυμολογικά, η εμπειρία έχει διττή σημασία∙ μπορεί να σημαίνει "έχω/ζω μια (μονα-
δική) εμπειρία" (Samudra, 2008) ή "έχω εμπειρία" σε κάτι (Taylor & Todd, 1995). Οι 
έρευνες στρέφονται προς την πρώτη ερμηνεία του όρου, δηλαδή, διερευνώνται εμπει-
ρίες που σχετίζονται με ένα γεγονός που το άτομο ήρθε σε επαφή πρώτη φορά ή που 
του προκάλεσε θετικά συναισθήματα, ή/και μια "wow" εμπειρία (Kamstrupp, 2016). Η 
εμπειρία φαίνεται να παίζει έναν σημαντικό ρόλο στη μάθηση. 

Βιωματική μάθηση 

Βιωματικές μαθησιακές εμπειρίες μπορούν να δημιουργηθούν μέσα από όλες τις κα-
ταστάσεις της καθημερινότητας. Μία από τις θεωρίες που συνδύασαν εμπειρία, δράση 
και μάθηση είναι η Θεωρία της Βιωματικής Μάθησης (Experiential Learning Theory) 
που είναι ένας εναλλακτικός τρόπος μάθησης που και δεν περιορίζεται στα στενά πλαί-
σια της σχολικής αίθουσας και την απομνημόνευση της "ύλης" (Nordin, bin Hassan, 
Shapie, Jalil, & Witbrodt, 2015). Σε αυτήν την θεωρία, η απόκτηση νέων γνώσεων είναι 
αποτέλεσμα μιας μετασχηματιστικής διαδικασίας στην οποία εμπλέκονται και παίζουν 
σημαντικό ρόλο η απόκτηση εμπειριών, η σκέψη, ο αναστοχασμός και η δράση (Kolb 
& Kolb, 2009). Συγκεκριμένα, οι υπάρχουσες εμπειρίες αποτελούν τη βάση για παρα-
τηρήσεις και στοχασμούς. Οι στοχασμοί και οι παρατηρήσεις αφομοιώνονται και το 
"απόσταγμά" τους μετασχηματίζεται σε αφηρημένες έννοιες. Με τη σειρά τους, οι α-
φηρημένες έννοιες οδηγούν στο σχεδιασμό νέων δράσεων οι οποίες δοκιμάζονται στην 
πράξη. Τα αποτελέσματα των δράσεων αυτών, αποτελούν τη βάση για νέες εμπειρίες. 
Η θεωρία αυτή υλοποιείται και εκφράζεται μέσα από εναλλακτικές προσεγγίσεις για 
τη μάθηση, όπως για παράδειγμα η μέθοδος project, το παιχνίδι ρόλων, η προσομοί-
ωση, η έρευνα πεδίου (McIntosh & Wright, 2019), αλλά και τεχνικές όπως για παρά-
δειγμα η παραγωγή και η χρήση οπτικοακουστικών μέσων, οι δραστηριότητες εικαστι-
κής δημιουργίας, τα παιχνίδια, η θεατρική δημιουργία και οι τεχνικές λόγου (Τριλίβα 
& Αναγνωστοπούλου, 2008). 

Θεωρία της Ενσώματης Γνώσης 

Ενδιαφέρον για το πώς αντιμετωπίζεται η απόκτηση γνώσεων μέσω της δράσης και 
των εμπειριών έχει η Θεωρία της Ενσώματης Γνώσης (Embodied Cognition Theory). 
Ξεκινώντας από την άποψη πως η πλαισιωμένη δράση, οι αισθήσεις και οι σωματικές 
καταστάσεις προκαλούν/ενεργοποιούν τις γνωστικές λειτουργίες (Barsalou, 2008), η 
συγκεκριμένη θεωρία την επεκτείνει, προτείνοντας πως όταν τα άτομα ασχολούνται με 
χειροπιαστά-φυσικά αντικείμενα, επηρεάζεται ο τρόπος που σκέφτονται για αυτά 
(Lakoff & Núñez, 2000). Επιπλέον, η Θεωρία της Ενσώματης Γνώσης θεωρεί ότι η 
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γνώση, πέρα από τις νοητικές λειτουργίες, επηρεάζεται έντονα από τις δράσεις του σώ-
ματος αυτού που μαθαίνει (Wilson & Foglia, 2011). Έτσι, η Θεωρία της Ενσώματης 
Γνώσης δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη σωματική αλληλεπίδραση με αντικείμενα. Με 
άλλα λόγια, όπως η βιωματική μάθηση, και αυτή αναδεικνύει τη σημασία της δράσης 
και της απόκτησης εμπειριών που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο. 

Συναίσθημα 

Από τα παραπάνω, φάνηκε ότι τα συναισθήματα παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρ-
φωση μιας εμπειρίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το "wow effect", το οποίο 
πέρα από μια ελκυστική εμπειρία, δημιουργεί στο άτομο μια σειρά από θετικά συναι-
σθήματα, όπως ευχαρίστηση, έκπληξη και ενθουσιασμό (Kamstrupp, 2016∙ Latvasto-
Hyvärinen, 2018). Το "συναίσθημα" (emotion) είναι πολύπλευρο φαινόμενο, μια συ-
νειδητή εμπειρία που συνδυάζει νοητικές καταστάσεις, ψυχοσωματικές εκφράσεις και 
βιολογικές αντιδράσεις του σώματος. Σύμφωνα με τον Damasio (1994) και τη Θεωρία 
του Συναισθήματος (Theory of Emotion), η απλή σκέψη απογυμνωμένη από το συναί-
σθημα δεν έχει μεγάλη αξία, εννοώντας πως η ουσία της σκέψης (και κατ' επέκταση, 
της μάθησης) σχετίζεται άμεσα με την ύπαρξη του συναισθήματος. Επίσης, η μάθηση 
είναι απίθανο να συμβεί αν ο συμμετέχων δεν καταβάλλει προσπάθεια να εκφράσει τα 
συναισθήματά του κατά τη μαθησιακή διαδικασία (Meyer & Turner, 2002). Ακόμη, το 
συναίσθημα είναι καθοριστικό για τη μάθηση, γιατί εμπλέκει τους μαθητές πιο ενεργά 
στις μαθησιακές δραστηριότητες και αυξάνει τα κίνητρά τους ώστε να φέρουν εις πέ-
ρας ακόμη και μια δύσκολη εργασία (Artino, 2012). Επιπλέον, η βιωματική μάθηση 
εντάσσει ως ένα σημείο το συναίσθημα, αλλά όχι ως βασικό παράγοντα που την καθο-
ρίζει (Jordi, 2011), ούτε το προάγει αρκετά (Burnham, 2018). 

Συζήτηση-Προς ένα νέο ορισμό της μαθησιακής εμπειρίας 

Παρότι έχει γίνει προσπάθεια να εξεταστούν οι παράγοντες που διαμορφώνουν τη μα-
θησιακή εμπειρία, εξακολουθεί να παραμένει μια αρκετά "θολή" έννοια και χωρίς α-
κριβή ορισμό (Klagge, 2019). Έτσι, ένας πρόχειρος και αυτονόητος ορισμός της "μα-
θησιακής εμπειρίας", απόρροια των απόψεων της Θεωρίας της Βιωματικής Μάθησης, 
θα μπορούσε είναι ο εξής: "μαθησιακή εμπειρία είναι κάθε δραστηριότητα που επιτρέ-
πει τη βιωματική αλληλεπίδραση (δηλαδή, την απόκτηση εμπειριών) αυτού που μαθαί-
νει με το γνωστικό υλικό και που οδηγεί τελικά στη μάθηση". Όμως, ίσως ακόμα και 
αυτός ο αυτονόητος ορισμός να είναι ελλιπής. Σε μια προσπάθεια να ξεκαθαριστεί το 
ζήτημα στις προηγούμενες ενότητες, εντοπίστηκαν τρεις ενδιαφέρουσες έννοιες: η ε-
μπειρία, η δράση, και το συναίσθημα. Μαζί με το γνωστικό αντικείμενο/υλικό, που 
προφανώς αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της μαθησιακής διαδικασίας, αυτές οι έν-
νοιες μπορούν να θεωρηθούν βασικές συνιστώσες της μαθησιακής εμπειρίας. Η δράση 
και η εμπειρία που προκύπτουν αβίαστα από τον πιο πάνω πρόχειρο ορισμό της μαθη-
σιακής εμπειρίας, έχουν αναλυθεί και εξεταστεί από σημαντικό αριθμό ερευνών. Αντί-
θετα, το συναίσθημα αν και είναι αποδεκτό πως επιδρά στα μαθησιακά αποτελέσματα, 
είναι λιγότερο μελετημένο και δεν περιλαμβάνεται σε αυτό που μέχρι τώρα αντιλαμ-

28/396

________________________________________________________________________________________________________ 
 i-Teacher     -      I.S.S.N. : 1792 - 4146       -      Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Περιοδικό     -    24ο  Τεύχος    -     Σεπτέμβριος  2020



βανόμασταν ως μαθησιακή εμπειρία. Πράγματι, υπάρχει πλούσια βιβλιογραφία ανα-
φορικά με τη σημασία της δράσης και της εμπειρίας στη μάθηση. Ο Dewey (1933) 
επεσήμανε τη σχέση μεταξύ εκπαίδευσης και εμπειρίας (learning by doing), αναφέρο-
ντας ότι η εκπαίδευση γεννιέται μέσα από τη δράση και τις εμπειρικές καταστάσεις 
(Smart & Csapo, 2007). Ο Lewin (1951) υποστήριξε την αξία της υποκειμενικής προ-
σωπικής εμπειρίας στη μάθηση, τη σημαντικότητα της συνεργασίας, αλλά και τη προ-
σπάθεια γεφύρωσης θεωρίας-πρακτικής μέσα από τις καθημερινές εμπειρίες. Ο Kolb 
(1984) περιγράφει τη μάθηση ως μια συνεχή διαδικασία που αποτελείται από συγκε-
κριμένα σημεία/στάδια που έχουν έντονο το στοιχείο των εμπειριών. Αξίζει μάλιστα 
να σημειωθεί ότι οι περισσότερες σχετικές έρευνες στρέφονται προς την εξέταση τρό-
πων για τη δημιουργία θετικών και "μοναδικών" εμπειριών ("wow" effect) μέσω της 
διδασκαλίας (Kamstrupp, 2016). Όμως, φαίνεται ότι η βιωματική μάθηση έχει κάποια 
μειονεκτήματα που εστιάζονται, κυρίως, στο ότι δεν λαμβάνει υπόψη της τις ανάγκες 
του μαθητή ούτε τα συναισθήματα που δημιουργούνται σε αυτόν (Burnham, 2018). 

Σύμφωνα με τη Θεωρία της Ενσώματης Γνώσης, δράση (σωματική) και μάθηση έχουν 
άμεση σχέση (Wilson & Foglia, 2011). Ερευνητικά έχει φανεί ότι η σωματική δραστη-
ριότητα (Skulmowski & Rey, 2018), αλλά και οι αισθητηριακές και φυσικές δράσεις, 
βελτιώνουν τη μάθηση, καθώς η δράση και η αντίληψη λειτουργούν συνδυαστικά ως 
μια εμπειρία (Kiefer & Trumpp, 2012). Μάλιστα, η χρήση απτών (tangible) συσκευών 
ενισχύει τη δράση και τις εμπειρίες του χρήστη (Palaigeorgiou, Tsapkini, Bratitsis, & 
Xefteris, 2017). Με άλλα λόγια, στη διαμόρφωση μιας μαθησιακής εμπειρίας δεν έχει 
σημασία μόνο το μυαλό (η σκέψη), αλλά και το σώμα (δράση). Βέβαια, υπάρχει αντί-
λογος (και αρκετή αμφισβήτηση) στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων ερευνών σχετι-
κών με την Θεωρίας της Ενσώματης Γνώσης (Pecher & Zwaan, 2005). Για παράδειγμα, 
πολλές κινήσεις του σώματος μπορεί λανθασμένα να χαρακτηριστούν ως ένδειξη διερ-
γασιών της Ενσώματης Γνώσης (Adams, 2010). 

Η επίδραση των συναισθημάτων στη μαθησιακή διαδικασία είναι σχετικά ανεξερεύ-
νητη. Τα συναισθήματα, μαζί με την συνειδητή δράση, μπορούν να αλλάξουν τον ε-
γκέφαλο μέσω της νευροπλαστικότητάς (neuroplasticity), δηλαδή την ικανότητα του 
εγκεφάλου να αλλάξει τις λειτουργίες του με βάση επαναλαμβανόμενα συναισθήματα, 
σκέψεις, συμπεριφορές και, εν συνεχεία, να αλλάξει μελλοντικά τη ζωή ενός ατόμου 
(França, 2018). Τα συναισθήματα φαίνεται να παίζουν έναν σημαντικό ρόλο στη μά-
θηση, καθώς προκαλείται μεγαλύτερη εμπλοκή στη μαθησιακή διαδικασία (Chu, An-
gello, Saenz, & Quek, 2017∙ Fokides & Atsikpasi, 2018) και θεωρείται ότι αυξάνουν 
τα κίνητρα για μάθηση (Rowe, Fitness & Wood, 2015). Παρότι έχει καταβληθεί προ-
σπάθεια να κατανοηθεί η επίδραση των συναισθημάτων, στην πραγματική διδασκαλία 
φαίνεται ότι δεν λαμβάνονται αρκετά υπόψη, είτε εξαιτίας έλλειψης χρόνου είτε επειδή 
θεωρούνται δευτερεύουσας σημασίας (Burnham, 2018). Πλέον, όμως, θεωρείται ση-
μαντικό οι εκπαιδευτικοί να αναρωτιούνται αν αυτό που έφτιαξαν, θα αρέσει ή θα δη-
μιουργήσει θετικά συναισθήματα και ευχάριστες εμπειρίες στους μαθητές (Chu et al, 
2017∙ Rowe, Fitness & Wood, 2015). Αυτή η απουσία/παράλειψη υπολογισμού του 
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συναισθήματος στη μαθησιακή διαδικασία, έρχεται σε ευθεία αντίθεση με το σημα-
ντικό ρόλο που έχει στη μάθηση. Όπως χαρακτηριστικά επεσήμαναν οι Immordino-
Yang και Damasio (2011) απαιτούνται και συναισθηματικές διεργασίες ώστε να μετα-
φερθούν οι γνώσεις και δεξιότητες που αποκτήθηκαν στο σχολείο σε νέες καταστάσεις 
και στην πραγματική ζωή. Όχι μόνο αυτό, αλλά το συναίσθημα μπορεί να διαδραματί-
σει ζωτικό ρόλο βοηθώντας τα παιδιά να αποφασίσουν πότε και πώς θα εφαρμόσουν τι 
έμαθαν στο σχολείο για το υπόλοιπο της ζωής τους (Immordino-Yang & Damasio, 
2011). 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και κυρίως λαμβάνοντας υπόψη το ρόλο του συναι-
σθήματος στη μάθηση, στην παρούσα εργασία η μαθησιακή εμπειρία θεωρείται ότι 
είναι (Εικόνα 1): 

Η πνευματική κατάσταση που προκύπτει εξαιτίας της αλληλεπίδρασης αυτού που μαθαί-
νει με οποιασδήποτε μορφής γνωστικό υλικό. Αποτελεί το συνδυαστικό αποτέλεσμα των 
δράσεων, των εμπειριών και των συναισθημάτων που προκαλούνται εξαιτίας αυτής της 
αλληλεπίδρασης. Το (επιθυμητό) τελικό αποτέλεσμα είναι η απόκτηση γνώσεων ή/και 
πείρας (που περιλαμβάνει δεξιότητες και στάσεις). 

Κατ' επέκταση, ως "θετική μαθησιακή εμπειρία" ορίζεται:  

Η πνευματική κατάσταση κατά την οποία αυτός που μαθαίνει, αλληλεπιδρά ενεργά με το 
γνωστικό αντικείμενο, συντονισμένα και με συνειδητό τρόπο (Kiefer & Trumpp, 2012), 
αποκτώντας εμπειρίες που θα μπορούσαν να ονομαστούν "μοναδικές" (wow effect) 
(Kamstrupp, 2016∙ Latvasto-Hyvärinen, 2018∙ Reunanen, Penttinen, & Borgmeier, 
2017), νιώθοντας ταυτόχρονα θετικά συναισθήματα (Chu et al., 2017). 

 
Εικόνα 1. Οι συνιστώσες της μαθησιακής εμπειρίας 

Έτσι, η μαθησιακή εμπειρία δεν θα πρέπει πλέον να συγχέεται με τη μαθησιακή εμπει-
ρία που περιγράφει η βιωματική μάθηση, εφόσον η πρώτη εμπεριέχει τη δεύτερη και 
προσθέτει τη συνιστώσα του συναισθήματος, που στη βιωματική μάθηση φαίνεται να 
μην έχει αρκετά σημαντικό ρόλο (Burnham, 2018∙ Fokides & Atsikpasi, 2017∙ Jordi, 
2011). Άλλα σημεία διαφοροποίησης από τις μέχρι τώρα αντιλήψεις μας για τη μαθη-
σιακή εμπειρία είναι: 
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 Ξεπερνιούνται οι περιορισμοί από το μοντέλο του Kolb και τη βιωματική μάθηση 
γενικότερα, που θεωρείται ότι δεν λαμβάνουν υπόψη τους την προσωπικότητα αυ-
τών που μαθαίνουν (Boud, Keogh, & Walker, 2013), τις προηγούμενες εμπειρίες 
τους (Mendonça, de Freitas, & de Oliveira, 2017) και τις διαφορετικές συνθήκες 
(Tennant, 1997). Αυτό γιατί η μαθησιακή εμπειρία ερμηνεύεται μέσω και εξαρτά-
ται από την Αρχή της Αβεβαιότητας και τη βασική παραδοχή που αναφέρθηκε πιο 
πάνω. 

 Για τον ίδιο λόγο, δεν θεωρεί τα μαθησιακά αποτελέσματα δεδομένα, ξεπερνώντας 
έτσι τις αντιρρήσεις ορισμένων ερευνητών (Fenwick, 2001∙ Quay, 2003). 

 Εφόσον θετική μαθησιακή εμπειρία θεωρείται αυτή που θα δώσει "μοναδικές" ε-
μπειρίες και θα προκαλέσει θετικά συναισθήματα, προφανώς και δεν αφορά δρα-
στηριότητες τυχαίων δοκιμών/ελέγχων ή τυχαίων και συνεχών προσπαθειών. Από 
αυτή την άποψη, βρίσκεται κοντά στις απόψεις της Καθοδηγούμενης Βιωματικής 
Μάθησης (Clark, 2005). 

 Υιοθετεί τις απόψεις της Θεωρίας της Ενσώματης Γνώσης, στο σκέλος εκείνο που 
αφορά ότι και το σώμα και οι αλληλεπιδράσεις με αντικείμενα θα πρέπει να αποτε-
λούν στοιχεία της εμπειρίας (όταν βέβαια το γνωστικό αντικείμενο επιτρέπει κάτι 
τέτοιο). Μάλιστα, οι αλληλεπιδράσεις αυτές θα πρέπει να συνυπάρχουν ή να εμπε-
ριέχουν δραστηριότητες που απαιτούν εξερεύνηση, σκέψη, επεξεργασία πληροφο-
ριών, κριτική ικανότητα και, γενικότερα, νοητικές λειτουργίες, ώστε η γνώση να 
μην είναι απλά και μόνο μια προσαρμοστική συμπεριφορά στις ανάγκες του περι-
βάλλοντος (Miłkowski, 2013). 

Συμπεράσματα 

Εν κατακλείδι, το γνωστικό υλικό που πρέπει να κατακτήσει κανείς, τα συναισθήματα 
που θα νιώσει, οι δράσεις που θα αναλάβει και οι εμπειρίες που θα βιώσει, είναι βασικοί 
παράγοντες για τη δημιουργία μαθησιακών εμπειριών και, κατ' επέκταση, για την από-
κτηση γνώσεων. Σήμερα, περισσότερο όσο ποτέ, υπάρχει ανάγκη για ενεργή αλληλε-
πίδραση με το γνωστικό υλικό, τη δημιουργία μοναδικών εμπειριών, αλλά και θετικών 
συναισθημάτων, με άλλα λόγια για μαθησιακή εμπειρία. Έτσι, η μετάβαση από τη μά-
θηση στη μαθησιακή εμπειρία φαίνεται πλέον ως φυσικό επακόλουθο, αλλά και απόρ-
ροια των διάφορων μαθησιακών θεωριών που, από μόνες τους, δεν "αρκούν" για να 
περιγράψουν το φαινόμενο της μάθησης. 
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Επάρκεια των εκπαιδευτικών για την συνεκπαίδευση αλλογενών 
και συσχέτιση με την σχολική αποτυχία 

Ακριτίδου Δήμητρα 
Εκπαιδευτικός, Αντιδήμαρχος Παιδείας Δήμου Θεσσαλονίκης, Διδάκτορας Κοινωνιο-

λογίας, Email: dakritidou@yahoo.gr 

Περίληψη 

Η ρεαλιστική απεικόνιση ότι η «επαγγελματοποίηση της διδασκαλίας» αποτελεί το 
μέσο για να κάνει η εκπαίδευση τα απαραίτητα και συνεχή βήματα προόδου, δύσκολα 
σήμερα αμφισβητείται. Ερωτήματα και δικαίως τίθενται για τα προσόντα και εφόδια 
των εκπαιδευτικών που μπορούν να αποτελούν εχέγγυα, για την αποτελεσματικότητα 
των ιδίων. Αυτό πάντως που στοιχειοθετείτε από πολλές έρευνες(Λιακοπούλου, Μ., 
2004) είναι ότι βασική προϋπόθεση για τη διασφάλιση αυτών των εφοδίων είναι οι 
σπουδές, τόσο στο αντικείμενο διδασκαλίας, όσο και σε θέματα γενικότερα αντικεί-
μενα Παιδαγωγικής και Διδακτικής. Η δυσχέρεια του/της αλλογενή μαθητή/τριας να 
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του σχολείου, η δυσκολία του στην κατανόηση των δο-
μών των γνωστικών αντικειμένων, η δυσκολία του στην επικοινωνία με τον δάσκαλο 
και τους συμμαθητές του αποτελούν αντικείμενα προς διερεύνηση στις κοινωνίες και 
στα σχολεία σήμερα. 

Λέξεις-Kλειδιά: Επάρκεια εκπαιδευτικών, συνεκπαίδευση, σχολική αποτυχία 

Εισαγωγή 

Υποστηρίζεται δε ότι οι Παιδαγωγικές σπουδές επηρεάζουν περισσότερο απ’ ότι οι 
σπουδές στο αντικείμενο διδασκαλίας, τον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί επιτε-
λούν το έργο τους. Αυτή η ισχυρή επισήμανση και η αναγνώριση της σπουδαιότητας 
και της ιδιαίτερης σημασίας των παιδαγωγικών σπουδών στη διασφάλιση της ειδημο-
σύνης των εκπαιδευτικών, οδήγησε το ερευνητικό ενδιαφέρον σε θέματα σχετικά με 
τον σχεδιασμό, την οργάνωση της παιδαγωγικής κατάρτιση των εκπαιδευτικών και στις 
διαδικασίες και τα κριτήρια ελέγχου της παιδαγωγικής επάρκειας των υποψηφίων εκ-
παιδευτικών( Λιακοπούλου, 2006). 

Γενικότερα έχει γίνει αντιληπτό ότι ο «καλός, ο αποτελεσματικός εκπαιδευτικός» ο-
φείλει να κατέχει ένα ευρύ φάσμα εφοδίων, καθώς η αποτελεσματική διδασκαλία είναι 
απότοκος τόσο στοιχείων της προσωπικότητάς του όσο και του γνωστικού του εξοπλι-
σμού(Λιακοπούλου, 2010: 14). 

Σε αυτή την κατεύθυνση έχει κωδικοποιηθεί η γνωστική βάση που απαιτείται για την 
άσκηση του εκπαιδευτικού έργου, η οποία αποκτάται μέσω συστηματικών σπουδών 
κατά την προετοιμασία για το επάγγελμα. Τα τελευταία χρόνια για την κωδικοποίηση 
των κριτηρίων της επιτυχούς επιτέλεσης του εκπαιδευτικού έργου χρησιμοποιείται ο 
όρος « competence»(επάρκεια)που περιλαμβάνει (Ξωχέλλης, 2006: 33-34): 
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• Γνώση του αντικειμένου διδασκαλίας 
• Διδακτική δεξιότητα 
• Ικανότητα αξιολόγησης 
• Ικανότητα διαχείρισης της σχολικής τάξης 
• Ερευνητική διάθεση 
• Επικοινωνιακή ικανότητα 
• Ετοιμότητα για συνεχή εκπαίδευση-επιμόρφωση 

«Παιδαγωγικά επαρκείς», θεωρούνται εκείνοι οι εκπαιδευτικοί που από τη μία κατέ-
χουν στέρεες γνώσεις πάνω στο αντικείμενο διδασκαλίας τους και από την άλλη δια-
θέτουν διαμορφωμένες πεποιθήσεις και στάσεις για το σχολείο και τις λειτουργίες του 
στον σύγχρονο κόσμο.(Παπαναούμ, 2011). 

Για να διασφαλιστεί η επάρκεια των εκπαιδευτικών, το περιεχόμενο των προγραμμά-
των εκπαίδευσης εκπαιδευτικών πρέπει να καλύπτει τους εξής τομείς: Σπουδές ειδικό-
τητας, Παιδαγωγική κατάρτιση, Διδακτική κατάρτιση, Πρακτική άσκηση. 

Πιο συγκεκριμένα η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια των εκπαιδευτικών συνίστα-
ται στην κατοχή των παρακάτω θεματικών: σπουδές στο αντικείμενο διδασκαλίας, 
γνώση του αναλυτικού προγράμματος, γνώση των μαθητών, γνώση του πλαισίου, 
γνώση του εαυτού, μεθόδευση διδασκαλίας, γενικές παιδαγωγικές γνώσεις, πρακτική 
άσκηση(perrone&Traver, 1996, Shulman, 1986, Turner-Bisset,1999). 

Η παιδαγωγική επάρκεια των εκπαιδευτικών 

Στρατηγικές διαχείρισης ενός πολυπολιτισμικού σχολικού περιβάλλοντος 

Υπάρχουν πολλές στρατηγικές διαχείρισης ενός σχολικού περιβάλλοντος που περιλαμ-
βάνει γηγενείς και αλλογενείς μαθητές.  

Ενθυμούμενοι/ες πάντα ότι μία τάξη με αλλογενείς μαθητές τις περισσότερες- εάν όχι 
όλες τις φορές- έχει μία ανομοιογένεια σε μαθησιακό επίπεδο, με διαβάθμιση επιπέδου 
σε κάθε γνωστικό αντικείμενο και σίγουρα διαφοροποίηση σε γλωσσικό επίπεδο. 

Και ακόμη ότι «το ιδιόλεκτο του μετανάστη έχει άμεσο κοινωνικό αντίκρισμα, διότι 
προσδιορίζει τον χρήστη ως ξένο και τον στιγματίζει κοινωνικά»(Κοιλιάρη, 1997: 34). 

 Στη συνέχεια προσεγγίζονται μερικές από τις στρατηγικές διαχείρισης: 

1. Ο δάσκαλος αποτελεί για τους μαθητές του πρότυπο συμπεριφοράς που μπορεί να 
επιτύχει τους στόχους που έχει θέσει ή να αποτύχει. Με την δύναμη του προτύπου 
που διαθέτει μπορεί να συμβάλλει στην επιτυχία των μαθητών/τριών του. Πρέπει 
να έχουν ετοιμότητα και γνώση σε ανάλογα θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, 
να χρησιμοποιούν κατάλληλες εκπαιδευτικές μεθόδους και καλές πρακτικές ώστε 
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να κάνουν αποτελεσματικότερη τη διδασκαλία τους για το σύνολο των μαθητών 
τους ( Παπαχρήστος & Παλαιολόγου, 2002α). 

2. Αναζητούμε μέσα από το Αναλυτικό Πρόγραμμα το υλικό εκείνο που θα βοηθήσει 
τα παιδιά να προχωρήσουν στα γνωστικά αντικείμενα, αξιοποιώντας την προηγού-
μενη γνώση και εμπειρίες τους, ώστε να μπορέσουν να εκφράσουν αυτό που έχουν 
και ουσιαστικά φέρνουν μαζί τους και από την χώρα καταγωγής τους. 

3. Διαχείριση της τάξης από τον εκπαιδευτικό, ώστε να διδαχθούν οι μαθητες/τριες 
μέσα και έξω από το σχολείο, με τον καλύτερο τρόπο. 

4. Στρατηγικές επίλυσης διαφορών και προβλημάτων στην βάση της ισονομίας και 
της μη διάκρισης, προς όλους τους μαθητές/τριες. 

5. Εξεύρεση κειμένων, παραμυθιών και γενικά αναζήτηση μέσα από την λογοτεχνία, 
για πολιτισμικά στοιχεία και κουλτούρες άλλων κρατών και λαών. 

6. Διάφορους και διαφορετικούς τρόπους αξιολόγησης των μαθητών, έτσι ώστε και ο 
αλλογενής μαθητής/τρια να έχουν μία δικαιότερη αξιολόγηση των δεξιοτήτων που 
έχουν, πέρα από την γνωστική αξιολόγηση. 

7. Χρησιμοποίηση της τέχνης, στις διάφορες μορφές της για ένα εμπλουτισμό στις 
διδακτικές μεθόδους που ο/η δάσκαλος/α θα χρησιμοποιεί. Έχει πολλαπλώς μελε-
τηθεί η συμβολή της τέχνης στην αποτελεσματική διδακτική διαχρονικά. 

8. Καταγραφή για το κάθε παιδί των εμπειριών που έχει αποκτήσει, ώστε να αισθανθεί 
σεβαστό μέλος της σχολικής κοινότητας(Coelho,2007). 

9. Υλοποίηση σχολικών εκδηλώσεων στις οποίες θα μπορούν να συμμετέχουν και οι 
γονείς των μαθητών/τριών, με ποικιλία δράσεων όπως, θεατρικά δρώμενα, τραγού-
δια, ετοιμασία φαγητών από τις χώρες καταγωγής των μαθητών/τριών. Με τον 
τρόπο αυτό θα αναδειχθούν πολιτισμικά στοιχεία από τις χώρες προέλευσης των 
μαθητών/τριών και γενικά στοιχεία που συναποτελούν την ταυτότητά τους. Ακόμη 
έτσι θα νιώσουν περισσότερο αποδεκτοί/ες και θα διαπιστώσουν ότι το σχολείο και 
η σχολική κοινότητα δεν απορρίπτει κανένα. 

10. Εκπαιδευτικοί που να εμπλουτίζουν την στρατηγική τους, με σκοπό την ικανοποί-
ηση των μαθησιακών αναγκών των μαθητών/τριών τους. 

11. Διαχείριση του πολιτισμικού κεφαλαίου που έχει το κάθε παιδί. Λέγοντας πολιτι-
σμικό κεφάλαιο εννοούνται όλα εκείνα τα πολιτισμικά πλεονεκτήματα που ο κάθε 
άνθρωπος αποκτά στο διάβα της ζωής τους, από το σύνολο των εμπειριών που α-
ποκτά, τις διαπροσωπικές και κοινωνικές τους σχέσεις, από το οικογενειακό του 
περιβάλλον. Γίνεται βεβαίως αντιληπτό ότι ο κάθε μαθητής , πολλώ δε μάλλον ο/η 
αλλογενής, δεν έχουν την ίδια αφετηρία πολιτισμικού κεφαλαίου, ούτε την ίδια 
πρόσβαση σε αυτό. 

12. Εξωτερικά και εσωτερικά κίνητρα και ανταμοιβές στους/στις μαθητές/τριες. Είναι 
γνωστό ότι τα κίνητρα λειτουργούν θετικά ως παράγοντες μάθησης, ενεργοποιώ-
ντας τους/τις μαθητές/τριες να ανταποκρίνονται στις καθημερινές απαιτήσεις των 
εργασιών τους, ώστε με την ολοκλήρωσή τους να λαμβάνουν ανταμοιβές και ο-
φέλη. 

13. Χρησιμοποίηση εξατομικευμένης διδασκαλίας σε κάθε μαθητή. Τεχνική πολύ επι-
θυμητή, χρονοβόρα όμως και δύσκολη να εφαρμοστεί, λόγω της έλλειψης χρόνου 
και χρημάτων. Στα θετικά όμως της εξατομικευμένης διδασκαλίας 
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συγκαταλέγονται το ότι επιλύει τις ατομικές ανάγκες του κάθε μαθητή/τριας και 
στηρίζει τις ιδιαιτερότητες στη μάθησή τους. 

14. Τέλος κάθε καινοτόμος δράση από τον εκπαιδευτικό που στην τάξη του έχει αλλο-
γενείς μαθητές/τριες και που ζει την πραγματικότητα της τάξης του και μπορεί και 
βρίσκει οτιδήποτε θα φέρει θετικό αποτέλεσμα στη μάθηση των μαθητών/τριών 
του. 

Σχολική αποτυχία των αλλοδαπών μαθητών 

«Σχολική επιτυχία ή αποτυχία είναι η ολική ή μερική εκπλήρωση ή μη από τον μαθητή 
των διδακτικών ή μαθησιακών στόχων της συγκεκριμένης βαθμίδας» (Καλογρίδης, 
1995). 

Είναι δηλαδή η δυσχέρεια του/της μαθητή/τριας να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του 
σχολείου, η δυσκολία του στην κατανόηση των δομών των γνωστικών αντικειμένων, 
η δυσκολία του στην επικοινωνία με τον δάσκαλο και τους συμμαθητές του. 

Τα αίτια ενός τόσο σοβαρού προβλήματος είναι πολλά και σύνθετα και έχουν και κοι-
νωνικές αναφορές και προεκτάσεις. Μερικά από αυτά είναι : 

• Η ανισότητα των ευκαιριών στους μαθητές που μπορεί να απορρέει από κοινω-
νικές και οικονομικές ανισότητες των οικογενειών τους. 

• Οι μαθησιακές τους δυσκολίες 
• Η έλλειψη καλών σχέσεων σχολείου και οικογένειας 
• Το μορφωτικό επίπεδο των γονέων 
• Οι διαπροσωπικές σχέσεις τουτης μαθητή/τριας με τους/τις συμμαθητέςτριες 

του. 
• Η ανισότητα των ευκαιριών μάθησης 
• Η αυτοεκπληρούμενη προφητεία του/της δασκάλου/λας. 
• Στο πιθανό πολιτισμικό σοκ του αλλοδαπού μαθητή/τριας. Μέχρι να υπάρξει 

κοινωνικοποίηση και γνωριμία με το περιβάλλον μεσολαβεί ένα αρκετά μεγάλο 
χρονικό διάστημα που το παιδία μπορεί να παγιώσει μία κατάσταση συνεχούς 
αποτυχίας. 

• Η προφορική εκφορά και εννοιολογική κατανόηση της γλώσσας της χώρας υ-
ποδοχής 

• Σημαντικός παράγοντας για την σχολική αποτυχία των αλλογενών μπορεί να 
αποτελέσει και ο χρόνος παραμονής τους στη χώρα υποδοχής. Έρευνες δεί-
χνουν ότι παιδιά μεταναστών παραμένουν πολλά χρόνια στην Ελλάδα αυτά έ-
χουν καλύτερες σχολικές επιδόσεις. 

• Ο παράγοντας της ηλικίας των παιδιών μεταναστών έχει την δική της σημασία, 
γιατί όσο πιο μικρά είναι τα παιδιά, τόσο πιο εύκολα για αυτά είναι να προσαρ-
μοστούν και να αναπτύξουν καλές επιδόσεις στο σχολείο, με ταυτόχρονη κα-
λύτερη αποδοχή από τους συμμαθητές/τριες, την ανάπτυξη καλύτερων 
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διαπροσωπικών σχέσεων και την καλύτερη κατανόηση της διαφορετικότητας 
από τα παιδιά συνομήλικους τους. 

• Η οικονομική κατάσταση των αλλοδαπών γονέων πολλές φορές συντελεί στην 
σχολική αποτυχία. Η οικονομική ανασφάλεια και οι προσωρινές εργασίες τους, 
σε μία Ελλάδα μάλιστα που χειμάζεται από την ανεργία και τους χαμηλούς μι-
σθούς επιπρόσθετα δημιουργεί άγχος στους γονείς αυτούς και κλίμα συνεχούς 
ανασφάλεια σε όλο το οικογενειακό πλαίσιο και δυνητικά επιθετικότητα και 
αντικοινωνική συμπεριφορά στα παιδιά τους. 

• Παράγοντας σχολικής αποτυχίας είναι και η αμυντική στάση πολλών γονέων 
αλλογενών στο ίδιο το Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. 

Η σχολική αποτυχία είναι φαινόμενο που αντανακλάται κοινωνικά , για τον λόγο αυτό 
όλοι οι φορείς της σχολικής κοινότητας θα πρέπει να συμβάλλουν στην αποδυνάμωσή 
της. Απαιτείται ουσιαστική διαχείριση και όχι απλοϊκές και πρόχειρες λύσεις.  

Σχολικός αποκλεισμός αλλογενών μαθητών/τριών 

Εκπαιδευτικός αποκλεισμός είναι κατά τον Τουρτούρα (Τουρτούρας, 2012) η παρε-
μπόδιση του υψηλού αγαθού της εκπαίδευσης που σαν απόρροιά του επιφέρει οικονο-
μική δυσπραγία, περιθωριοποίηση και κοινωνικό αποκλεισμό. 

Από την άλλη ο κοινωνικός αποκλεισμός αντιστοιχεί στα τρία επίπεδα, το οικονομικό, 
το κοινωνικό και το νομικό επίπεδο. Μέσα στο οικονομικό εμπεριέχεται και ο σχολικός 
αποκλεισμός, αφού αφορά από τη στέγαση, την εργασία και την εκπαίδευση (Τουρ-
τούρα,2012). 

Ο κοινωνικός και σχολικός αποκλεισμός συνδέονται και αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους. 
Ο σχολικός αποκλεισμός μπορεί να εμφανιστεί ενδεικτικά στα παρακάτω στάδια: 

1. Στο πρώτο στάδιο έχουμε την μη εγγραφή των παιδιών στο σχολείο, ώστε να το 
παρακολουθήσουν ως μαθητές/τριες 

2. Στο δεύτερο στάδιο οι μαθητές εγγράφονται μεν, αλλά λόγω των δυσκολιών που 
αντιμετωπίζουν , αναγκάζονται να το εγκαταλείψουν. 

3. Στο τρίτο στάδιο μικρός αριθμός των παιδιών των αλλογενών καταφέρνουν να ο-
λοκληρώσουν την φοίτησή τους και να εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

Διεθνώς ο σχολικός αποκλεισμός μετριέται με τρεις βασικούς δείκτες: την κακή σχο-
λική επίδοση, την στασιμότητα και την μαθητική διαρροή 

Ειδικότερα η κακή σχολική επίδοση αντανακλάται και εκφράζεται μέσα από την βαθ-
μολογική αξιολόγηση των μαθητών/τριων, στα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα που 
ορίζονται από το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ), στην κάθε βαθμίδα εκπαί-
δευσης. Λογικά σκεπτόμενοι, όσο πιο χαμηλή είναι η βαθμολογία του αλλοδαπού μα-
θητή/τριας, τόσο πιο μεγάλη πιθανότητα υπάρχει να αποτύχει και πιθανόν κάποιοι από 

39/396

________________________________________________________________________________________________________ 
 i-Teacher     -      I.S.S.N. : 1792 - 4146       -      Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Περιοδικό     -    24ο  Τεύχος    -     Σεπτέμβριος  2020



αυτούς/ες να εμφανίσουν βίαιη και επιθετική συμπεριφορά που με τη σειρά της μπορεί 
να οδηγήσει σε σχολική διαρροή. 

Απορρίπτουν ότι τους απορρίπτει, εγκαταλείπουν ότι τους δυσκολεύει. Βεβαίως αυτή 
η απόρριψη είναι μία φαινομενική εικόνα, γιατί το σχολείο εφαρμόζοντας την νομοθε-
σία, πράττει έτσι ή αλλιώς και ουσιαστικά εφαρμόζει το ίδιο το νομοθετικό πλαίσιο 
των νόμων, των αποφάσεων και εγκυκλίων προς όλο το μαθητικό δυναμικό του. 

Ο δεύτερος δείκτης είναι αυτός της παραμονής και επανάληψης της ίδιας τάξης από 
τον/την μαθητή/τρια και την επόμενη σχολική χρονιά με σκοπό την καλύτερη κατανό-
ηση όσων γνώσεων δεν κατακτήθηκαν και φυσικά στην προσπάθεια καλύτερης επίδο-
σης στα γνωστικά αντικείμενα της τάξης.  

Για το μέτρο αυτό υπάρχουν πολλές και διάφορες μεταξύ τους απόψεις, οι μεν θεωρούν 
ότι η επανάληψη της τάξης μπορεί να διαιωνίζει τον κύκλο της σχολικής απόρριψης 
και του αρνητικού στιγματισμού και οι δε, ότι η επανάληψη της ίδιας σχολικής τάξης 
δημιουργεί μία επανεκκίνηση του/της μαθητή/τριας, με όρους δικαιότερους για τον/την 
ίδιο/α, γιατί πλέον συνεχίζει με καλύτερους όρους το ανέβασμα των τάξεων , έχοντας 
μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στον εαυτό του/της, ότι μπορεί να τα καταφέρει και αυ-
τός/ή.  

Ο τρίτος δείκτης είναι αυτός της μαθητικής διαρροής, της απομάκρυνσης- εγκατάλει-
ψης του μαθητή από το σχολικό περιβάλλον, όπου φοιτούσε. Η μαθητική διαρροή είναι 
απόρροια πολλών παραγόντων: 

• των προσδοκιών των γονέων,  
• των εκπαιδευτικών,  
• η κακή επίδοση κατά το προηγούμενο σχολικό έτος,  
• η έλλειψη βοήθειας στο σπίτι,  
• η γεωγραφική περιοχή στην οποία βρίσκεται το σχολείο, 
• η φοίτηση σε ολιγοθέσιο σχολείο, 
• οι δυσκολίες κατανόησης των γνωστικών αντικειμένων, 
• η τυχόν κακή σχέση του/της μαθητή/τριας με τον/την δάσκαλο/α, 
• η μη αποδοχή του/της μαθητή/τριας από τις ομάδες των συνομήλικων τους/της 

κα. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημάνουμε ότι η σχολική αποτυχία παιδιών που ανήκουν 
σε ευπαθείς ομάδες, μπορεί να αποδοθεί σε παράγοντες όπως: η φτώχια, η έλλειψη 
κατάρτισης, στην γλώσσα διδασκαλίας της χώρας υποδοχής, η έλλειψη ευκαιριών μά-
θησης και τέλος γενικότερα στην άνιση κατανομή των εκπαιδευτικών πό-
ρων.(Cummins,1984, Cummins, 1996, Watt &Roessingh, 1994 και Τουρτούρας, 2012: 
491). 
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Ο σχολικός αποκλεισμός μπορεί να μειωθεί σε ένα σχολικό περιβάλλον που χρησιμο-
ποιεί τις στρατηγικές διαχείρισης, με κατάλληλους εκπαιδευτικούς χειρισμούς, ώστε 
τα παιδιά να συμμετέχουν πιο ευχάριστα στη διαδικασία της μάθησης, μέσα σε ένα 
αποτελεσματικό σχολείο. 

Συμπερασματικά 

Η ανάλυση που προηγήθηκε αναδεικνύει το πολυπαραγοντικό και σύνθετο του θέματος 
της συνεκπαίδευσης των ημεδαπών με τους αλλογενείς μαθητές/τριες και την αποφυγή 
της σχολικής αποτυχίας, που μπορεί στη συνέχεια να επιφέρει και σχολικό αποκλεισμό, 
καθώς και την αναγκαιότητα της επάρκειας παιδαγωγικής, διδακτικής και γνωστικού 
αντικειμένου των εκπαιδευτικών.  

Ο δάσκαλος/α επιβάλλεται να λειτουργήσει ως διαμεσολαβητής και αληθινός καθοδη-
γητής, των ανθρώπινων και ελληνικών συνάμα αξιών, που διαμορφώνουν ικανούς, ε-
νεργούς και υπεύθυνους πολίτες, σε ένα μεταβαλλόμενο κοινωνικοπολιτικό περιβάλ-
λον. 

Ο παιδαγωγός που προτρέπει και καθοδηγεί τους/τις μαθητές/τριες του στην απόκτηση, 
διαχείριση και αξιοποίηση της γνώσης.  

Ο δάσκαλος ως εμψυχωτής που βοηθά στην ομαλή ένταξη των μαθητών του στην κοι-
νωνία, που προωθεί την κοινωνική συνοχή, μέσα από ποικίλες μεθοδεύσεις και σίγουρα 
μέσα από την παροχή ίσων ευκαιριών και την καλλιέργεια στάσεων και αξιών ζωής. 

Ο εκπαιδευτικός οργανωτής της τάξης που αναδεικνύει την ολόπλευρη προσωπικότητα 
των μαθητών/τριών του, συντελώντας στην ανάπτυξη των νοητικών, συναισθηματικών 
και ψυχοκινητικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους. 

Ο δάσκαλος μεταρρυθμιστής που αναπτύσσει το πνεύμα της συνεργασίας , του σεβα-
σμού και της ελευθερίας. 

Οι εκπαιδευτικοί γνωρίζοντας την σπουδαιότητα του ρόλου τους οφείλουν να δημιουρ-
γούν και για τον εαυτό τους εκείνες τις συνθήκες και τους όρους που να τους καταστούν 
επαρκείς και σε ετοιμότητα για τα καθήκοντά τους. 

Γνωρίζοντας ότι: Κάθε παιδί έχει το θεμελιώδες δικαίωμα στην εκπαίδευση και πρέπει 
να του δίνεται η ευκαιρία να κατακτά και να διατηρεί ένα ικανό επίπεδο μάθησης 

Κάθε παιδί ανεξαρτήτως προέλευσης, γλώσσας, θρησκείας και φύλου πρέπει να έχει 
την ίδια πρόσβαση στο αγαθό της μάθησης και της εκπαίδευσης γενικότερα.  

Όπως ο Εξαρχόπουλος (Ν., Εξαρχόπουλος, 1907) αναρωτήθηκε το 1907 «Ποίος τις 
πρέπει να είναι ο διδάσκαλος» και που είναι το ίδιο επίκαιρο και σήμερα, μπορούμε να 
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κάνουμε μία σύντομη αναφορά στις θεωρήσεις του ρόλου του σήμερα (Day,2003:417-
444, Καλαϊτζόπουλου, 2001, Ξωχέλλης, 1997:12-18): 

• Ο εκπαιδευτικός ως «εντολοδόχος εργαζόμενος» 
• Ο παιδαγωγός- εκπαιδευτικός 
• Ο εκπαιδευτικός ως «σύμβουλος μάθησης» 
• Ο εκπαιδευτικός ως «στοχαζόμενος επαγγελματίας 
• Ο «εκπαιδευτικός ερευνητής» 
• Ο «εκπαιδευτικός δάσκαλος» 

 

Παράλληλα ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει να εναρμονίζει τη διδασκαλία του με τις εκά-
στοτε προδιαγραφές του νομικού και δικαιϊκού πλαισίου της πολιτείας. 

Όλα τα παραπάνω οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο σημερινός εκπαιδευτικός για να α-
νταπεξέλθει στο πολύπλοκο αυτό έργο, θα πρέπει να βρίσκεται διαρκώς σε μια διαμορ-
φούμενη «ειδημοσύνη» (adaptive expertise), η οποία συνίσταται αφενός στην αποτε-
λεσματικότητα (efficiency) και αφετέρου στην καινοτομία (innovation) (Hammemess 
κ.α., 2005: 360-363). 

Η έννοια «επαγγελματική επάρκεια και ετοιμότητα των εκπαιδευτικών» απαντά εύ-
στοχα στο ερώτημα «ποιος είναι ο άριστος εκπαιδευτικός σήμερα». Είναι μία προσέγ-
γιση που επιτυγχάνεται μέσω μιας συνεχούς εξελικτικής διαδικασίας, από το πως γίνε-
ται κάποιος εκπαιδευτικός, πως καταλήγει να έχει αι να βελτιώνει τα προσόντα του και 
η οποία εδράζεται σε μια ενιαία προοπτική εξέλιξης, σε μία συνεχή τροχιά μάθησης 
και ανάπτυξης. Ο εκπαιδευτικός για να είναι αποτελεσματικός, θα πρέπει να διαθέτει 
εκτός από γνώσεις αντικειμένου και παιδαγωγικής, ένα σύνολο προσωπικών χαρακτη-
ριστικών, όπως αυξημένο αίσθημα ευθύνης και αποστολής, προσήλωση στο καθήκον, 
ικανότητα λήψης αποφάσεων και άλλα (Παπαναούμ, 2011: 17-19). 
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Educational robotics as an effective teaching tool 

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

Abstract 

Educational robotics (ebotics) is an effective tool for providing students with opportu-
nities to learn computational thinking skills and concepts. It is a relatively new tool of 
educational subjects approach related to science, computing, mechanics and arts that is 
based on a unified kind of teaching. It comprises elements of artificial intelligence and 
studies of human behavior and contributes to the development of calculating thought, 
creativity and other skills. The students have the opportunity of approaching the cogni-
tive items of school in a challenging, entertaining and motivating way. The present 
piece of work aims at presenting robotics and simulators in education and their relation 
to the Greek curriculum. Moreover, it s an attempt to define the facilitation of teaching 
with the use of educational robotics and the opportunities it provides for students. Fi-
nally, the promotion of 21st century skills through educational robotics is also discussed. 

Key-words: STEM, teaching tool, 21st century skills, curriculum, facilitation.. 

Introduction 

In the decade of 1990 the Foundation of Natural Sciences attempted an approach with 
the acronym SMET (science, mathematics, engineering, technology) which was re-
placed a few years later with the term STEM (science, technology, engineering, tech-
nology), according to Sanders (2009). Later on, letter A was added to represent the 
integration of arts (STEAM). STEM education should be defined as a complete ap-
proach of the curriculum and teaching. It is an environment where students explore, 
invent and discover with the use of real problems and situations (PCAST, 2015). Many 
education councils, such as the National Science Education Standards and the National 
Council of Teachers of Mathematics, helped guide educators with standards and guide-
lines that shaped their curriculum to better prepare K-12 students in STEM. 

Several published reports in the early 2000s brought attention to the urgent need for the 
United States students to increase their proficiency in STEM disciplines. A report, in 
2005, from the National Academies of Science, Engineering and Medicine, called Rise 
Above the Gathering Storm, stated that American student proficiency in STEM was 
trailing behind other countries. In 2009, President Obama announced the Educate to 
Innovate initiative. The goal of the initiative was to move students to the top of the pack 
in science and mathematics achievement over the next 10 years. Some of the key mile-
stones in the initiative include increasing federal investment in STEM, preparing 
100,000 new STEM teachers by 2021. 
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Inclusion of educational robotics into the Greek curriculum 

Robotics is not included in the official curriculum of Greek school education. Some 
occasional implications are mentioned in literature mainly for research reasons. There 
have also been a few examples of use of robotic activities with Lego Mindstorms in 
private schools as extra curriculum activities. Some evening private schools also use 
these technologies to teach computer skills to young students such as Interactive Learn-
ing. It should be noted that since 2018, state schools have been provided with STEM 
equipment (Lego WeDo). Nevertheless, educational robotics seems to be very popular 
in higher education and especially in Engineering and Computer Science departments, 
as part of the curriculum or as a subject for extended coursework, at the National Tech-
nical Universities of Athens and Patras and at the Universities of Macedonia and Crete.  

Moreover, several research projects in this field have been developed focusing on the 
use of educational Robotics in primary and secondary education. Frangou and Kynigos 
(2000) used Lego Robotics with secondary students (13-15 years old) in order to inves-
tigate educational aspects of these technologies. They found that through Robotics stu-
dents can acquire experience on a variety of science concepts, develop problem solving 
skills and progress in constructing physical and computer models. The project “Tech-
nical school students design and develop robotic gear-based constructions for the trans-
mission of motion” was developed by the School of Pedagogical and Technological 
Education in Patras and investigated how programmable robotic constructions can be 
effectively used in Technical and Vocational Schools (students’ age 16-20).  

Educational robotics as a helping teaching tool 

Educational robotics is a very helpful tool in education and should be used in all 
schools. The most important reason to consider educational robotics as a useful tool in 
education is that educational robotics is a really helpful tool in education because it 
helps students to learn subjects in an effective way. It provides an effective learning 
tool for students in various fields as science, technology, engineering, math, physics, 
and biology. Students well understand the subjects by using educational robotics. For 
example, educational robotics activities enhance the classroom teaching, so students 
can learn more efficiently the subject studied in class. It improves the cognitive and the 
learning skills of students by learning to construct objects. Also, educational robotics 
introduces the students to solve the problems manually, so it relates the science concept 
that students learned in class to the experience. Therefore, ebotics can be an aid tool for 
teachers to improve the learning skills for their students (Kubilinskiene et al., 2017). 
Robotics can really help students to better understand the subjects and let them apply 
what they learn in schools in hands-on projects. According to Eguchi (2014), educa-
tional robotics helps students to really understand a lot of concepts.  
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A lot of studies indicate that educational robotics provides learning opportunities in 
many areas such as biology, science, geography, and programming. Also, it develops 
programming skills by related the programming codes written in the computer and the 
reality in order to function the robots. According to Kunduracioglu (2018), program-
ming is an effective skill for students of all ages because it improves productivity and 
creativity. The need of students for programming skills has increased with the im-
portance of these skills, so all ages begin to get interested in studying programming. 
The levels of education are different, so many programming education materials have 
been created to be appropriate for each level. According to Kunduracioglu (2018), dif-
ferent tools are needed to learn programming such as Arduino that are used to facilitate 
the learning of programming. Arduino is a platform that receives a code from the com-
puter and gives these orders to function a robot (Junior et al., 2013). Therefore, the 
usage of Arduino makes a relationship between the programming codes written in the 
computer and the reality, so students can more understand these codes to function their 
robots.  

In addition, educational robotics improves the computational thinking and the creativity 
of students to help them learn different subjects. According to Kunduracioglu (2018), 
robotics becomes more popular today, so it is necessary to be inserted in education. 
Robots are used in some countries for many courses such as science, mathematics, and 
physics. Moreover, ebotics enhances the computational thinking of students that be-
comes an important element to learn STEM. Computational thinking contributes to cre-
ate a successful generation that meets the increasingly concerned of the modern econ-
omy about technology. The integration of engineering education which relies on STEM 
learning in schools from elementary to secondary education increases the ability of stu-
dents to learn engineering subjects. Robotics is one of the most important elements of 
technology to integrate engineering technology into school. The use of educational ro-
botics contributes to increasing the creativity of students in technology and encourages 
them to make the right decision that makes them inventive in the future and enhances 
different types of skills that are very important for the mind’s development of students 
(Eguchi, 2014).  

What is more, educational robotics enhances the communication skills and different 
types of skills needed for the future of the students. For example, educational robotics 
not only merges STEM but also merges many specialties such as dance, art, science, 
music, and literature. It gives students the opportunity to work together, so it develops 
the cooperation skills among student by sharing each other’s ideas to come up with an 
ideal solution of the problems in their projects. The communication provided by the 
educational robotics activities help students to control the problems that face in their 
projects. Some students face difficulty in understanding some concepts to apply their 
project, so they can work in groups to more understanding these concepts by sharing 
the ideas with each other to reach the perfect idea (Kubilinskiene et al., 2017).  
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Moreover, educational robotics contributes to learning many important skills for a bet-
ter future. There are weaknesses with most of the students in the skills needed for the 
future like critical thinking, teamwork, creativity and problem-solving. Those skills 
should be built from an early age by engaging the educational robotics in the curriculum 
of the schools, so the students become able to achieve the success criteria for a brilliant 
future. Furthermore, educational robotics is a heavy course and it should be worked or 
studied in groups and after student begins working with robotics tool, they became 
aware that they should collaborate to finish their tasks. According to Alimisis (2013), 
most uses of technology in our schools do not help students enough to be a powerful 
part of the 21 centuries. In a simple way, new technology used reinforcing old ways of 
learning, and school labs are not appropriate to elaborate a lot of important skills for 
students such as critical thinking, creativity, critical thinking and teamwork.  

Fun learning environment by using educational robotics 

Educational robotics is a learning tool that creates a fun and attractive learning environ-
ment for the students. It creates a combination of fun and education to make the students 
attracted and interested to learn and gives the students the chance to work in groups and 
to do hands-on projects that create a fun learning environment (Eguchi, 2014). Students 
enjoy working in groups with each other because learning in groups makes them un-
derstand better the concepts by communicating and sharing the ideas together in an 
atmosphere of fun and enjoyment. Educational robotics is based on working in groups 
so that motivate students to learn and have fun at the same time. As students enjoy 
working in groups than work alone, educational robotics can be the best tools for stu-
dents to engage in learning.  

In addition, educational robotics motivates students to do hands-on projects in a fun 
learning environment and contributes to the development of students in the physical 
part because it is a manual tool for learning. This hands-on nature of educational robot-
ics offers an exciting and fun atmosphere by allowing the students to assemble their 
own robots such as Lego that consists of different parts to be assembled by the students 
to create a robot, so integrating educational robotics encourages students in a fun envi-
ronment to acquire different skills like collaboration, problem-solving, decision mak-
ing, and communication skills required for them to reach the final design of their pro-
jects.  

What is more, educational robotics creates a fun learning environment by giving the 
students the chance to participate in many competitions and by making math fun with 
STEM. (Eguchi, 2014). Competition is the most important thing that attracts students 
and encourages them to participate in different fields especially in education. In educa-
tional robotics, students have to work on their projects and finalize them in order to 
compete with each other and with others schools, so that caught the attention of students 
who enjoy the challenges. Also, teachers and school begin to be more interested and 
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attracted to the field of educational robotics because it motivates students to compete 
for valuable things and have fun at the same time that developed their personality.  

Promotion of 21st century skills 

The 21st century skills are also promoted, which involve the concepts of creativity, in-
novation, critical thinking, problem solving, connectivism, experiential learning, 
higher-level thinking skills and constructivism. Moreover, learner-centered teaching, 
gamification and multiple intelligences are also included. 21st century skills are analyt-
ically presented below: 

• Creativity and innovation: Students verify that there is not a unique valid solution. 
This allows them to explode all their creativity, learning from their classmates, and 
to look for innovative solutions beyond the first possible solution and involves prob-
lem solving because learners can analyze, plan, actualize, experiment and evaluate. 
Teaching becomes learner-centered and scaffolding is promoted (Dodge, 1995). 

• Critical thinking and problem solving skills: Users of educational robotics are al-
lowed to think about the available material and the expected outcome. They have to 
take decisions regarding the visual corner of the topic’s presentation and choose 
appropriate multimedia material. Critical thinking refers to the ability to analyze 
information objectively and make a reasoned judgment. It involves the evaluation 
of sources, such as data, facts, observable phenomena, and research findings. Good 
critical thinkers can draw reasonable conclusions from a set of information and dis-
criminate between useful and less useful details to solve problems or make deci-
sions. 

• Connectivism: What is more, students connect with each other and the world being 
able to interpret and construct online texts. They also interact via the computer in a 
real environment which cannot exist in a traditional classroom. Internet applications 
function as learning activities (Siemens, 2004) and this interaction implies connec-
tivism. Students connect with each other and the world being able to interpret and 
construct online texts. They also interact via the computer in a real environment 
which cannot exist in a traditional classroom (Kern & Warschauer, 2000). 

• Multiple intelligences: It is really important to remark that participants can develop 
their multiple intelligences and more particularly interpersonal intelligence because 
of cooperative tasks and collaboration (Gardner, 1993) and their mental skills be-
cause analytical and complex thinking are involved. These skills involve the ability 
to communicate and build relationships with others and they are often called people 
skills. They also tend to incorporate both innate personality traits and handling of 
certain social situations. Some examples of interpersonal skills include: active lis-
tening, teamwork, responsibility, motivation, flexibility, patience and empathy. 

• Experiential learning and gamification: In addition, it is obvious that students learn 
through experiential learning and gamification as constructing a model resembles 
playing a game. Gamification is adding game mechanics into nongame environ-
ments, like a website, online community, learning management system or business’ 
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intranet to increase participation. The goal of gamification is to engage students into 
inspiration, collaboration, sharing and interaction. 

• Constructivism: Furthermore, constructivism is really apparent which supports that 
students construct knowledge more effectively when they take part in the construc-
tion of real objects (Papert & Harel, 1991). 

• Promotion of higher-level thinking skills: Students enhance higher-level thinking 
through sequenced activities as they provide a new idea and not just a collection of 
information. The shift from an overwhelming emphasis on lower-level-thinking 
tasks, such as factual recall and procedural regurgitation, to tasks of greater cogni-
tive complexity, such as creativity, critical thinking, problem solving, effective 
communication and collaboration (Bloom et al., 1956).  

• Cooperational learning: Group work is developed by assigning roles to the learners 
and demanding them share their results with their group (Peliccione & Craggs, 
2007). Students’ learning goals may be structured to promote cooperative, compet-
itive or individualistic efforts. In every classroom, instructional activities are aimed 
at accomplishing goals and are conducted under a goal structure. A learning goal is 
a desired future state of demonstrating competence or mastery in the subject area 
being studied. In the ideal classroom, all students would learn how to work cooper-
atively with others, compete for fun and enjoyment, and work autonomously on 
their own.  

• Research and Information literacy: This skill refers to the process of inquiring, crit-
ically evaluating and creating the synthesis of a final outcome. Through this proce-
dure, participants practice their choice of forming information so that they can pre-
sent a rational piece of work. Information literacy includes the ability to identify, 
find, evaluate and use information effectively. From effective search strategies to 
evaluation techniques, students learn how to evaluate properly the quality, credibil-
ity, and validity of websites. 

• Communication: Students try to correct and improve their performance on their 
own, whereas the role of the teacher is facilitating and helpful. In this way, trainees 
practice the process of self-evaluation, gain self- confidence and at the same time 
they improve and develop their communicative skills. 

• Development of digital and media literacy: According to Ohler (2008), educational 
robotics can be used for the enhancement of digital literacy. Students get accus-
tomed with the usage of modern technological media and tools, thus developing 
useful competencies which are really necessary nowadays. Trainees gain skills of 
digital content and they use multimedia as means of communication for digital lit-
eracy. 

Conclusion 

Integrated STEM education can motivate students and improve their interest and per-
formance in mathematics and science. What is more, this kind of education with the 
support of teachers can focus on the development of curricula materials and instruc-
tional models. Educators are rewarded through helping students connect the dots 
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between current academic subjects and potential career paths. It is an investment in 
students’ future and well worth the planning. Additionally, assistive technology is 
growing and the abilities it provides to education students are limitless. Simulation and 
robotics technologies offer a range of possibilities within education, with a helpful so-
lution for every student's learning needs. As the technological world unveils new inno-
vations daily, the educational world will continue to benefit from the opportunities of-
fered with these groundbreaking tools that include teaching motivation and facilitation. 

The 21 century students should have the ability to communicate, exchange ideas and 
collaborate with others. Moreover, robotics competitions allow students to make con-
nections with other students in their country and even with students from all over the 
world (Eguchi, 2014). Therefore, students will have the chance to work in groups and 
collaborate with each other. All the above prove that educational robotics create an 
environment of collaboration and teamwork that promotes the procedure of teaching. 
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Λήψη απόφασης και χρήση των Τ.Π.Ε. 

Ασβεστάς Αναστάσιος 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 , Σ.Ε.Ε., PhD., Anastasios.Asvestas@gmail.com 

Περίληψη 

Μία από τις βασικές λειτουργίες στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας είναι η λήψη από-
φασης. Καθώς το άτομο χρειάζεται να πάρει αποφάσεις που σχετίζονται με την εκπαί-
δευση και το επάγγελμα που θα ακολουθήσει, είναι σημαντικό να έχει προετοιμαστεί 
κατάλληλα, αλλά και να υποστηριχτεί σχετικά κατά τη διαδικασία αυτή. Στην εργασία 
αυτή θα αναφερθούμε στη λήψη απόφασης και στις δυσκολίες που είναι πιθανό να 
εμφανίσει το άτομο πριν ή και κατά τη διαδικασία της. Λαμβάνοντας υπόψιν το πλέγμα 
των παραγόντων που καταδεικνύει η βιβλιογραφία ότι επιδρούν σε αυτή τη διαδικασία, 
θα παρουσιάσουμε πώς μπορεί να υποστηριχτεί με τη χρήση των Τ.Π.Ε. σύμφωνα με 
τις αρχές δεοντολογίας που ορίζει ο σχετικός κώδικας στη συμβουλευτική σταδιοδρο-
μίας. 

Λέξεις-Κλειδιά: Λήψη Απόφασης, Αυτοαποτελεσματικότητα, Συμβουλευτική, Τ.Π.Ε. 

Εισαγωγή 

Κατά τη διάρκεια της ζωής του το άτομο καλείται να κάνει μία σειρά από επιλογές για 
τις οποίες πρέπει να πάρει απόφαση. Μεταξύ αυτών των αποφάσεων είναι και οι επι-
λογές που θα κάνει αναφορικά με τη σταδιοδρομία του, δηλαδή επιλογές σχετικά με 
εκπαιδευτικές κι επαγγελματικές διαδρομές. Η επαγγελματική ανάπτυξη του ατόμου 
αναφέρεται στην εξελικτική πορεία που κάνει αναφορικά με τον προσανατολισμό του 
στο χώρο της εργασίας και τις αποφάσεις του που τελικά θα πάρει για το επάγγελμα/τα 
επαγγέλματα, που επιθυμεί/επιδιώκει να ακολουθήσει (Κάντας & Χαντζή, 1991). Οι 
δυσκολίες που εμφανίζει το άτομο μπορεί να εμφανίζονται πριν από την έναρξη της 
διαδικασίας της λήψης επαγγελματικής απόφασης, καθώς οφείλονται σε έλλειψη ετοι-
μότητας του ατόμου, είτε πρόκειται κυρίως για δυσκολίες που προκύπτουν κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας, καθώς το άτομο εμφανίζει ελλείματα στην πληροφόρησή 
του, ή οι αντιφατικές πληροφορίες του τον οδηγούν σε ένα είδος σύγκρουσης. Η εμφά-
νιση αναποφασιστικότητας, ιδιαίτερα σε μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να έχει ση-
μαντικές επιδράσεις στην προσωπική, στην κοινωνική και στην επαγγελματική του ζωή 
(Οsipow, 1999). 

Στην πορεία αυτή ο/η σύμβουλος σταδιοδρομίας μπορεί να υποστηρίξει το άτομο γνω-
ρίζοντας τα στάδια της λήψης απόφασης σύμφωνα με διάφορα σχετικά μοντέλα, την 
ταξινομία των ατόμων που παίρνουν αποφάσεις και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν 
με τις κατάλληλες μεθόδους και τεχνικές, μεταξύ των οποίων είναι και η χρήση των 
Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.). 
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Λήψη απόφασης 

Για να γίνει κατανοητό το εννοιολογικό πλαίσιο για τη λήψη αποφάσεων επισημαί-
νουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα άτομο που καλείται πάρει μια απόφαση σε μια 
συγκεκριμένη κατάσταση απόφασης (υπάρχει δηλαδή η κοινωνική προσδοκία) και 
σχετικές πληροφορίες, οι οποίες πηγάζουν από το ίδιο το άτομο, αλλά και το περιβάλ-
λον του. Οι πληροφορίες ταξινομούνται σύμφωνα με τη στρατηγική που επιλέγει το 
άτομο που καλείται να πάρει την απόφαση, ώστε να μπορεί εύκολα να αναγνωρίσει μια 
πλεονεκτική για το ίδιο άτομο πορεία ενεργειών που πρέπει να κάνει και να δεσμευτεί 
για αυτήν τη δράση Οι στρατηγικές δεν είναι έννοιες, αλλά δομές. Δηλαδή, αποτελούν 
στοιχεία της προσωπικότητάς του, που μπορούν να αποκτηθούν πριν από την έναρξη 
της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και, ως τέτοια, λειτουργούν ως ιδιότητες του ατό-
μου (π.χ., η διάθεση που ονομάζεται «ανάληψη ρίσκου») και άρα μπορούν να γίνουν 
αντιληπτές, αλλά και να διδαχθούν με βάση τις θεωρίες λήψης απόφασης και τα σχε-
τικά μοντέλα. Θα πρέπει αρχικά, στο σημείο αυτό να τονίσουμε τη διάκριση που κάνει 
ο Δημητρόπουλος (2003) στις θεωρίες επαγγελματικής ανάπτυξης (career 
development) και στις θεωρίες επαγγελματικών αποφάσεων (career decision), ο οποίος 
επισημαίνει ότι σήμερα οι δυσκολίες που εμφανίζει το άτομο στη λήψη απόφασης είναι 
περισσότερες. Το μοντέλα λήψης απόφασης εστιάζουν κυρίως στον τρόπο με τον οποίο 
λαμβάνονται οι αποφάσεις σχετικά με την επαγγελματική ζωή. Η γνώση των μοντέλων 
λήψης αποφάσεων είναι χρήσιμη για το σύμβουλο σταδιοδρομίας να υποστηρίξει το 
άτομο, καθώς αποσκοπούν στην πρόβλεψη της συμπεριφοράς του ατόμου και στην 
διαμόρφωση ενός συστήματος καθοδήγησης και υποβοήθησης στη λήψη απόφασης, 
με βάση το αξιολογικό του σύστημα. Η ταξινόμηση των μοντέλων λήψη απόφασης από 
τους Jepsen & Dilley (1974) γίνεται στα περιγραφικά μοντέλα, όπως είναι αυτά του 
Hilton και του Vroom, με το σκεπτικό ότι αυτά περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο 
κάποιος φυσιολογικά παίρνει μια απόφαση, καθώς και στα καθοδηγητικά μοντέλα, ό-
πως είναι αυτά του του Katz, του Gelatt, των Kaldor & Zytowski, με το σκεπτικό ότι 
αναφέρονται στον ορθό τρόπο που πρέπει να λαμβάνεται κάθε απόφαση και παρέχουν 
οδηγίες αναφορικά με την ορθή τήρηση της σχετικής διαδικασίας.  

Δυσκολίες στη λήψη απόφασης 

Η ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας καταδεικνύει ότι μπορούν να ταξινομηθούν 
οι παράγοντες που σχετίζονται με τις δυσκολίες στη λήψη απόφασης ως εξής: α) πα-
ράγοντες που σχετίζονται με νευρωτισμό και άρνηση στην εργασία και στην ικανοποί-
ηση από τη ζωή με ταυτόχρονη εμφάνιση δυσκολιών στη λήψη απόφασης σε διαφορε-
τικές πτυχές της ζωής του ατόμου, β) έλλειψη πληροφόρησης, η οποία συμπεριλαμβά-
νει ελλείψεις σε πληροφορίες που αφορούν τόσο τον εαυτό του, όσο και τα επαγγέλ-
ματα, γ) ενδοπροσωπικές συγκρούσεις και άλλα εμπόδια, δ) έλλειψη ετοιμότητας 
(Brown, Hacker, Abrams, Carr, Rector, Lamp & Siena, 2011).  

Καθώς οι αποφάσεις που παίρνει το άτομο βασίζονται στις ιδιαίτερες πεποιθήσεις, στά-
σεις και αξίες του, οι οποίες διαμορφώνονται από τα μηνύματα που δεχόμαστε και τις 
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συμπεριφορές που παρατηρεί στο οικογενειακό και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλ-
λον (Σιδηροπούλου-Δημακάκου, 1993), στο πλαίσιο της παρέμβασης θα πρέπει ο/η 
σύμβουλος να λάβει υπόψιν του και τη θεωρία της αυτοαποτελεσματικότητας του 
Bandura. Η αυτοαποτελεσματικότητα, σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, αναφέρεται στις 
εκτιμήσεις που κάνει το άτομο αναφορικά με την ικανότητά του να οργανώσει και να 
εκτελέσει ένα σχέδιο δράσης για την επίτευξη προκαθορισμένων επιπέδων επίδοσης 
και γι αυτό είναι πιθανό το άτομο να υποτιμά τις ικανότητές τους, να υπονομεύει τις 
ενέργειές του και εμφανίζει έντονο άγχος και απογοήτευση θέτοντας αξεπέραστα ε-
μπόδια στην επίτευξη των στόχων του (Μακρή-Μπότσαρη, 2001α, 2001β). Συγκεκρι-
μένα η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας καταδεικνύει οτι αυτή επηρεάζει σημαντικά τη 
λήψη απόφασης του ατόμου από διαφορετικές ομάδες μαθητών (Αργυροπούλου, 2004; 
Ασβεστάς, 2005) ανάλογα με τους ατομικούς του παράγοντες, τους δεσμούς του με 
άτομα του περιβάλλοντος και την υποστήριξή του (Κουμουνδούρου & Μήτσου, 2013; 
Koumoundourou, Tsaousis & Kounenou, 2011; Χαροκοπάκη, 2012). Αποτελεί, λοιπόν 
έναν από τους παράγοντες που προκαλούν δυσκολίες στη λήψη απόφασης, μαζί με τις 
δυσλειτουργικές πεποιθήσεις σχετικά με τη σταδιοδρομία, την έλλειψη σχετικής πλη-
ροφόρησης, τις εσωτερικές και εξωτερικές συγκρούσεις (Sidiropoulou-Dimakakou, 
Mylonas, Argyropoulou & Tampouri, 2012). 

Ο/η σύμβουλος μπορεί να υποστηρίξει το άτομο στην πληροφόρησή του σχετικά με 
τον εαυτό του και τα επαγγέλματα, καθώς ο ρόλος της πληροφόρησης και του ελέγχου 
της εγκυρότητας της πληροφορίας αποτυπώνεται ως σημαντικός (Κασσωτάκης, 2000, 
2004) και προτείνεται συγκεκριμένη μεθοδολογία (Ασβεστάς, 2007), καθώς απαιτείται 
κριτική προσέγγιση στην πληροφορίας τόσο για τον εαυτό, όσο και για τα επαγγέλματα 
(Δημητρόπουλος, 1999 ; Κοσμίδου-Hardy, 1996). Σημαντικό επίσης βήμα είναι να δια-
κρίνει τυχόν δυσκολίες που σχετίζονται με τη διαδικασία της λήψης με συγκεκριμένα 
εργαλεία αξιολόγησης και να προάγει τις δεξιότητες λήψης απόφασης του ατόμου με 
ανάλογη παρέμβαση. Επίσης μπορεί να διερευνήσει τυχόν λανθασμένες πεποιθήσεις 
που έχουν διαμορφωθεί από τις πηγές μάθησης που διαμορφώνουν την αυτοαποτελε-
σματικότητα του ατόμου. 

Με τη χρήση ενός μοντέλου διαδοχικού αποκλεισμού το άτομο καλείται να εξετάσει 
για κάθε εναλλακτική επιλογή τις ποιοτικές και τις ποσοτικές διαστάσεις της. Η επι-
λογή μιας τέτοιας διάσταση, με τη σειρά της μετασχηματίζεται σε κριτήριο, σύμφωνα 
με το οποίο θα συγκρίνει τις εναλλακτικές του επιλογές και θα καταλήξει να αποκλείσει 
ορισμένες επιλογές μέχρι να καταλήξει στην οριστική. Οι Gati & Asher (2001) με βάση 
την εργασία του Gati (1986) στο μοντέλο τους P.I.C. (Prescreening, In depth explora-
tion, Choice) παρουσίασαν τα παρακάτω στάδια με διατυπωμένους στόχους και στρα-
τηγικές: α) του προελέγχου: το άτομο καλείται να εντοπίσει ένα μικρό αριθμό εναλλα-
κτικών επιλογών για να τις διερευνήσει να απορρίψει διαδοχικά ένα μέρος τους, β) της 
διερεύνησης σε βάθος: το άτομο συλλέγει πρόσθετες πληροφορίες και καταλήγει σε 
μικρότερο αριθμό κατάλληλων γι’ αυτό εναλλακτικών επιλογών, και γ) της επιλογής: 
το άτομο καταλήγει στην τελική του απόφαση επιλέγοντας μια ως καταλληλότερη γι’ 
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αυτό επιλογή αφού έχει προηγηθεί μια λεπτομερής σύγκριση των προηγούμενων ιε-
ραρχημένων κατάλληλων εναλλακτικών επιλογών. Στο τέλος της διαδικασίας το άτομο 
καλείται να δεσμευτεί και για την υλοποίησή του σχεδίου δράσης αναφορικά με την 
απόφαση που πήρε. 

Η συμβολή των Τ.Π.Ε. 

Μελετώντας τις θεωρίες και τα σχετικά μοντέλα για την λήψης απόφασης και την επι-
λογή που κάνει το άτομο αναφορικά με τη σταδιοδρομία του διαπιστώνουμε να κυ-
ριαρχεί ένα μοτίβο, σύμφωνα με το οποίο το αποτέλεσμα της επιλογής που θα κάνει το 
άτομο σχετικά με τη σταδιοδρομία του προκύπτει από την εύρεση κοινού σημείου α-
ναφοράς μεταξύ των ατομικών του χαρακτηριστικών, αλλά και χαρακτηριστικών του 
επαγγέλματος, όπως είναι οι παροχές (αμοιβή, γόητρο, ταξίδια, αυτονομία κ.ά.) αλλά 
και οι απαιτήσεις της εργασίας. Ενώ καθοριστικοί παράγοντες για την επιτυχία του 
ατόμου στην εργασία θεωρούνται οι γνώσεις, οι ικανότητες και οι δεξιότητες του, ως 
προγνωστικοί παράγοντες της ικανοποίησής του από την εργασία θεωρούνται η ικανο-
ποίηση των αναγκών του, οι αξίες του, καθώς και τα ενδιαφέροντά του. Οι φιλοδοξίες 
σταδιοδρομίας λειτουργούν εσωτερικά για να ενθαρρύνουν τα άτομα να αναπτύξουν 
τις δεξιότητές τους, να αναζητήσουν περιβάλλοντα στα οποία μπορούν να εφαρμόσουν 
επιτυχώς αυτές τις δεξιότητες και να λάβουν ανταμοιβές με διαδικασίες που είναι ση-
μαντικοί για αυτούς. Αναφερθήκαμε ήδη στο ρόλο που παίζει η πληροφόρηση και στην 
ανάγκη εκμάθησης διαχείρισης της πληροφορίας, αλλά και των μηνυμάτων που λαμ-
βάνει το άτομο για τη διαμόρφωση της αυτοαποτελεσματικότητάς του. 

Η χρήση των Τ.Π.Ε. μπορεί να αποβεί σημαντική για την έγκυρη και αξιόπιστη πλη-
ροφόρηση του ατόμου στους τομείς που συμβάλλουν στη λήψη ορθών αποφάσεων 
σχετικά με παράγοντες που επηρεάζουν τις επαγγελματικές επιλογές του ατόμου. Οι 
παράγοντες αυτοί μεταξύ άλλων μπορεί να είναι οι αξίες και η ιεράρχηση αυτών, οι 
επιθυμίες και οι προσδοκίες του, το φύλο του, το κοινωνικό του περιβάλλον γενικά και 
της οικογένειάς του ειδικότερα, το τοπίο της αγοράς εργασίας τη συγκεκριμένη χρονική 
στιγμή στο γεωγραφικό σημείο που βρίσκεται. Μέσω των Τ.Π.Ε. μπορεί να πληροφο-
ρηθεί τόσο το ίδιο το άτομο όσο και ο/η σύμβουλος σταδιοδρομίας για τους παραπάνω 
παράγοντες, να χρησιμοποιήσει σχετικά διαδικτυακά εργαλεία για την αξιολόγηση του 
ατόμου σε σχετικούς τομείς με τη λήψη απόφασης και τους παράγοντες που την επη-
ρεάζουν, αλλά να γίνει ακόμη και η ίδια συμβουλευτική υποστήριξη εξ αποστάσεως. 
Κρίνεται όμως απαραίτητο να διασφαλίζει ότι οι τεχνολογίες αυτές είναι κατάλληλες 
για τις ανάγκες κάθε ατόμου και ότι το άτομο είναι εξοικειωμένο με τη χρήση και τους 
σκοπούς των τεχνολογιών - εργαλείων αυτών και γι αυτό καλείται να το εκπαιδεύσει 
στην ορθή χρήση τους και να το ευαισθητοποιήσει κατάλληλα, ενημερώνοντάς το για 
περιορισμούς ή τυχόν κινδύνους από τη μη κατάλληλη χρήση τους (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., 
2013). 

Η αναφορά μας σε εργαλεία διαδικτυακά είναι ενδεικτική και με βασικό κριτήριο την 
ελεύθερη πρόσβαση, καθώς υπάρχουν πολλά εργαλεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό 
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τα οποία έχουν αναπτυχθεί. Αρχικά θε εστιάσουμε σε διαθέσιμο εργαλείο στο διαδί-
κτυο που σχετίζεται με τη λήψη απόφασης, καθώς είναι σημαντικό για το σύμβουλο να 
αξιολογήσει τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζει το άτομο στη λήψη αποφά-
σεων, ώστε να το υποστηρίξει ανάλογα. Αναφερόμαστε στο Τεστ Επαγγελματικών Α-
ποφάσεων, το οποίο που βρίσκεται ελεύθερα προσβάσιμο στην πύλη των εφήβων του 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (http://www.eoppep.gr/teens/) και στην πύλη των ενηλίκων (https://e-
stadiodromia.eoppep.gr) που οδηγεί μεταξύ των άλλων στη θεματική «Γνώρισε τον ε-
αυτό σου. Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού». Το συγκεκριμένο εργαλείο πε-
ριέχει 23 ερωτήσεις με στόχο να βοηθήσει το άτομο που το συμπληρώνει εξ αποστά-
σεως να διερευνήσει το βαθμό στον οποίο επηρεάζουν την ικανότητα του να προβαίνει 
σε σωστές και αποτελεσματικές επαγγελματικές επιλογές οι παρακάτω τρεις παράγο-
ντες: α) η έλλειψη ξεκάθαρων ενδιαφερόντων, δηλαδή η αδυναμία να προσδιορίσει τα 
κυρίαρχα επαγγελματικά του ενδιαφέροντα και συνακόλουθα η σύγχυση όσον αφορά 
στην επαγγελματική του ταυτότητα (δηλαδή τα ενδιαφέροντα, τις κλίσεις και τις αξίες 
του), β) η έλλειψη επαγγελματικής ωριμότητας όσον αφορά στον εργασιακό ρόλο, δη-
λαδή ο μικρός βαθμός σημαντικότητας που μπορεί να αποδίδει το άτομο στο ρόλο της 
εργασίας και γενικότερα της σταδιοδρομίας στη ζωή του, γ) τα εμπόδια που διαβλέπο-
νται να υπάρχουν στο άμεσο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον του ατόμου, α-
ναφορικά με την υλοποίηση της επαγγελματικής του προτίμησης. Στο σημείο αυτό θα 
πρέπει να επισημάνουμε τη σημασία της ερμηνείας των αποτελεσμάτων από το/τη σύμ-
βουλο (Gati & Asulin-Peretz, 2011), αλλά και το σχεδιασμό της συμβουλευτικής 
του/της παρέμβασης με βάση τις πληροφορίες που συλλέγει από τα εργαλεία αξιολό-
γησης. Στη συνέχεια μπορεί να εφαρμόσει τη διαδικασία των Gati & Asher στο οποίο 
αναφερθήκαμε. 

Για την υποστήριξη της διαδικασίας, είναι δυνατό ο/η σύμβουλος να προτείνει και τη 
συμπλήρωση άλλων εργαλείων αξιολόγησης με στόχο τη διερεύνηση περισσότερων 
παραγόντων που σχετίζονται με το άτομο και σχετίζονται με τα ενδιαφέροντά του και 
τις αξίες του. Σε αυτή την περίπτωση χρήσιμη είναι η συμπλήρωση του Τεστ Επαγγελ-
ματικών Ενδιαφερόντων με βάση τη θεωρία του Holland, η οποία ιεραρχεί διάφορες 
πλευρές του ατόμου οι οποίες ταξινομούνται σε πρακτικό, ερευνητικό, καλλιτεχνικό, 
κοινωνικό, επιχειρηματικό και οργανωτικό-διοικητικό τύπο.  

Επίσης το τεστ των εργασιακών αξιών μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το σύμβουλο που 
θέλει να διερευνήσει το ρόλο που παίζουν οι αξίες και να υποστηρίξει το άτομο να 
διακρίνει τι θέλει να του προσφέρει η μελλοντική του με βάση την ιεράρχηση των α-
ξιών του. Τη σημερινή εποχή που το διαδίκτυο παρέχει ένα ανοιχτό και διαδραστικό 
περιβάλλον, στο οποίο οι μαθητές μπορούν να διεκδικήσουν και να διερευνήσουν τη 
μοναδικότητά τους, καθώς συνδέονται με συνομηλίκους, συμβάλλοντας σε ιστολόγια 
μπορούν και να δημιουργήσουν ηλεκτρονικά χαρτοφυλάκια (e-portfolios) ως μέσο ε-
ξερεύνησης των ταυτοτήτων τους και προβληματισμού κατά την προσωπική τους ανά-
πτυξη (Tzeng, & Chen, 2012). Συνεπώς στη συμβουλευτική διαδικασία με στόχο το 
σχεδιασμό του ατομικού σχεδίου δράσης ο/η σύμβουλος μπορεί να προτείνει και την 
ηλεκτρονική σύνταξη του ατομικού φακέλου σταδιοδρομίας (e-portfolio) στο σχετικό 
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ιστότοπο1 του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π καθώς και τον ηλεκτρονικό οδηγό ΣΠΟΥΔΑ…ΖΩ!2, με 
στόχο να βοηθηθεί το άτομο να διερευνήσει πού βρίσκεται, ποιες είναι οι ανάγκες του 
και να θέσει στόχους. Επίσης υποστηρικτικά στη συνολική συμβουλευτική διαδικασία 
είναι μεταξύ άλλων και η δημιουργία του βιογραφικό σημειώματος, του ευρωπαϊκού 
διαβατήριο δεξιοτήτων, του διαβατήριο γλωσσών και της συνοδευτικής επιστολής για 
μια κατάλληλη προετοιμασία για τη συνέντευξη εργασίας, τα οποία είναι διαθέσιμα 
στο διαδίκτυο (https://europass.cedefop.europa.eu/editors/el/cv/compose). 

Η χρήση των Τ.Π.Ε. είναι καθοριστική στην υποστήριξη γενικά των εφήβων, καθώς με 
τις Τ.Π.Ε. θα αναζητήσουν τις απαραίτητες πληροφορίες, θα τις ελέγξουν ως προς την 
εγκυρότητα των πηγών, θα τις αξιολογήσουν, αλλά και θα τις επεξεργαστούν. Αναφο-
ρικά με τις πληροφορίες σχετικά με τα επαγγέλματα στην καρτέλα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 
με ονομασία Γνώρισε τον κόσμο των Επαγγελμάτων 
(https://www.eoppep.gr/teens/index.php/professional-video) ο σύμβουλος μπορεί να 
φέρει σε επαφή με ενδεικτικούς τομείς επαγγελμάτων , όπου το άτομο μπορεί να πα-
ρακολουθήσει σχετικά βίντεο με συγκεκριμένα επαγγέλματα κατανεμημένα σε κατη-
γορίες, αλλά και βίντεο σχετικά με βασικές δεξιότητες μάθησης, όπως επικοινωνία στη 
μητρική γλώσσα, επικοινωνία σε ξένες γλώσσες, μαθηματική ικανότητα και γνώσεις 
επιστήμης και τεχνολογίας, ψηφιακή ικανότητα, μαθαίνω πώς να μαθαίνω, κοινωνικές 
ικανότητες, ικανότητες του ενεργού πολίτη, αίσθημα πρωτοβουλίας και επιχειρηματι-
κότητας, πολιτιστική γνώση κι έκφραση. Όπως θα δούμε παρακάτω η εκμάθηση ανα-
φορικά με συγκεκριμένες δεξιότητες, όπως οι μεταγνωστικές, θεωρούνται σημαντικές 
και στη λήψη απόφασης. 

Στην Γνωστική Προσέγγιση Επεξεργασίας της Πληροφορίας (Cognitive Information 
Processing Approach-C.I.P.), ο Peterson και οι συνεργάτες του (1996, σελ. 444) πα-
ρουσιάζουν τις διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της απόφασης ανα-
φορικά με τη σταδιοδρομία με τη μορφή μιας πυραμίδας. Στη βάση της πυραμίδας βρί-
σκεται ο τομέας πληροφόρησης για το άτομο (αυτογνωσία) και για τα επαγγέλματα 
(πληροφόρηση σχετικά με τα επαγγέλματα). Στη μέση της πυραμίδας είναι ο τομέας 
δεξιοτήτων λήψης αποφάσεων, όπου το άτομο μαθαίνει πώς να παίρνει αποφάσεις, ό-
που απαιτούνται δεξιότητες επεξεργασίας των πληροφοριών. Στην κορυφή βρίσκονται 
ο ειδικός τομέας επεξεργασίας πληροφοριών, καθώς αναφερόμαστε σε μεταγνωστικές 
δεξιότητες, όπου το άτομο καλείται να αναστοχαστεί στον τρόπο που παίρνει τις απο-
φάσεις.  

Από την άλλη η χρήση των Τ.Π.Ε. μπορεί να βοηθήσει το άτομο να μάθει, αλλά και να 
αναστοχαστεί με την κατάλληλη υποστήριξη συμβούλου με τη χρήση του διαδραστι-
κού παιχνιδιού The Real game, το οποίο βρίσκεται στον ιστότοπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 
(https://www.eoppep.gr/teens/index.php/real-game) και περιέχει θέματα που σχετίζο-
νται με την επαγγελματική του ανάπτυξη και συνδέονται και με τη λήψη απόφασης. 

1Προσβάσιμο στο: https://e-stadiodromia.eoppep.gr/index.php/ατομικός-φάκελος-σχεδιασμού-σταδιο-
δρομίας-e-portfolio/6-τα-6-βήματα-για-τη-δημιουργία-του-e-portfolio.html 
2 Προσβάσιμο στο https://spoudazw.eoppep.gr 
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Καθώς μοιάζει με το παιχνίδι ρόλων στις βιωματικές ασκήσεις, η χρήση του συγκεκρι-
μένου ηλεκτρονικού εργαλείου ανάπτυξης της σταδιοδρομίας είναι μεγάλη, αφού ανα-
φέρεται ότι χρησιμοποιείται από περισσοτέρους από 250.000 εφήβους και νέους ετη-
σίως σε 10 χώρες παγκοσμίως. Υπάρχει διαθέσιμο σε δύο εκδόσεις, μία ως Παιχνίδι 
Δεξιοτήτων Ζωής και Σταδιοδρομίας για εφήβους ηλικίας 12-15 ετών και μία ως Παι-
χνίδι Δεξιοτήτων Ζωής και Σταδιοδρομίας για εφήβους ηλικίας 15-18 ετών. Επειδή 
έχει σχεδιαστεί με στόχο η μάθηση να καθοδηγείται από έναν εκπαιδευτικό/σύμβουλο 
επαγγελματικού προσανατολισμού σε ομαδικό περιβάλλον, ο οποίος αναφέρεται ως 
«διευκολυντής», παρέχεται σχετικός οδηγός3 38 σελίδων για τον/τη σύμβουλο.  

Καθώς ο Ο.Ο.Σ.Α. (2008) προτείνει τη διευκόλυνση της συμβουλευτικής με τη χρήση 
των Τ.Π.Ε., είναι σημαντικό ο/η σύμβουλος να φροντίζει για τη διασφάλιση της ποιό-
τητας των υπηρεσιών που παρέχει. Σύμφωνα με τον αρχή και της επαγγελματικής ε-
πάρκειας του κώδικα δεοντολογίας (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., 2013) κάθε σύμβουλος οφείλει όχι 
μόνο να διαθέτει την απαιτούμενη επάρκεια σε γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, 
αλλά και να παίρνει τα απαραίτητα μέτρα για τη διατήρηση της επάρκειας αυτής. Για 
παράδειγμα, αναφορικά με τις δυσκολίες στη λήψη απόφασης και τα σχετικά εργαλεία 
αξιολόγησης ο/η σύμβουλος μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση σε σχετικές θεματικές 
και μέσω του διαδικτύου. Ενδεικτικά μπορεί να αναζητήσει σχετική βιβλιογραφία για 
τους τρόπους που μπορούμε να παίρνουμε καλύτερες αποφάσεις στο 
(http://kivunim.huji.ac.il/cddq/reflist.htm), να παρακολουθήσει σχετική παρουσίαση 
του Gati στο ΥouΤube (https://youtu.be/Jn3MEtJFcEI) και να κατεβάσει την παρουσί-
αση του Gati για να τη μελετήσει (http://kivunim.huji.ac.il/cddq/UM-L4.ppt). Ακόμη 
του δίνεται πρόσβαση σε παρουσίαση με σχετικές έρευνες που τεκμηριώνουν τη θεω-
ρία του (http://kivunim.huji.ac.il/cddq/EBP-2.ppt) και τέλος να γνωρίσει σχετικές δια-
δικτυακές κλίμακες αξιολόγησης (http://kivunim.huji.ac.il/cddq/)όπως είναι τα: The 
Career Decision-making Difficulties Questionnaire (C.D.D.Q.), Emotional and 
Personality-related Career decision Difficulties questionnaire, work οrientation 
questionnaire κ.ά. Αναφερόμαστε μόνο για την ενημέρωσή του, καθώς υπάρχει σχετική 
δεοντολογία αναφορικά με την εφαρμογή τους, εφόσον υπάρχουν ήδη εργαλεία τα ο-
ποία μεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα μετά από σχετική παροχή άδειας. Ειδικότερα 
στον Κώδικα Δεοντολογίας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (2013) στις ηθικές υποχρεώσεις που έχει 
ο /η σύμβουλος ως προς τα εργαλεία, το υλικό εργασίας και την επιστημονική έρευνα, 
στην αρχή της χρήσης κατάλληλων εργαλείων επαγγελματικής αξιολόγησης από́ εκ-
παιδευμένους συμβούλους, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι ο/η σύμβουλος θα πρέπει να 
χρησιμοποιεί́ εργαλεία, τα οποία είναι νομίμως αποκτημένα, έγκυρα, αξιόπιστα και 
σταθμισμένα στην Ελλάδα., να έχει την εκπαίδευση και την εμπειρία στην χορήγηση 
και στην ερμηνεία τους, αλλά και να γνωρίζει τα όρια ικανότητας του, ώστε να περιο-
ρίζεται σε αυτά. 

Αντί επιλόγου… 

Στην παρούσα εργασία εστιάσαμε στη χρήση των Τ.Π.Ε. για την παροχή υποστήριξης 

3Προσβάσιμο στο: https://www.eoppep.gr/teens/images/real_game/CDN_BRG_Facilitator_Booklet.pdf 
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του ατόμου στην κρίσιμη λειτουργία της λήψης απόφασης και στην επαγγελματική του 
ανάπτυξη γενικότερα. Παρόλο που δεν αναφερθήκαμε στη χρήση των Τ.Π.Ε. για την 
εξ αποστάσεως συμβουλευτική υποστήριξη (βλ. αναλυτικά Παπάνης & Μπαλάσα, 
2011), η οποία αποδείχθηκε ιδιαίτερα σημαντική την περίοδο της πανδημίας (Καρού-
ντζου, 2020), κρίναμε σημαντικό να επισημάνουμε την αναγκαιότητα τήρησης της δε-
οντολογίας με στόχο τη διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών του, όπως αυτή 
ορίζεται τόσο από διαφορετικούς διεθνείς οργανισμούς, ενώσεις και επιστημονικά σω-
ματεία, όπως ο Εθνικός Σύνδεσμος Επαγγελματικής Ανάπτυξης (N.C.D.A.), ο Αμερι-
κάνικος Σύνδεσμος Συμβουλευτικής (A.C.A.), το Εθνικό Συμβούλιο Πιστοποιημένων 
Συμβούλων (N.B.C.C.) όσο και για την Ελλάδα ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Οι σύμβουλοι σταδιο-
δρομίας εμφανίζονται να γνωρίζουν τον κώδικα δεοντολογίας (Μουράτογλου & Αργυ-
ροπούλου, 2019). Οι νέες τεχνολογίες έχουν παράσχει τη δυνατότητα μετεγγραφής 
πολλών ψυχοτεχνικών και τη δημιουργία άλλων σε ηλεκτρονική μορφή (Δημητρόπου-
λος, 2006), ενώ ταυτόχρονα η σύγχρονη πραγματικότητα έχει να δείξει πολλά παρα-
δείγματα σε επίπεδο χρήσης των Τ.Π.Ε. στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας, όπως πα-
ρουσιάζει το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης 
Cedefop. Τα αποτελεσματικά εργαλεία όμως είναι σημαντικό να τροφοδοτούνται με 
τις σωστές πληροφορίες, να υποστηρίζονται από επαγγελματίες συμβούλους σταδιο-
δρομίας, να ενημερώνονται και να ενσωματώνονται ουσιαστικά στα κοινωνικά περι-
βάλλοντα των χρηστών. Καλείται ο/η σύμβουλος να πάρει κι αυτός με τη σειρά του μια 
σειρά από αποφάσεις, ώστε να επιλέξει μία από τις καλές πρακτικές με βάση κυρίως 
τρία κριτήρια: τη συνάφεια του παραδείγματος καλής πρακτικής, το πλαίσιο που θα 
εφαρμοστεί και το βαθμό αποτελεσματικότητας της εφαρμογής των παραδειγμάτων 
στη συγκεκριμένη περίσταση που καλείται να υποστηρίξει (Cedefop, 2018). 
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Το κρυφό αναλυτικό πρόγραμμα ή παραπρόγραμμα 

Μητρόπουλος Γεώργιος, Συντονιστής Εκπαιδευτικού έργου Π.Ε.70, nafoo@otenet.gr 

Περίληψη 

Αν ως εκπαίδευση ορίσουμε τη «δράση που ασκείται από τις γηραιότερες γενεές σε ε-
κείνους που δεν είναι ακόμα ώριμοι για την κοινωνική ζωή με σκοπό να αναπτύξουν τις 
φυσικές, διανοητικές και ηθικές τους ικανότητες», τότε τα σχολεία διαδραματίζουν ένα 
πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτή (Durkheim, 1956:71). Το θεσμικό κείμενο του αναλυτι-
κού προγράμματος είναι σαφώς διατυπωμένο προσβλέποντας σε ένα δέον. Αυτό όμως 
που εφαρμόζεται στην πράξη δεν ταυτίζεται ακριβώς με το επίσημο. Η διαφοροποίησή 
του λαμβάνει χώρα σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας, καθώς εμπλέκονται στην εφαρμογή 
του ο εκπαιδευτικός, ο μαθητής και η ιδιαίτερη σχολική κουλτούρα. Έτσι πέρα από 
τους επίσημους σκοπούς και στόχους δρουν παράλληλα ρητές και άρρητες δυνάμεις 
που δημιουργούν το κρυφό αναλυτικό πρόγραμμα. Αυτό περιλαμβάνει το σύνολο των 
εμπειριών που αποκτά ο μαθητής ως αποτέλεσμα της επενέργειας παραγόντων, σχέ-
σεων και καταστάσεων που δεν περιλαμβάνονται φανερά και άμεσα στον σχεδιασμό 
της επίσημης σχολικής διαδικασίας. 

Λέξεις-Κλειδιά: αναλυτικό πρόγραμμα, κρυφό αναλυτικό πρόγραμμα, σχολεία.  

Εισαγωγή 

«Με νου και σκέψη τους φώτισα». Με αυτά τα λόγια αναφέρεται ο Προμηθέας στη 
δυνατότητα της αγωγής και της μόρφωσης των ανθρώπων στην ομώνυμη τραγωδία του 
Αισχύλου (Αισχύλος, 1991:65, στίχος 456). Με απλά λόγια, κάθε νέος έχει την προο-
πτική πνευματικής, συναισθηματικής, ηθικής και κοινωνικής αγωγής διαμέσου της ο-
ποίας θα ολοκληρωθεί ως λογικό ον. Στη μεταμοντέρνα εποχή μας, ως αγωγή μπορούμε 
να ορίσουμε το σύνολο των προγραμματισμένων ενεργειών της Πολιτείας που επιδιώ-
κει να επιδράσει θετικά στο παιδί. Για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει να πλαισιώνεται 
από τους κατάλληλους σκοπούς (Θεοφιλίδης, 2009:28).  

Ο εκπαιδευτικός στηριγμένος στους σκοπούς της αγωγής εμπλέκεται στην όλη διαδι-
κασία της εκπαίδευσης μεταδίδοντας γνώσεις, αξίες, ιδανικά και στάσεις ζωής που θα 
προσδιορίσουν τη μελλοντική ζωή των μαθητών του. Με αυτόν τον τρόπο θεμελιώνε-
ται η ευθύνη του απέναντι σε αυτούς, αλλά και στην κοινωνία γενικότερα. Ο εκπαιδευ-
τικός δεν είναι ο μόνος που ασκεί μορφωτική επίδραση στους νέους, η Εκκλησία, η 
Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, τα Πολιτικά Κόμματα, αλλά 
και άλλες θεσμοθετημένες ή άτυπες ομάδες ενδιαφέρονται και επηρεάζουν την αγωγή 
τους (Βρεττός & Καψάλης, 1994:41). 

Επομένως, η μέριμνα για τους σκοπούς της αγωγής εκδηλώνεται γενικά από όλη την 
κοινωνία, καθώς σε όλα τα σύγχρονα κράτη, ο θεσμός των δημόσιων δωρεάν σχολείων 
λειτουργεί με δαπάνες της Πολιτείας. Για όλους αυτούς τους λόγους, τους σκοπούς της 
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αγωγής δεν τους θέτουν ούτε οι μαθητές, ούτε οι γονείς αλλά ούτε και οι εκπαιδευτικοί. 
Τους θέτει η απρόσωπη κοινωνία δια των εκπροσώπων της στο Κοινοβούλιο. Κάθε 
γενεά, όπως ανέφερε και ο φιλόσοφος Wilhelm Dilthey, θέτει τους δικούς της σκοπούς 
και την επιθυμία της για μια μέλλουσα ιδανική κατάσταση. Οι σκοποί λοιπόν δεν βα-
σίζονται τόσο στο «είναι» όσο στο «δέον», δηλαδή σ’ αυτό που οφείλει να είναι η μελ-
λοντική κοινωνία (Κουμάκης, 1998:187). 

Αδιαμφισβήτητα, οι σκοποί της αγωγής υπόκεινται σε αλλαγές με το πέρασμα του χρό-
νου. Οι μεταβολές αυτές και γενικότερα οι σκοποί της εκπαίδευσης διαμορφώνονται 
σε συνθετικά σχήματα το αποτύπωμα των οποίων αποτελεί το Αναλυτικό Πρόγραμμα, 
το οποίο στην αγγλοσαξονική βιβλιογραφία αναφέρεται ως Curriculum. Η λέξη έχει 
λατινική προέλευση και στην κυριολεξία σημαίνει κυκλική τροχιά. Στην αγγλική βι-
βλιογραφία συνδέεται με τη λέξη course δηλώνοντας ένα κύκλο μελέτης στο σχολείο 
ή στο πανεπιστήμιο (Χατζηγεωργίου, 1999:100).  

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα 

Μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα και την ανάπτυξη της προοδευτικής παιδαγωγικής εφαρ-
μόζονταν τα παραδοσιακά αναλυτικά προγράμματα. Αυτά εμπεριείχαν μια οργανωτική 
δομή της διδακτέας ύλης θεωρώντας ότι αυτό μπορούσε να οδηγήσει σε καλύτερη α-
πόδοση, τόσο διαχειριστικά όσο και μαθησιακά (Ebert & Culyer, 158:2011:). Τα κεί-
μενα ήταν συνοπτικά περικλείοντας γενικόλογες αρχές και στόχους, χωρίς ενδιαφέρον 
για τη συνολική γνωστική, συναισθηματική, κοινωνική και πνευματική ανάπτυξη των 
μαθητών (Πυργιωτάκης, 2015:44). Στις αρχές του 20ου αιώνα αναπτύχτηκε για πρώτη 
φορά στις Ηνωµένες Πολιτείες ως επιστημονικό πεδίο η μελέτη του αναλυτικού προ-
γράμματος. Το παραπάνω όπως και οι διαφορετικές οπτικές για το σχεδιασµό του, ε-
πηρέασαν στη συνέχεια ως θεωρία και ως πρακτική τα αναλυτικά προγράμματα και 
άλλων χωρών (Γρόλλιος, 2011:9). 

Προπομπός στο σχεδιασμό των σύγχρονων αναλυτικών προγραμμάτων στάθηκε ο παι-
δαγωγός John Dewey, ο οποίος το 1902 με το άρθρο του «Το Παιδί και το Αναλυτικό 
Πρόγραμμα» επισήμανε ότι αυτό θα πρέπει να νοηθεί, αλλά και να οικοδομηθεί ως ένας 
συγκερασμός των περιεχομένων της μάθησης μαζί με τα ενδιαφέροντα και τις εμπειρίες 
των μαθητών. Για τον Dewey: «Το παιδί και το αναλυτικό πρόγραμμα είναι απλώς τα 
δύο άκρα που οριοθετούν μία και μοναδική διαδικασία» (Dewey, 1966:11). Με τον 
τρόπο αυτό, ο Αμερικανός παιδαγωγός εισήγαγε το αναλυτικό πρόγραμμα που ήταν 
ειδικά σχεδιασμένο με βάση τις ανάγκες των μαθητών, ένα κείμενο λογικά και ψυχο-
λογικά διαρθρωμένο (Καλδή, 2015:358).  

Η αφετηρία για κάθε σύγχρονη συζήτηση γύρω από τα μοντέλα των αναλυτικών προ-
γραμμάτων περικλείεται στο έργο του Ralph Tyler (Ornstein & Hunkins, 2017:101). Ο 
τελευταίος με το βιβλίο του «Βασικές αρχές αναλυτικού προγράμματος και διδασκα-
λίας» που δημοσίευσε το 1949, έδωσε ένα συγκροτημένο σχέδιο για την ανάπτυξή τους 
καθιερώνοντας την εφαρμογή μοντέρνων τεχνικών στο σχεδιασμό τους, τις λεγόμενες 
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«Αρχές Tyler» (Tyler, 1949:51). Αυτές περιλαμβάνουν ένα σύνολο κατευθυντήριων ι-
δεών με σκοπό ο εκπαιδευτικός παρεμβαίνοντας να βελτιώσει τη μαθησιακή διαδικα-
σία. Οι αρχές περιλαμβάνουν: α) τη διατύπωση των διδακτικών στόχων, β) την επιλογή 
κατάλληλων διδακτικών παρεμβάσεων για την επίτευξή τους, γ) την ταξινόμηση των 
μαθησιακών εμπειριών και δ) την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων (Walker & Soltis, 
1997:55). 

Με βάση τα παραπάνω, αλλά και τα πορίσματα της φιλοσοφίας, της ψυχολογίας, της 
κοινωνιολογίας και της παιδαγωγικής θεμελιώνονται τα σύγχρονα αναλυτικά προγράμ-
ματα, τα οποία είναι οργανωμένα σε επιστημονική και διεπιστημονική βάση και ευέλι-
κτα στις ανάγκες των μαθητών. Επομένως, το Αναλυτικό Πρόγραμμα ή το Πρόγραμμα 
Σπουδών, όπως αλλιώς ονομάζεται, αποτελεί ένα εκπαιδευτικό αναπτυξιακό σχέδιο το 
οποίο καθορίζει: α) τους γενικούς σκοπούς και τους στόχους της εκπαιδευτικής διαδι-
κασίας, β) τους τρόπους, τα μέσα και τις δραστηριότητες για την επίτευξη αυτών των 
στόχων και γ) τις μεθόδους και τα εργαλεία που απαιτούνται για την αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων της εκπαιδευτικής πράξης (Ιωαννίδου-Κουτσελίνη, 2013:19). 

Πόσα είναι τα αναλυτικά προγράμματα; 

Ο παραπάνω ορισμός υποδηλώνει μια σημαντική διαφορά μεταξύ του θεσμικού κειμέ-
νου και της πρακτικής υλοποίησής του, της διδασκαλίας δηλαδή της διδακτέας ύλης. 
Το αναλυτικό πρόγραμμα μπορούμε να το φανταστούμε όπως ένα μαραθώνιο δρόμο 
που ετοιμάζονται να τρέξουν οι μαθητές και στον οποίο είναι τοποθετημένοι δείκτες 
αποστάσεων, σημάνσεις, σταθμοί με νερό, πρώτες βοήθειες, ενώ θα τον παρακολου-
θήσουν αξιωματούχοι, προπονητές και κριτές. Όταν οι αθλητές ξεκινήσουν το τρέξιμο 
θα έχουν να αντιμετωπίσουν απρόβλεπτες καταστάσεις όπως καιρικά φαινόμενα, τις 
δικές τους αντοχές, καθώς και άλλες δυσκολίες που δεν προείδαν (Glatthorn & Boschee 
& Whitehead & Boschee, 2019:30). 

Οι Αμερικανοί παιδαγωγοί F. Klein, K. Tye και J. Goodlad, το 1975 σε ένα άρθρο τους, 
το οποίο ασκεί ακόμη καθοριστική επίδραση, ανέφεραν ότι από τη στιγμή της σύλλη-
ψης έως την τελική εφαρμογή του, ένα αναλυτικό πρόγραμμα μπορεί να τεμαχιστεί σε 
πέντε διαφορετικά είδη (Klein & Tye & Goodlad, 1975:6-14). α) Στο Ιδανικό Αναλυ-
τικό Πρόγραμμα, σε αυτό δηλαδή που προτείνεται από την πολιτική ηγεσία και τους 
φορείς. β) Στο Επίσημο Αναλυτικό Πρόγραμμα, σε αυτό που έχει θεσμοθετηθεί και 
εγκριθεί για να χρησιμοποιηθεί στα σχολεία. γ) Στο Αντιληπτό Αναλυτικό Πρόγραμμα, 
σε αυτό που συλλαμβάνεται νοητικά από τους εκπαιδευτικούς για το πώς θα πρέπει να 
υλοποιηθεί. δ). Στο Λειτουργικό Αναλυτικό Πρόγραμμα, σε αυτό που πραγματικά υ-
λοποιείται στις σχολικές αίθουσες και ε) στο Βιωματικό Αναλυτικό Πρόγραμμα, σε 
αυτό δηλαδή που βιώνει κάθε μαθητής, «κατασκευάζοντας νόημα από την επεξεργασία 
των πληροφοριών» (Bruner, 1997:37).  

Οι παραπάνω ταξινομήσεις είναι σημαντικές, καθώς μας βοηθούν να αντιληφθούμε την 
αλληλεπίδραση όλων των παραγόντων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι πρώτες τρεις 
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μπορεί να θεωρηθούν ως συνισταμένες του σκόπιμου προγράμματος σπουδών, καθώς 
καθορίζονται από την Πολιτεία και περιλαμβάνουν το σύνολο της σχολικής ύλης 
(Ornstein & Hunkins, 2017:27). Οι δύο τελευταίες διακρίσεις, το Λειτουργικό και το 
Βιωματικό Αναλυτικό Πρόγραμμα, αλληλεπιδρούν δημιουργώντας μια ακόμη ταξινό-
μηση που στη βιβλιογραφία αναφέρεται ως μη σκόπιμο αναλυτικό πρόγραμμα, ή μη-
δενικό ή σιωπηρό ή κρυφό ή παραπρόγραμμα και το οποίο δεν αποτελεί κατά κανόνα 
προϊόν συνειδητής πρόθεσης μάθησης (Smith-Myles & Trautman & Schelvan, 
2004:13). Ως τέτοιο ορίζεται το σύνολο των εμπειριών που αποκτά ο μαθητής ως απο-
τέλεσμα της επενέργειας παραγόντων, όρων, σχέσεων και καταστάσεων που δεν περι-
λαμβάνονται φανερά στον σχεδιασμό της επίσημης σχολικής διαδικασίας (Ιωαννίδου-
Κουτσελίνη, 2013:89). 

Το κρυφό αναλυτικό πρόγραμμα 

Η έκφραση κρυφό αναλυτικό πρόγραμμα (hidden curriculum) αναφέρθηκε για πρώτη 
φορά από τον κοινωνιολόγο Philip Jackson στο έργο του, «Η ζωή στις σχολικές τάξεις» 
το 1968, ανοίγοντας ένα μεγάλο ερευνητικό κεφάλαιο στον τρόπο που υλοποιείται το 
επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα (Κουλουμπαρίτση, 2003:13). Ένας τομέας που ερεύ-
νησε ο εν λόγω κοινωνιολόγος ήταν η αλληλεπίδραση ανάμεσα στον εκπαιδευτικό και 
στο μαθητή, που σύμφωνα με τις έρευνές του ήταν πολύ στενή και επιδρούσε καθορι-
στικά επάνω στο μαθητή (Jackson, 1990:34).  

Ο Jackson ήταν επηρεασμένος από τις ιδέες του Γάλλου κοινωνιολόγου Emile 
Durkheim και ειδικότερα είχε υπόψη του ότι: «η έρευνα στις κοινωνικές επιστήμες έ-
πρεπε να φέρει στο φως τα ασυνείδητα αίτια, τα οποία έχουν μεγαλύτερη επίδραση από 
ό,τι τα συνειδητά που εκφράζονται στα έγγραφα» (Durkheim, 2014:18). Έτσι λοιπόν πα-
ρατήρησε ότι οι επιβραβεύσεις και οι απαγορεύσεις στην αίθουσα διδασκαλίας, αλλά 
και στο σχολείο γενικότερα καλλιεργούσαν αξίες, στάσεις και προσδοκίες πέρα από τις 
δηλωμένες στο επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα (Ιωαννίδου-Κουτσελίνη, 2013:89). Ε-
πιπλέον, επισήμανε ότι η κοινωνικοποίηση των μαθητών διαμέσου του σχολείου επι-
τυγχάνεται με τη διαμεσολάβηση τριών κεντρικών παραγόντων, της ομάδας της τάξης, 
του επαίνου και της εξουσίας. Στο σχολείο ο μαθητής μαθαίνει να αντιμετωπίζεται ως 
μέλος μιας ομάδας παιδιών της ίδιας ηλικίας, μαθαίνει να επιβραβεύεται ή να τιμωρεί-
ται για τις πράξεις του και τέλος διδάσκεται να σέβεται την απρόσωπη εξουσία του 
εκπαιδευτικού (Apple, 2019:87).  

Το 1978 ο κοινωνιολόγος David Hargreaves εισήγαγε τον όρο παραπρόγραμμα υπο-
στηρίζοντας ότι πλέον αυτό δεν μπορεί να λέγεται κρυφό αφού είναι σε όλους γνωστό 
και μάλιστα μελετάται. Θεωρούσε ότι η λέξη παραπρόγραμμα είναι σωστότερη γιατί 
δηλώνει την παράλληλη λειτουργία με το επίσημο, αλλά και την ανατρεπτική θέση του. 
Ως εκ τούτου, το παραπρόγραμμα ενεργοποιείται σε κάθε προσπάθεια εφαρμογής του 
επίσημου στον μικρόκοσμο του κάθε σχολείου και της κάθε τάξης ειδικότερα (Ιωαννί-
δου-Κουτσελίνη, 2013:90). 
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Το παραπρόγραμμα και οι σταθερές του  

Κατά την εξέταση της φύσης του κρυφού προγράμματος είναι χρήσιμο να γίνει μια 
διάκριση των στοιχείων του. Το παραπρόγραμμα έχει ορισμένες σταθερές παραμέ-
τρους που αποτελούνται από στοιχεία που συναντώνται παντού και πάντοτε και είναι 
αδιαπέραστα από τις αλλαγές, καθώς επίσης και ορισμένες μεταβλητές που αποδεικνύ-
ονται ευαίσθητες στις μεταβολές.  

Ορισμένες πτυχές του είναι τόσο εγγενείς στη φύση των σχολείων ως εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων που μπορούν να θεωρηθούν μόνιμες. Ιστορικά, η απεικόνιση αυτών των 
σταθερών δομικών χαρακτηριστικών μελετήθηκε από στοχαστές της κριτικής παιδα-
γωγικής (Νικολακάκη, 2011:17). Σύμφωνα με αυτούς, το παραπρόγραμμα συνίσταται 
στη σιωπηλή διδασκαλία ιδεών, αντιλήψεων, αξιών και συμπεριφορών εντός του σχο-
λικού χώρου έτσι ώστε να αναπαράγεται το ταξικό σύστημα, καθώς η ιδεολογία της 
ευρύτερης κοινωνίας διαπερνά κάθε πτυχή της σχολικής λειτουργίας (Bottomore, 
1990:317). Στοχαστές όπως ο Paulo Freire, ο Michael Apple και ο Henry Giroux θεω-
ρούν και αναλύουν το αναλυτικό πρόγραμμα μέσα από το ευρύτερο εκπαιδευτικό πλαί-
σιο το οποίο είναι έτσι οργανωμένο και λειτουργεί «για να διατηρεί την ιεραρχική δομή» 
της κοινωνίας (Darder, 2016:21).  

Ο Paulo Freire στο έργο του «Η Παιδαγωγική του Καταπιεζόμενου» που κυκλοφόρησε 
το 1972 ανέλυσε ποικίλες πλευρές του αναλυτικού προγράμματος. Ο στοχαστής το πα-
ραλλήλισε με μια τραπεζική συναλλαγή στην οποία ο εκπαιδευτικός αποταμιεύει στο 
κεφάλι των μαθητών του γνώσεις που θα τους χρειαστούν κάποια στιγμή στο μέλλον. 
Με αυτό τον τρόπο, η διδασκαλία αποσπά την προσοχή των νέων από τα πραγματικά 
προβλήματα της κοινωνίας και εξυπηρετεί στόχους λανθάνοντες με το πρόγραμμα ό-
πως είναι η διατήρηση του υπάρχοντος Status Quo και η εκμετάλλευση της εργασίας 
των αμόρφωτων πολιτών. «Όσο πιο πολύ εργάζονται οι μαθητές για την αποταμίευση 
των καταθέσεων που τους εμπιστεύτηκαν, τόσο λιγότερο αναπτύσσουν την κριτική τους 
συνείδηση, που θα προέκυπτε από την επέμβασή τους στον κόσμο σαν μεταπλάστες αυτού 
του κόσμου» (Φρέιρε, 1977:79). 

Σύμφωνα με τους Apple και Giroux, η οικονομική, η ιδεολογική, αλλά και η πολιτι-
στική ηγεμονία της άρχουσας τάξης είναι ενσωματωμένη τόσο στο αναλυτικό πρό-
γραμμα, όσο και στα σχολικά εγχειρίδια (Giroux, 2011:64). Με αυτό τον τρόπο, οι 
σχολικές μονάδες λειτουργούν ως ισχυροί φορείς για την οικονομική, κοινωνική και 
την πολιτισμική αναπαραγωγή των ταξικών σχέσεων (Apple, 2000:110). 

Εκτός από τα παραπάνω, η αίθουσα διδασκαλίας ως ένα βασικό συστατικό της εκπαί-
δευσης αποτελεί το χώρο όπου οι πιο εμφανείς και σταθερές πτυχές του παραπρογράμ-
ματος εισέρχονται στο προσκήνιο. Έχει υποστηριχτεί ότι ο αριθμός των μαθητών στη 
σχολική αίθουσα έχει μεγάλο αντίκτυπο στο σχεδιασμό και την εφαρμογή της διδα-
σκαλίας. Η έρευνα επιβεβαιώνει ότι τα μικρότερα μεγέθη τάξεων διευκολύνουν την 
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καλύτερη διδασκαλία καθώς μπορούν όλοι οι μαθητές να λάβουν την κατάλληλη προ-
σοχή από τον εκπαιδευτικό (Day, 1999:74).  

Επιπλέον η αίθουσα είναι ένα πολυσύχναστο μέρος, όπου συχνά κυριαρχούν θέματα 
πειθαρχίας, τα οποία επιλύονται διαμέσου της εξουσίας που κατέχει ο εκπαιδευτικός. 
Ο τελευταίος χρησιμοποιεί διάφορες τεχνικές για τον έλεγχο της συμπεριφοράς των 
μαθητών του, για τις κινήσεις τους, καθώς και της ροής του λόγου τους. Η πειθαρχία 
επιτυγχάνεται με την επιδέξια χρήση κατευθυντήριων οδηγιών. Οι τελευταίες συνήθως 
καταλαμβάνουν στους εκπαιδευτικούς ένα μεγάλο μέρος από τη διδασκαλία τους για 
να τις ανακοινώσουν, να τις εφαρμόσουν ή και να τις επιβάλουν (Elias et al, 1997:44). 
Επομένως, στις σχολικές αίθουσες, οι μαθητές, πέρα από τη διδακτέα ύλη, μαθαίνουν 
ασυνείδητα κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες, χαρακτηριστικά που απαιτού-
νται και από την ευρύτερη κοινωνία στην οποία διαβιούν. Διδάσκονται να είναι ακρι-
βείς, καθαροί, υπάκουοι και συμμορφωμένοι με τους κανόνες. Επιπλέον μαθαίνουν να 
στέκονται στη γραμμή και να περιμένουν τη σειρά τους κάνοντας υπομονή (Novick & 
Kress & Elias, 2002:108).  

Μια άλλη σταθερή επίδραση του παραπρογράμματος στους μαθητές είναι η κοινωνι-
κοποιητική λειτουργία του διαλλείματος. Αυτή έγκειται στη δυνατότητά τους να ανα-
πτύσσουν ικανότητες επικοινωνίας, συνεργασίας ή και επίλυσης συγκρούσεων. Επι-
πλέον μπορούν ακόμη να οικειοποιούνται ρόλους και στάσεις αναφορικά με τα δύο 
φύλα (Χανιωτάκης, 2011:146). 

Ο εκπαιδευτικός και οι μεταβλητές του κρυφού προγράμματος 

Ορισμένες άλλες πτυχές του παραπρογράμματος μπορούν να μεταβάλλονται ευκολό-
τερα από σχολείο σε σχολείο και από αίθουσα διδασκαλίας σε αίθουσα, καθώς σε αυτές 
εισέρχεται ο εκπαιδευτικός. Ο τελευταίος ως φορέας αξιών, ιδεολογικών αρχών και 
προκαταλήψεων ασκεί επίδραση στους μαθητές του άμεσα και έμμεσα συμβάλλοντας 
στην ανάπτυξή τους τόσο σε γνωστικό, όσο σε κοινωνικό και συναισθηματικό επίπεδο 
(Thayer-Bacon, 2011:215). 

Ο εκπαιδευτικός είναι αυτός κυρίως που διαμορφώνει την ιδιαίτερη κουλτούρα της 
κάθε σχολικής αίθουσας. Δηλαδή στο πως κατανέμονται τα θρανία και στον τρόπο που 
είναι διακοσμημένη η αίθουσα. Η διευθέτηση των θρανίων σηματοδοτεί όχι μόνο το 
είδος των επιδιωκόμενων στόχων της μάθησης (ατομικών, ανταγωνιστικών, συνεργα-
τικών), άρα και της επικοινωνίας, αλλά επιπλέον υποδηλώνει τη γενικότερη αντίληψη 
που έχει ο εκπαιδευτικός για το ρόλο του (μεταδότης γνώσεων, συντονιστής, εμψυχω-
τής κ.λπ.), καθώς και τη στάση του απέναντι σε καινοτόμες διδακτικές πρακτικές (Μα-
τσαγγούρας, 1988:29). Επίσης, ο διάκοσμος της αίθουσας αποτελεί σημαντικό στοιχείο 
της σχολικής καθημερινότητας και συμβάλει ή αντίστοιχα αποτρέπει, τη διαμόρφωση 
του κατάλληλου φιλικού, κοινωνικού και μαθησιακού περιβάλλοντος (Νικολάου & 
Συρίου, 2008:338).  
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Πέρα όμως από αυτό σπουδαίο ρόλο διαδραματίζει και η μέθοδος διδασκαλίας που 
εφαρμόζει ο εκπαιδευτικός. Έχει ερευνητικά διαπιστωθεί ότι η ομαδοσυνεργατική μέ-
θοδος συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη της γνωστικής, κοινωνικής και ηθικής αυ-
τονομίας του μαθητή, καθώς και στην ανάπτυξη συλλογικών πρακτικών και στάσεων 
που αποτελούν την κοινωνικοκεντρική αποστολή σχολείου (Ματσαγγούρας, 1995:14). 
Για παράδειγμα, η διδασκαλία με σχέδια συνεργατικής έρευνας παρέχει τις περισσότε-
ρες μαθητοκεντρικές εμπειρίες μάθησης (Frey, 1986:8), ενώ αποτελεί άριστο μέσο για 
να θίξει ο εκπαιδευτικός θέματα εθνοτικής, γλωσσικής και πολιτισμικής ετερότητας 
(Χρυσαφίδης, 2000:43-4). 

Όπως έχει δείξει σχετική έρευνα, διαμέσου της άδηλης διδασκαλίας του εκπαιδευτικού 
μπορεί να μεταφέρονται στερεότυπα για τους ρόλους των δύο φύλων και του κοινωνι-
κού ελέγχου στους μαθητές (Φρόση, 2003:130). Ο έλεγχος συνίσταται στην κοινωνική 
μεταβίβαση στους μαθητές αξιών, στάσεων και πεποιθήσεων που διαμορφώνουν στε-
ρεότυπα για τους ρόλους των φύλων. Οι μαθητές μαθαίνουν ποιες συμπεριφορές, στά-
σεις, δραστηριότητες είναι κατάλληλες για το κάθε φύλο. Οι εκπαιδευτικοί αποτελούν 
φορείς της άδηλης αυτής γνώσης με τις στάσεις και τις προσδοκίες που έχουν από τη 
μια για τα αγόρια και από την άλλη για τα κορίτσια (Φρόση & Κουϊμτζή & Παπαδήμου, 
2001:23). 

Είναι γνωστό ότι οι μαθητές χρειάζονται ασφαλή και υποστηρικτικά περιβάλλοντα μά-
θησης για να βελτιωθούν γνωστικά, συναισθηματικά και κοινωνικά. Αν και οι γονείς 
μπορεί να μην εμπλέκονται άμεσα στο αναλυτικό πρόγραμμα παίζουν όμως κύριο ρόλο 
στο πως το αντιλαμβάνονται και στις σχέσεις τους με τους εκπαιδευτικούς. Είναι πρα-
κτικά διαπιστωμένο ότι όταν οι σχέσεις γονέων και εκπαιδευτικών είναι άριστες αυτό 
αντανακλάται πρώτιστα στον εξωτερικό χώρο του σχολείου. Η πρέπουσα εμφάνιση 
του κτιρίου υποδηλώνει ένα ευρύτερο ενδιαφέρον γι’ αυτό (Glatthorn & Boschee & 
Whitehead & Boschee, 2019:57).  

Ως επίλογος 

Όλα τα κοινωνικά συστήματα είναι υποχρεωμένα να αναπτύξουν μια δική τους κουλ-
τούρα, η οποία συμπεριλαμβάνει αξίες, συμπεριφορές, δεξιότητες και γνώσεις. Ανα-
ντίρρητα και τα σχολεία ως μοναδικά κοινωνικά συστήματα διαφέρουν μεταξύ τους κι 
ας βρίσκονται και πολύ κοντά. Οι διαφορές τους, χωρίς αυτό να είναι ιδιαίτερα κακό, 
οφείλονται στο σιωπηρό αναλυτικό πρόγραμμα. Το γεγονός ότι η διδασκαλία είναι το 
επίκεντρο της σχολικής διαπαιδαγώγησης δεν σημαίνει ότι η μάθηση περιορίζεται σε 
αυτό που συντελείται κατά τη διάρκειά της. Η σχολική μάθηση είναι πολύ ευρύτερη 
από την επίσημα ορισμένη γνώση, καθώς περιλαμβάνει στοιχεία που δεν περιέχονται 
στη διδακτέα ύλη (Γκότοβος, 1986:55).  

Τα στοιχεία αυτά δεν ορίζονται αλλά προκύπτουν μέσα από την κουλτούρα της κάθε 
σχολικής μονάδας και την επιστημονική και παιδαγωγική συγκρότηση των εκπαιδευ-
τικών προκαλώντας αλλαγές στις αξίες και τις συμπεριφορές των μαθητών. Αυτοί 
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μαθαίνουν πολλά στο σχολείο από πηγές διαφορετικές από το επίσημο πρόγραμμα 
σπουδών (Glatthorn & Boschee & Whitehead & Boschee, 2019:52).  

Όταν επισκεπτόμαστε ένα σχολείο και παρατηρούμε πώς είναι διακοσμημένες οι αί-
θουσες και οι κοινόχρηστοι χώροι αντιλαμβανόμαστε τα μηνύματα του παραπρογράμ-
ματος και τις αξίες που αυτό διδάσκει. Επιπλέον, η παρακολούθηση της αλληλεπίδρα-
σης των μαθητών μέσα στην τάξη και στο διάλλειμα επίσης μπορεί να μας προσφέρει 
γνώσεις για αθέατες πλευρές της διδασκαλίας. Αν θέλουμε περεταίρω πληροφορίες θα 
πρέπει να απευθυνθούμε στους μαθητές. Αν τους ρωτήσουμε, τι χρειάζεται για να πάρω 
καλό βαθμό σε κάποιο μάθημα. Δεν πρέπει να εκπλαγούμε αν μας απαντήσουν «να 
είσαι ήσυχος» ή «να μην αντιμιλάς». Τα παραπάνω είναι πλευρές του κρυφού αναλυτι-
κού προγράμματος που οι μαθητές αντιλαμβάνονται πολύ γρήγορα (Ebert & Culyer, 
2011:163). 
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Η αξιοποίηση του ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος στην εκπαίδευση:  
Διαπιστώσεις και προτάσεις 

Τουλούμης Κοσμάς, Εκπαιδευτικός, Φιλόλογος Π.Ε.02, Ph.D., ktoul@otenet.gr 

Περίληψη 

Το άρθρο διερευνά το ψηφιοποιημένο πολιτιστικό απόθεμα και τα ψηφιακά αποθετή-
ρια στην Ελλάδα υπό το πρίσμα της εκπαιδευτικής τους αξιοποίησης. Επικεντρώνεται 
στους στόχους που υπηρετούνται και στα νοήματα που μπορεί να παραχθούν μέσα από 
τις εκπαιδευτικές χρήσεις αυτού του ψηφιοποιημένους αποθέματος, σε συνδυασμό και 
με την προστιθέμενη παιδαγωγική αξία που προσλαμβάνουν και μπορεί να προσλά-
βουν στο μέλλον ανάλογες χρήσεις. Η όλη προσέγγιση αποσκοπεί στο να καταδειχθεί 
η σημασία του ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος για την εκπαίδευση, αλλά και στο 
να προταθεί μια μέθοδος ενσωμάτωσης αυτού του αποθέματος στη σχολική καθημερι-
νότητα. Επισημαίνεται, έτσι, η ανάγκη δημιουργίας μιας διδακτικής του ψηφιακού πο-
λιτισμού, η οποία θα περιλαμβάνει παιδαγωγικά προσανατολισμένες δράσεις οι οποίες 
θα το αξιοποιούν, προς την κατεύθυνση της δημιουργίας σεναρίων μάθησης με τη 
χρήση των ΤΠΕ, σε ένα ανοιχτής πρόσβασης, διερευνητικό και κριτικό, για τους μα-
θητές και τις μαθήτριες, περιβάλλον. Προς αυτή την κατεύθυνση προτείνεται μια διδα-
κτική μεθοδολογία αξιοποίησης του ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος. 

Λέξεις-Κλειδιά: ψηφιακό πολιτιστικό απόθεμα, ψηφιακά αποθετήρια, διδακτική ψη-
φιακού πολιτισμού 

Εισαγωγή 

Σύμφωνα με μια σχετικά πρόσφατη μελέτη (Kaur, 2015) ζούμε σε έναν κόσμο που τα 
έντυπα έχουν όλο και λιγότερη σημασία. Σε αυτό το πλαίσιο θεωρείται πως τα αρχεία 
που θα επεξεργάζεται ο ιστορικός του μέλλοντος θα έχουν ψηφιακή, κυρίως, μορφή. 
Σε ένα διαδίκτυο που γιγαντώνεται, τόσο σε επίπεδο ιστοσελίδων όσο και σε επίπεδο 
χρηστών - 40.000 αναζητήσεις ανά δευτερόλεπτο με τη μηχανή αναζήτησης Google 
καταγράφηκαν, για παράδειγμα, το 2014 (Kaur, ό.π., σ. 244) – τα ψηφιακά δεδομένα 
που σχετίζονται με το πολιτιστικό απόθεμα αξίζει να τύχουν ιδιαίτερης προσοχής και 
μέριμνας. 
 
Το πολιτιστικό απόθεμα αποτελεί, χρησιμοποιώντας τους όρους του Γάλλου κοινωνιο-
λόγου και φιλόσοφου P. Bourdieu, μέρος του «πολιτισμικού κεφαλαίου» μιας κοινω-
νίας (Bourdieu 1986, Nash 1990), καθώς διαμορφώνει τους όρους της συμβολικής - 
τόσο ατομικής, όσο και συλλογικής - νοηματοδότησης του κόσμου από τα μέλη της. 
Συμβάλλει, συνεπώς, καθοριστικά στη διαμόρφωση σημαντικού μέρους της «ταυτότη-
τας» των σύγχρονων κοινωνιών. Από τη στιγμή, μάλιστα, που μια παρόμοια νοηματο-
δότηση συντελείται κατεξοχήν στο χώρο της εκπαίδευσης είναι σχεδόν αυταπόδεικτη 
η σύνδεση της τελευταίας με την αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος. Η σύνδεση 
του ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος με την εκπαίδευση, συνακόλουθα, κρίνεται, 
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προφανώς, επιβεβλημένη, ενώ μπορεί να συμβάλει καίρια και στο ζήτημα του αειφό-
ρου ελληνικού σχολείου (Γιακουμάτου, 2014).  

Η ιστορία της ψηφιοποίησης ξεκίνησε από πολύ νωρίς. Το 1971, ήδη, ο Michael Hart 
εγκαινιάζει το Project Gutenberg, το γνωστό πρόγραμμα ψηφιοποίησης βιβλίων το ο-
ποίο είχε ως στόχο να καταστήσει προσιτό στους χρήστες του διαδικτύου ένα ψηφιακό 
απόθεμα βιβλίων στα οποία δεν ίσχυε, πλέον, μετά την πάροδο αρκετών ετών, η προ-
στασία πνευματικών δικαιωμάτων (Πασχαλίδης, 2010, σ. 435). Αυτή η πρώτη ψηφιο-
ποίηση πολιτιστικού αποθέματος έμελλε να δημιουργήσει έναν θαυμαστό, καινούργιο 
κόσμο. Ακολούθησε μια έκρηξη ψηφιοποίησης πολιτιστικών δεδομένων, η οποία θα 
μπορούσε, δυνητικά, αν αναλογιστεί, μάλιστα, κανείς τη διαρκή αύξηση των χρηστών 
του διαδικτύου, να καταστήσει τον υλικό και άυλο πολιτισμό μέρος της καθημερινής 
ζωής των ανθρώπων,  

Σημαντική τομή στην αξιοποίηση του ψηφιοποιημένου αποθέματος συνιστά η τρέ-
χουσα αντίληψη για την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας (interoperability) η οποία 
οδηγεί στην ενεργητικότερη διασύνδεση μεταξύ των διαφορετικών ψηφιακών αποθε-
τηρίων. Ως διαλειτουργικότητα ορίζεται η ικανότητα μεταφοράς και χρησιμοποίησης 
της πληροφορίας με έναν ομοιογενή και αποτελεσματικό τρόπο μεταξύ διαφόρων οργα-
νισμών σε επίπεδο συστημάτων πληροφορικής (Κωνσταντόπουλος, Μαγκαναράκη & 
Ντερ, 2005, σ. 3). Εξασφαλίζεται έτσι η διασύνδεση των δεδομένων του ψηφιακού 
αποθέματος ώστε ο χρήστης να πραγματοποιεί αναζητήσεις που να εξασφαλίζουν 
σαφή και ολοκληρωμένα αποτελέσματα. Η ανάπτυξη του Σημασιολογικού Ιστού 
(Semantic Web) και η λογική των Οντολογιών (Ontologies), στο νέο Web 3.0 πλαίσιο 
(Αντωνίου & Van Harmelen, 2009), αλλάζουν, άλλωστε, σημαντικά τα δεδομένα, κα-
θώς καθιστούν δυνατή την αναζήτηση σημασιολογικά ενιαιοποιημένων πληροφοριών 
στο διαδίκτυο. 

Σε αυτό το πλαίσιο δημιουργήθηκε, από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), ο Ε-
θνικός Συσσωρευτής Ψηφιακού Πολιτιστικού Περιεχομένου ανοιχτής πρόσβασης 
SearchCulture.gr (www.searchculture.gr), ο οποίος είναι συνδεδεμένος με την Euro-
peana, τον ευρωπαϊκό φορέα ανοιχτής πρόσβασης ψηφιακών δεδομένων από μουσεία, 
βιβλιοθήκες και αρχεία. Ο συσσωρευτής SearchCulture περιλάμβανε, το 2019, 496.000 
τεκμήρια από 59 ποικίλους (μουσεία, βιβλιοθήκες, αρχεία, ιδρύματα) πολιτιστικούς 
φορείς (Γεωργιάδης κ.ά. 2019)  

To ψηφιακό πολιτιστικό απόθεμα 

Οι σκοποί και το περιεχόμενο της ψηφιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς έχουν 
εγείρει από νωρίς σημαντικά ερωτήματα ως προς τους τεχνικούς, οικονομικούς, επι-
στημονικούς και κοινωνικούς λόγους που την καθιστούν απαραίτητη (Sideris, 2003). 
Το δικαίωμα των πολιτών γενικότερα και της ερευνητικής και εκπαιδευτικής κοινότη-
τας ειδικότερα για ανοιχτή πρόσβαση στις ποικίλες μορφές του πολιτιστικού αποθέμα-
τος έχει επισημανθεί ως σημαντικό κίνητρο για τη δημιουργία, την προβολή, τη διά-
θεση και τη διατήρηση και διαχείριση της ψηφιακής μορφής του (Μενδώνη, 2011).  
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Σύμφωνα με τον Γ. Πασχαλίδη (2010) τα ψηφιακά μέσα αποτελούν πολύτιμα εργαλεία 
διατήρησης της πολιτισμικής κληρονομιάς, κάθε είδους, μεταμορφώνοντας κεντρικούς 
θεσμούς της ιστορίας όπως το μουσείο και το αρχείο, διευρύνοντας σε πρωτοφανή κλί-
μακα τις διαδικασίες παραγωγής και αναπαράστασης της ιστορικής μνήμης (σελ. 429-
430).  

Προκύπτει, λοιπόν, ότι, σύμφωνα με τους Παπαθεοδώρου, Κουτσομητρόπουλο & Σο-
λωμού (2009, σελ. 2) Η ψηφιοποίηση… έχει ως στόχο να αποτυπώσει με όσο το δυνατόν 
πληρέστερο τρόπο την φυσική πληροφορία σε ψηφιακή μορφή… Το αποτέλεσμα αυτής 
της αποτύπωσης καλείται ψηφιακό υποκατάστατο (digital surrogate) και συνήθως συνο-
δεύεται από επιπλέον πληροφορία (μετα-δεδομένα), όπου καταγράφονται περιγραφικά 
στοιχεία για το πρωτότυπο αντικείμενο και το υποκατάστατο, προκειμένου να καθίστα-
νται εφικτές και να διευκολύνονται οι ενέργειες αναζήτησης και ανάκτησής τους  

Σε αυτό το πλαίσιο το περιεχόμενο του ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος μπορεί να 
αποτελείται από:  

α) ψηφιοποιημένες μορφές του υλικού πολιτισμού, στις οποίες περιλαμβάνονται αα. 
αντικείμενα και έργα τέχνης του αρχαίου, βυζαντινού, νεότερου, αλλά και του λαϊκού 
πολιτισμού, αβ. κινούμενες εικόνες και ήχοι (ταινίες, μουσική κ.ά.), αγ. κείμενα (βι-
βλία, εφημερίδες κ.ά.), αδ. φωτογραφίες, σχέδια, χάρτες, αε. αρχαιολογικοί χώροι και 
μνημεία 

β) ψηφιακές παραγωγές βασισμένες σε ψηφιοποιημένα αρχεία, όπως, για παράδειγμα, 
λογισμικά, ψηφιακοί δίσκοι κ.λ.π. 

γ) ψηφιοποιημένες άυλες (intangible) πολιτισμικές εμπειρίες, όπως προφορικές παρα-
δόσεις, ήθη και έθιμα, κοινωνικές πρακτικές κ.λ.π.  

Η αξιοποίηση όλων των παραπάνω στην εκπαίδευση δημιουργεί σημαντικές προοπτι-
κές ώστε αξίζει να εντρυφήσει κανείς, περισσότερο, σε αυτές. 

Οι εκπαιδευτικές χρήσεις του ψηφιοποιημένου πολιτιστικού αποθέματος 

Είναι γεγονός πως η χρήση του ψηφιοποιημένου πολιτιστικού αποθέματος είναι, μέχρι 
στιγμής τουλάχιστον, περιορισμένη και αποσπασματική στο σχολείο. Δεν υπάρχει κά-
ποια συντονισμένη κεντρική κατεύθυνση με συγκεκριμένες προτάσεις αξιοποίησης. 
Αυτό το κενό φαίνεται πως επιχειρείται να καλυφθεί από τον Εθνικό Συσσωρευτή Εκ-
παιδευτικού Περιεχομένου, Φωτόδεντρο, στη σελίδα «Πολιτισμός» 
(http://photodentro.edu.gr/cultural/) με βάση μαθησιακά αντικείμενα που έχουν επιλε-
γεί από κάποια, λίγα πάντως, ψηφιακά αποθετήρια και έχουν μετασχολιαστεί, με πρό-
θεση την εκπαιδευτική τους χρήση. Είναι αξιοσημείωτο πως αυτός ο μετασχολιασμός 
ενισχύει την αναζήτηση στο συγκεκριμένο αποθετήριο, η οποία πραγματοποιείται ση-
μασιολογικά. Ο ψηφιακός μετασχολιασμός δίνει έμφαση, εξάλλου, σε μεταδεδομένα 
που αποτελούν το εκπαιδευτικό πλαίσιο χρήσης κάθε αντικειμένου, το οποίο ορίζεται 
από επιμέρους στοιχεία, όπως εκπαιδευτικό επίπεδο/ βαθµίδα, ηλικία µαθητή/ χρήστη, 
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σχέσεις/ διασυνδέσεις (Κωνσταντόπουλος, Μαγκανάρη & Ντερ, 2005, σ. 8). 

Ένα πιο σύνθετο εγχείρημα αποτελούν οι «Ψηφίδες για την Ελληνική Γλώσσα & τη 
γλωσσική εκπαίδευση» του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (http://www.greek-
language.gr/digitalResources/index.html), οι οποίες συγκροτούν περιβάλλοντα ψηφιο-
ποίησης, σχολιασμού, αλλά και παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού που σχετίζεται με τη 
διδασκαλία της Γλώσσας.  

Ποια μπορεί να είναι, όμως, η ωφέλεια από τη συστηματική χρήση του ψηφιακού πο-
λιτισμού στο σχολείο; Επιγραμματικά, μπορεί να συνοψιστεί ως προς την προσφορά 
της για α) αφορμήσεις διδασκαλίας που μπορεί να παραπέμπουν σε σύγχρονα βιώματα 
των μαθητών, β) συστατικά στοιχεία συγκρότησης προβλημάτων προς επίλυση, γ) ένα 
διερευνητικό πλαίσιο ιστορικής κατανόησης του παρελθόντος δ) μέσα για τη διαμόρ-
φωση στάσεων, αντιλήψεων και αξιών για τη σύγχρονη πολιτισμική διαχείριση του 
παρελθόντος. 

Η προστιθέμενη αξία αυτής της χρήση συνίσταται στο ότι α) εξυπηρετείται η ανάπτυξη 
υψηλού επιπέδου γνωστικών δεξιοτήτων, όπως η επίλυση προβλήματος, η αντιμετώ-
πιση του θέματος από διαφορετικές οπτικές γωνίες, η επικοινωνία και η συνεργασία 
και η δημιουργία περιβάλλοντος κριτικής μάθησης. β) αξιοποιούνται πολυτροπικές ψη-
φιακές πηγές, τις οποίες οι μαθητές καλούνται να κατανοήσουν, να αποκωδικοποιή-
σουν και τελικά να αποδομήσουν ως νέο κειμενικό είδος γ) προωθείται η παραγωγή 
πολυτροπικού λόγου από τους ίδιους τους μαθητές. δ) συνειδητοποιούνται οι δυνατό-
τητες δημιουργίας και ανάρτησης των εργασιών τους στο διαδίκτυο μέσω του νέου 
περιβάλλοντος γραμματισμού και επικοινωνίας Web 2.0.  

Όσον αφορά τα βασικά προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση του ψηφιοποιημέ-
νου πολιτισμού τα περισσότερα προκύπτουν από το γεγονός ότι αυτός συγκροτείται 
από «ψηφιακά υποκατάστατα» (digital surrogates). Χάνεται έτσι η δυνατότητα της εν-
σώματης προσέγγισης του πολιτιστικού αποθέματος. Είναι, όμως, χαρακτηριστικό πως 
η αυθεντικότητα των ψηφιακών αυτών υποκατάστατων καθορίζεται μέσω της ονομα-
ζόμενης «εμπειρικής προέλευσης» (empirical provenance) η οποία θεωρείται πως εξα-
σφαλίζει την αναγνώριση ενός «ψηφιακού υποκατάστατου» ως σχετιζόμενου με την 
πραγματική ζωή αν αυτό πληροί κριτήρια που έχουν διαμορφωθεί βιωματικά, μέσα από 
την εμπειρία του χρήστη (Mudge, Ashley & Schroer, 2007, σ. 2). Ένα επιπλέον πρό-
βλημα είναι η απουσία κουλτούρας χρήσης του ψηφιακού πολιτισμού στο σχολείο και 
η ανάγκη δημιουργίας μιας σχετικής διδακτικής που θα εξασφαλίζει την παιδαγωγική 
διάσταση μιας ανάλογης διδασκαλίας. 

Για μια διδακτική του ψηφιακού πολιτισμού 

Η ανάπτυξη μιας διδακτικής του ψηφιακού πολιτισμού θα μπορούσε να αποτελέσει μια 
λύση στα παραπάνω προβλήματα (Touloumis, 2008). Με θεωρητική παιδαγωγική και 
μαθησιακή βάση τους πολυγραμματισμούς και το «Σχεδιασμό» - Design (Cope & 
Kalantzis, 2000, Kalantzis & Cope, 2020) και με μέσο τη δημιουργία Σεναρίων 
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Μάθησης με αξιοποίηση των ψηφιακών αποθετηρίων, των δυνατοτήτων της κοινωνι-
κής δικτύωσης και γενικότερα των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Εικ. 
1) είναι δυνατό να δημιουργηθεί ένα ενδιαφέρον διδακτικό πλαίσιο.  

«Οι ΤΠΕ οδηγούν σε κείμενα πολυτροπικά και σε νοήματα που είναι ιστορικά, κοινωνικά 
και πολιτισμικά ενταγμένα στη σημερινή πραγματικότητα, ενώ αποτελούν συνισταμένη 
πολλών «τρόπων» (γραπτών, οπτικών, ήχου, χώρου, ακόμα και νοηματικών). Ο «Σχε-
διασμός», στην κοινωνικο – σημειωτική του διάσταση περιλαμβάνει τον εντοπισμό των 
διαθέσιμων ψηφιακών πόρων την ένταξή τους σε νέο περιβάλλον (αναπλαισίωση) και τη 
δημιουργία ενός νέου ψηφιακού πόρου, ο οποίος ποτέ δεν μπορεί να είναι πανομοιότυπος 
με τον προηγούμενο αφού προέρχεται από τη νοηματοδότηση που του προσδίδουν τα συ-
γκεκριμένα κοινωνικά υποκείμενα που τον «διαχειρίζονται» και τον αναπλαισιώνουν 
κάθε φορά» (Πόλκας & Τουλούμης, 2012, σ. 92). 

 

Εικόνα 1 Μια διδακτική του ψηφιακού πολιτισμού 
 

Κάτω από αυτό το πρίσμα 

• οι μαθητές /τριες αντιμετωπίζονται όχι μόνο ως «χρήστες», αλλά και ως «πα-
ραγωγοί» του νέου περιβάλλοντος γνώσης  

• αναζητείται μια ευέλικτη και μαθητοκεντρική διδακτική  
• ο στόχος αυτής της διδακτικής θα είναι η δημιουργία του νέου εγγράμματου 

υποκείμενου, το οποίο θα μπορεί να αντιμετωπίζει τις ποικίλες προκλήσεις δια-
φορετικών μαθησιακών περιβαλλόντων  

• η χρήση της ψηφιακής κληρονομιάς ακολουθεί τη λογική της κοινωνικής δι-
κτύωσης (Web 2.0). 

Μια παρόμοια διδακτική προσέγγιση μπορεί να αναπτύσσεται, πιο συγκεκριμένα σε 
επτά βήματα (Πίνακας 2), μέσω των οποίων υλοποιούνται τα παραπάνω  
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Πίνακας 2 Τα επτά βήματα που συνιστούν την προτεινόμενη προσέγγιση για τη δημιουρ-

γία εκπαιδευτικών σεναρίων με χρήση των ΤΠΕ 
 

Συμπεράσματα 

Το ψηφιοποιημένο πολιτιστικό απόθεμα μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη 
σύγχρονη εκπαίδευση. Η διασύνδεση της τελευταίας με τη χρήση όλο και περισσότερο 
νέων εργαλείων ΤΠΕ, άλλωστε, επιτείνει την ανάγκη να ενταχθεί το ψηφιακό πολιτι-
στικό απόθεμα στην καθημερινότητα της διδακτικής διαδικασίας. Μια ανάλογη έ-
νταξη, όμως, δεν μπορεί να γίνει χωρίς σχέδιο και προγραμματισμό. Πρέπει να συνδε-
θεί με μια διδακτική του ψηφιακού πολιτισμού η οποία θα βασίζεται στην αξιοποίηση 
των σύγχρονων θεωριών μάθησης και, κυρίως, στη ανάδειξη νέων ρόλων για τους δυο 
πυλώνες της εκπαίδευσης, τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς.  

Η θεωρία της «Μάθησης μέσω Σχεδιασμού» (Learning by Design) και η δημιουργία 
σεναρίων μάθησης συγκεντρώνουν όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που είναι δυνατό να 
οδηγήσουν στην καλύτερη αξιοποίηση των ψηφιακών αποθετηρίων για τον πολιτισμό. 
Με βάση μια παρόμοια προσέγγιση οι μαθητές καθίστανται «παραγωγοί» της γνώσης. 
Οι ψηφιακοί πόροι, οι οποίοι συνεχώς αυξάνονται, τίθενται στη διάθεσή τους για να 
τους εντοπίζουν, να επιλέγουν, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, τους καταλληλότε-
ρους ανάμεσά τους, να τους αναλύουν και να τους αποδομούν, ώστε να «σχεδιάζουν», 
τελικά, τον δικό τους ψηφιακό πόρο και να τον μοιράζονται στον Παγκόσμιο Ιστό. Σε 
μια ανάλογη περίπτωση, όμως, είναι αναγκαίες και τολμηρές αλλαγές, οι οποίες σχετί-
ζονται με την υπέρβαση καθιερωμένων «αξιών» του υπάρχοντος σχολικού πλαισίου, 
όπως είναι, για παράδειγμα, η αντίληψη του σχολικού χρόνου ή η «τυραννία» της ύλης. 

Παράλληλα, καθίσταται εξίσου αναγκαίο, για να επιτευχθεί πληρέστερα η παραπάνω 
αξιοποίηση, οι Οργανισμοί που αναλαμβάνουν την ψηφιοποίηση του πολιτιστικού α-
ποθέματος να το συνοδεύουν με έγκυρα και αξιόπιστα μεταδεδομένα τα οποία να λαμ-
βάνουν υπόψη τις πιθανές εκπαιδευτικές του χρήσεις. Η διαλειτουργικότητα 
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(interoperability) των ψηφιακών αποθετηρίων, η εξασφάλιση σημασιολογικών αναζη-
τήσεων, αλλά και η εξασφάλιση συνεργειών αυτών των Οργανισμών με τους ενεργούς 
εκπαιδευτικούς, είναι επιβεβλημένες προς αυτήν την κατεύθυνση. 

Αν, τελικά, στόχος της εκπαίδευσης είναι πολίτες που να μην κατέχουν μόνο γνώσεις, 
αλλά και που θα είναι έτοιμοι, κάθε στιγμή, να δρουν ως πολίτες και να «διαβάζουν», 
να αποδομούν, να νοηματοδοτούν και να «ξαναχτίζουν» τον κόσμο γύρω τους - θεμε-
λιώνοντας τις προσεγγίσεις τους επάνω σε έναν νέο ανθρωπισμό, στενά συνδεδεμένο 
με το νέο ψηφιακό περιβάλλον γνώσης - το ψηφιοποιημένο πολιτιστικό απόθεμα είναι 
ένας αναγκαίος δρόμος από τον οποίο αυτή θα πρέπει να διαβεί.  
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Μελέτη εφαρμογής Πληροφοριακού Συστήματος για την υποστήριξη των μαθη-
τών στο μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής:  

Η περίπτωση του LAMS 

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

Περίληψη 

Τα Πληροφοριακά Συστήματα Μάθησης επιτρέπουν τη διαχείριση του εκπαιδευτικού 
υλικού και μπορούν να αξιοποιηθούν ως υποστηρικτικό διδακτικό εργαλείο στην πραγ-
ματικότητα των σύγχρονων σχολικών τάξεων, πολλές εκ των οποίων χαρακτηρίζονται 
από την ετερογένεια του μαθητικού δυναμικού και την έντονη διαφοροποίηση ως προς 
τον μαθησιακό ρυθμό, το γλωσσικό και πολιτισμικό επίπεδό τους. H υιοθέτηση, άλλω-
στε, νέων διδακτικών πρακτικών και η καλλιέργεια του ψηφιακού γραμματισμού των 
μαθητών οδηγούν ολοένα και περισσότερους εκπαιδευτικούς στην αναζήτηση και α-
ξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών κοινοτήτων μάθησης. Η παρούσα εργασία περιγράφει 
τη σχεδίαση ενός Πληροφοριακού Συστήματος για την υποστήριξη συνεργατικών δρα-
στηριοτήτων διαφοροποιημένης διδασκαλίας στο μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτι-
κής Αγωγής. Επιχειρήθηκε σε επαρχιακό Γυμνάσιο οι μαθητές του οποίου προέρχο-
νταν από διαφορετικά κοινωνικό-πολιτισμικά περιβάλλοντα και έχρηζαν διαφοροποι-
ημένης διδασκαλίας. Η παιδαγωγική αξία της προσπάθειας έγκειται στην ενίσχυση του 
παραδοσιακού τρόπου διδασκαλίας σε τάξεις μικτής ικανότητας με καινοτόμο τρόπο, 
καθώς υποστηρίζει το διδακτικό σχεδιασμό του μαθήματος λαμβάνοντας υπόψη τα εν-
διαφέροντα, τις κλίσεις και τις ανάγκες των μαθητών.  

Λέξεις-Κλειδιά: LAMS, Τ.Π.Ε., Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. 

Εισαγωγή 

Ο εκσυγχρονισμός του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής (ΚΠΑ) απο-
τελεί πάγιο αίτημα των εκπαιδευτικών που διδάσκουν το μάθημα. Τα τελευταία χρόνια 
η πλατφόρμα του Ψηφιακού Σχολείου, το Φωτόδεντρο και το λογισμικό του ΥΠΠΕΘ 
κινούνται στην υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών στη μαθησιακή διαδικασία. Επι-
πλέον, όλο και συχνότερα στις τάξεις των ελληνικών σχολείων συναντάμε μαθητές με 
διαφορές ως προς το φύλο, την εθνικότητα, την κοινωνική προέλευση, το πολιτισμικό 
υπόβαθρο, τις νοητικές ικανότητες, τις κλίσεις, τα ενδιαφέροντα, το γλωσσικό επίπεδο, 
τα κίνητρα για επίδοση και τον ρυθμό μάθησης.  

Το Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) Εκπαίδευσης που σχεδιάσαμε στόχευε στη βελτίωση 
του διδακτικού σχεδιασμού του μαθήματος της ΚΠΑ μέσω των καινοτόμων υπηρεσιών 
που παρείχε. Η ανάγκη που μας ώθησε στην εφαρμογή του ήταν η αυξανόμενη ετερο-
γένεια του μαθητικού δυναμικού την οποία κρίναμε πως μπορούσαμε να αντιμετωπί-
σουμε αποτελεσματικά μέσω της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, καθώς αυτή μπο-
ρούσε να ανταποκριθεί στη διαφορετικότητα και στις εκφάνσεις της μοναδικότητας 
του κάθε μαθητή (Tomlinson, 2005). Ως διαφοροποίηση εννοούμε τη διδακτική προ-
σέγγιση που τροποποιεί τις μεθόδους διδασκαλίας και χρησιμοποιεί παιδαγωγικές 

83/396

________________________________________________________________________________________________________ 
 i-Teacher     -      I.S.S.N. : 1792 - 4146       -      Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Περιοδικό     -    24ο  Τεύχος    -     Σεπτέμβριος  2020



πρακτικές και στρατηγικές διδασκαλίας με τρόπο που να αυξάνουν τις μαθησιακές ευ-
καιρίες για κάθε μαθητή μέσα στην τάξη (Beame,1996). Ο εκπαιδευτικός μέσω του ΠΣ 
θα μπορούσε χρησιμοποιώντας εργαλεία και υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης να σχε-
διάσει και να υλοποιήσει μαθησιακές δραστηριότητες που να ανταποκρίνονται στο δια-
φορετικό προφίλ και στα ενδιαφέροντα των μαθητών του (Κουτσουράκη & Μπερκού-
της, 2014). Ο μαθητής από την άλλη θα αντιμετωπιζόταν ως μοναδική προσωπικότητα 
με συγκεκριμένες δυνατότητες και θα του παρέχονταν η ευκαιρία ανάπτυξης των δε-
ξιοτήτων του μέσα από επικαιροποιημένο πολυμεσικό υλικό και διαφοροποιημένες 
μορφές αξιολόγησης (Mulroy & Eddinger,2003 ·Tuttle,2000). 

Τα συστήματα Υποστήριξης Μάθησης, που μπορούν να επικουρήσουν τη νέα πραγμα-
τικότητα των σχολικών τάξεων, διακρίνονται στα: α) Συστήματα Διαχείρισης Περιε-
χομένου (Content Management System-CMS), β) Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης 
(LMS: Learning Management System), γ) Συστήματα Διαχείρισης Εκπαιδευτικού Πε-
ριεχομένου (Learning Course Μanagement Systems-LCMS) και δ) Εικονικά Περιβάλ-
λοντα Μάθησης (Virtual Learning Environments-VLE). 

To LAMS, στο οποίο καταλήξαμε έπειτα από την προαπαιτούμενη βιβλιογραφική α-
νασκόπηση, επιλέχθηκε ως εκείνη η ψηφιακή πλατφόρμα που μπορεί να υποστηρίξει 
την διαφοροποιημένη διδασκαλία καθώς επιτρέπει δραστηριότητες που μπορούν να ε-
λέγξουν: α) τον βαθμό ετοιμότητας του μαθητή ως προς την κατανόηση, εφαρμογή, 
ανάλυση, σύνθεση, ανάκληση και αξιολόγηση της γνώσης και β) την δυνατότητα μα-
θητών διαφορετικού μαθησιακού προφίλ να αξιοποιήσουν δραστηριότητες διαφορετι-
κού βαθμού δυσκολίας. Το LΑΜS (Learning Activity Management System) αποτελεί 
στην ουσία ένα ψηφιακό εργαλείο εκπαιδευτικού σχεδιασμού. Πρόκειται για ένα Σύ-
στημα Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων (ΣΔΜΔ), που θεωρείται από τα 
πλέον διαδεδομένα περιβάλλοντα για την ανάπτυξη σύνταξης και εκτέλεσης ακολου-
θιών μαθησιακών δραστηριοτήτων (Παπαδάκης & Πασχάλης, 2009). Βασίζεται στις 
αρχές του μαθησιακού σχεδιασμού που ευνοούν την εξ αποστάσεως διαδικτυακή εκ-
παίδευση (e-Learning) και την μικτή μάθηση (blended learning). Το περιβάλλον του 
είναι σχεδιασμένο με βάση αρχές ευχρηστίας (Αβούρης, 2000), προκειμένου η δη-
μιουργία των ακολουθιών να γίνεται σε ένα φιλικό περιβάλλον συγγραφής που να α-
παιτεί μικρό χρόνο εκμάθησης. Οι ακολουθίες του μπορούν να υποστηρίξουν ένα σε-
νάριο, ένα μάθημα, μέρος ενός μαθήματος ενώ δίνει και τη δυνατότητα αποθήκευσης 
και επαναχρησιμοποίησής τους (Παπαδάκης, Πασχάλης, Ρώσσιου & Δόβρος, 2010) 
ανάλογα με τις ανάγκες των εκπαιδευτικών σεναρίων (Cameron, 2007). Παράλληλα 
επιτρέπει την εύκολη ενσωμάτωσή τους σε ΣΔΜ (Dalziel, 2007·Παπαδάκης, 2011), 
όπως το Blackboard, Moodle, Sakai, LRN, OLAT, Share Point (Γκούμα, 2019). Στη 
μελέτη μας παρουσιάζονται ο σχεδιασμός του ΠΣ, οι λειτουργικές και μη λειτουργικές 
απαιτήσεις του, ο χρόνος, το κόστος, και το εύρος εφαρμογής του, οι βασικές λειτουρ-
γίες που κάλυψε καθώς και οι χρήστες του συστήματος με τα παρεπόμενα δικαιώματα 
και υποχρεώσεις τους. 
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Σχεδιασμός και εγκατάσταση του ΠΣ 

Aρχιτεκτονική- Σχεδιασμός 

Η αρχιτεκτονική του συστήματος ήταν αυτή των τριών επιπέδων γιατί μας έδινε τη 
δυνατότητα αξιοποίησης του ΠΣ και μέσω του Διαδραστικού πίνακα. Βασικά συστα-
τικά του ΠΣ μας ήταν οι χρήστες, το εκπαιδευτικό υλικό και οι πόροι επικοινωνίας. Οι 
χρήστες χωρίστηκαν, ανάλογα με τους ρόλους τους, στους εκπαιδευτικούς, στους μα-
θητές και στον διαχειριστή του συστήματος, ενώ υπήρχε και άλλος χρήστης, στην πε-
ρίπτωση μας ο Διευθυντής του σχολείου. Το εκπαιδευτικό υλικό περιελάμβανε πολυ-
μεσικό υλικό, φύλλα εργασίας που υποστήριζαν διδακτικά μικροσενάρια και σενάρια, 
φύλλα εργασίας, παρουσιάσεις, καθώς και δραστηριότητες αξιολόγησης που έδιναν ά-
μεσα αποτελέσματα καθώς υπήρχε δυνατότητα επανάληψής τους. Πόροι επικοινωνίας 
ήταν τα e-mail, και το chat.  

Εγκατάσταση 

Προαπαιτούμενα για την εγκατάσταση του LAMS v2.3.4, σε υπολογιστή που χρησι-
μοποιούνταν από το εργαστήριο Πληροφορικής του Γυμνασίου, ήταν τα ακόλουθα: 
Λειτουργικό σύστημα Windows, Java Sun JDK v1.5.x ή 1.6.x,MySql v5.x, database 
server, Apache Web Server v2.x, PHP v5.x και Chat Server v2.x (για χρήση του Chat). 
Ο υπολογιστής βρισκόταν σε δίκτυο υπολογιστών και η διεύθυνση δικτύου του (IP 
address) ήταν σταθερή (Λαζαρόπουλος,2012). Η εγκατάσταση του έγινε από τον κα-
θηγητή Πληροφορικής του Γυμνασίου ο οποίος είχε και το ρόλο του Διαχειριστή. Αυ-
τός έλεγξε τη συμβατότητα των παραπάνω εκδόσεων και προέβη στην παραμετροποί-
ηση τους. Οι χρήστες για να εκτελέσουν τις δραστηριότητες LAMS –εκτός από το ερ-
γαστήριο και στο σπίτι-έπρεπε τουλάχιστον να διαθέτουν: οποιοδήποτε Φυλλομε-
τρητή, Adobe Flash Player v7.x και Java Sun JRE v1.5.x.Είχε ληφθεί μέριμνα, επίσης, 
προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των μαθητών που δεν διέθεταν υπολογιστή στο 
σπίτι, αυτοί να εργάζονται σε ομάδες γεγονός που βοήθησε και την τόνωση των μεταξύ 
τους σχέσεων. 

Λειτουργικές Απαιτήσεις του ΠΣ 

Στις λειτουργικές απαιτήσεις επιδιώξαμε, καταρχήν, το ΠΣ να παρέχει τη δυνατότητα 
εμπλουτισμού της τάξης με ένα νέο περιβάλλον, το ψηφιακό, το οποίο θα λειτουργούσε 
προς όφελος του μαθητή (Dziuban, Hartman & Moskal, 2004) υποστηρίζοντας την 
κατά μέτωπο διδασκαλία χωρίς να την ανταγωνίζεται (Derntl & Motsching-Pitrik, 2004 
·Ginns & Ellis, 2007). Ειδικά για το μάθημα της ΚΠΑ επιδιώξαμε να συνδράμει ψη-
φιακά την δομή, το περιεχόμενο και την αξιολόγησή του (Staker & Horn, 2012).  

Στις λειτουργικές απαιτήσεις εντάξαμε, επιπλέον, και το να έχει ως βασικό χαρακτηρι-
στικό το πρότυπο ροής της εργασίας, να διαθέτει ένα ευρύ φάσμα εργαλείων σύνταξης 
που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μια σειρά παιδαγωγικών προσεγγίσεων από 
μαθητές με διαφορετικά επίπεδα γνώσεων και δυνατοτήτων, όπως και να συνδράμει 
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αποτελεσματικά την οργάνωση συνεργατικών δραστηριοτήτων (Crook, 1994) μέσω 
του υπολογιστή (Scardamalia & Bereiter, 1994). Επιπλέον, να δίνει τη δυνατότητα προ-
σάρτησης στην ενότητα του βιβλίου πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού (άρθρα, βί-
ντεο και διαδικτυακούς συνδέσμους), το οποίο θα ήταν διαφοροποιημένο και προσαρ-
μοσμένο στο μαθησιακό προφίλ των μαθητών μας. 

Επιδιώξαμε, επίσης, να επιτρέπει στην πλατφόρμα την επανεκτέλεση των σχεδιασμέ-
νων από τον εκπαιδευτικό δραστηριοτήτων, να παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης στο 
διδακτικό υλικό και εκτός διδακτικής ώρας, να δίνει την ευχέρεια ανάθεσης εργασιών 
από τον καθηγητή στους μαθητές και τη δυνατότητα διαχείρισής τους (διορθώσεις, α-
ξιολόγηση), να επιτρέπει την πρόσβαση στο ιστορικό των εργασιών τουλάχιστον για 
τρία χρόνια, να μπορεί ο μαθητής να επαναυποβάλλει την εργασία του και ο καθηγητής 
να αναθεωρεί την βαθμολογία του και να υποστηρίζει τη δυνατότητα ομαδικών εργα-
σιών και την υποβολή τους από συγκεκριμένο μαθητή, τον «γραμματέα»  της ομάδας. 
Τέλος, στις λειτουργικές απαιτήσεις εντάχθηκε και η δυνατότητα πρόσβασης στο υλικό 
παλαιότερων εργασιών που θα λειτουργούσαν υποστηρικτικά στο σύνολο των μαθη-
τών και ειδικά στους αδύναμους, όπως και η δυνατότητα αξιοποίησης του για τη διδα-
σκαλία της ΚΠΑ και στα τρία τμήματα του Γυμνασίου μας που θα εφαρμοζόταν.  

Μη Λειτουργικές Απαιτήσεις του ΠΣ 

Οι μη λειτουργικές απαιτήσεις του ήταν: να δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης μέσω δια-
δικτύου, να υπάρχει εξελληνισμένη έκδοση του, το User Interface του συστήματος κα-
θώς και τα εγχειρίδια χρήσης και διαχείρισης του να είναι διαθέσιμα και στην ελληνική 
γλώσσα, να προβλέπεται η δυνατότητα υποστήριξής του και να παρέχει τη δυνατότητα 
κοινότητας χρηστών. Επιπλέον, να είναι φιλικό στους μαθητές, να είναι εφικτή και 
γρήγορη η δυνατότητα εκμάθησής του, να είναι εύκολο στη διαχείριση και να παρέχει 
δικαιώματα στο Διαχειριστή και στους υπολοίπους τελικούς χρήστες, ανάλογα με το 
ρόλο τους. Επίσης να είναι ασφαλές, ο κάθε χρήστης να έχει όνομα εισόδου και κωδικό 
πρόσβασης, να είναι αξιόπιστο και να υποστηρίζεται από Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Ση-
μαντικό ήταν να μπορεί να προσαρμόζεται εύκολα, ώστε να μπορεί να ενσωματώνει 
νέες λειτουργίες όπως η προβολή βίντεο και η αξιοποίηση εργαλείων Web2:0, να κάνει 
καλή διαχείριση του αποθηκευτικού χώρου και να έχει τη δυνατότητα να συνεργάζεται 
και να επικοινωνεί με άλλα πληροφοριακά συστήματα. Τέλος, το κόστος εγκατάστα-
σης και το κόστος επέκτασης/παραμετροποίησης του να μην είναι απαγορευτικό. 

Οι χρήστες του ΠΣ 

Βασικοί χρήστες του ΠΣ ήταν: i) ο Διαχειριστής του Συστήματος (System 
Administrator) και ii) ο Διαχειριστής Μαθημάτων (Course Administrator). Οι ρόλοι 
ανάλογα με το περιεχόμενο ήταν οι εξής: i) Διαχειριστής Μαθήματος (Course 
Manager), ii) Συγγραφέας (Author), iii) Επόπτης (Monitor) και iv) Εκπαιδευόμενος 
(Learner).  
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Οι τελικοί χρήστες του ΠΣ 

Οι τελικοί χρήστες όμως του ΠΣ ήταν ο καθηγητής και οι μαθητές. Ως άλλοι χρήστες 
ορίστηκαν ο Διαχειριστής του ΠΣ και ο Διευθυντής του σχολείου. Η μοντελοποίηση 
της αρχιτεκτονικής του συστήματος μας έγινε με τη Unified Modeling Language 
(UML). Το Διάγραμμα περιπτώσεων χρήσης (use case diagram) του ΠΣ, που ακολου-
θεί έγινε με την αρωγή του εργαλείου Free Online Diagram Editor (https: 
www.diagrameditor.com) και δείχνει την σχέση και την αλληλεπίδραση που είχαν εκ-
παιδευτικοί και μαθητές με το ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό του ΠΣ.   

 

Εικόνα 1: Αλληλεπίδραση Χρηστών-Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού 

Αναλυτικά ως προς τους χρήστες μας: O εκπαιδευτικός: Διαχειριζόταν το εκπαιδευτικό 
υλικό και τα μαθήματα και μπορούσε να εισάγει και να εξάγει εκπαιδευτικό υλικό, να 
εμπλουτίζει το εκπαιδευτικό υλικό με ασκήσεις, παραδείγματα και μελέτες περίπτωσης 
ανάλογες με τις δυνατότητες της ετερογενούς τάξης του, να αναθέτει εργασίες και να 
τις διορθώνει, να παρέχει ανατροφοδότηση και να επικοινωνεί με τους μαθητές του. Οι 
μαθητές: Αρχικά έκαναν εγγραφή αποκτώντας username και password μπορώντας να 
διαχειρίζονται το προφίλ τους, να προβαίνουν σε επισκόπηση του εκπαιδευτικού υλι-
κού που τους διατέθηκε, να συντάσσουν και να καταθέτουν τις εργασίες τους, να λαμ-
βάνουν ανατροφοδότηση, διορθώσεις και το βαθμό τους, να παρακολουθούν το 
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ιστορικό της εργασίας τους, να επικοινωνούν με τον καθηγητή και μεταξύ τους-χρησι-
μοποιώντας τους πόρους επικοινωνίας του συστήματος- και να έχουν δυνατότητα αυ-
τοαξιολόγησης μέσα από τεστ αυτόματης διόρθωσης. Ο διαχειριστής: Είχε πλήρη δι-
καιώματα στην πλατφόρμα, δυνατότητα εκτέλεσης των εργασιών των άλλων χρηστών 
και εξουσιοδότηση να διαχειρίζεται πλήρως τους λογαριασμούς τους καθώς και το σύ-
νολο του εκπαιδευτικού υλικού. Άλλος χρήστης: Πρόκειται για τον Διευθυντή του σχο-
λείου ο οποίος είχε πρόσβαση μόνον στο παρεχόμενο από το σύστημα εκπαιδευτικό 
υλικό προκειμένου να έχει μια γενική εικόνα της ψηφιακής πλατφόρμας που αξιοποι-
ήθηκε για την διαφοροποιημένη διδασκαλία των ετερογενών μαθητών του σχολείου 
του, δεν διέθετε όμως κάποιο άλλο δικαίωμα, όπως επίσης δεν διέθετε πρόσβαση στους 
πόρους επικοινωνίας του ΠΣ.  

Κόστος του ΠΣ 

Ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η παρεπόμενη λειτουργία του ΠΣ δεν απαίτησε κάποιο 
ιδιαίτερο κόστος. Αξιοποιήθηκε όπως προαναφέρθηκε λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα και 
ο server του ΠΣ καλύφθηκε από το υλικό που παρέχεται από το μέσο ελληνικό δημόσιο 
σχολείο. Επιπλέον, το πολυμεσικό υλικό και οι προτεινόμενες δράσεις στηρίχθηκαν σε 
υπάρχοντα δωρεάν διαδικτυακά εργαλεία και ο σχεδιασμός, η υλοποίηση, η προσθήκη 
και η διαχείριση του εκπαιδευτικού υλικού έγινε από τον διδάσκοντα χωρίς κάποια 
πρόσθετη αμοιβή. 

Χρόνος ανάπτυξης-Κύκλος λειτουργίας 

Ο χρόνος πλήρους ανάπτυξης του ΠΣ εκτιμήθηκε πως θα ήταν περίπου δυο μήνες προ-
κειμένου ο εκπαιδευτικός να συλλέξει, ταξινομήσει, οργανώσει και αναρτήσει ψη-
φιακό εκπαιδευτικό υλικό που θα κάλυπτε την ανάγκη της διαφοροποιημένης διδασκα-
λίας της ετερογενούς τάξης του και αφ’ ετέρου οι χρήστες να έχουν ένα επαρκές χρο-
νικό διάστημα προκειμένου να επιμορφωθούν στην ορθή χρήση του Π.Σ. από τον Δια-
χειριστή του συστήματος. Ο κύκλος λειτουργίας του ΠΣ εκτιμάται πως θα είναι τρία 
έτη. Εξυπακούεται πως σ’ αυτό το χρονικό διάστημα ο εμπλουτισμός του εκπαιδευτι-
κού υλικού θα είναι συνεχής και θα προσαρμόζεται στις δυνατότητες και στις ιδιαιτε-
ρότητες των μαθητών λαμβάνοντας υπόψη τις νομικές ή θεσμικές παραμέτρους που 
επηρεάζουν το μάθημα, τις τεχνικές και τις μεθόδους διδασκαλίας του, καθώς και θέ-
ματα που άπτονται των ραγδαίων επιστημονικών εξελίξεων που επηρεάζουν τον χώρο 
των ΤΠΕ και την αξιοποίηση ή κατάργηση λογισμικών και εργαλείων. 

Επίλογος 

Αν και η πλειονότητα των εκπαιδευτικών αποδέχεται θεωρητικά την διαφορετικότητα 
των μαθητών και την ετερογένεια των τάξεων, οι περισσότεροι από αυτούς κάνουν 
ελάχιστα ή τίποτα προκειμένου να διαφοροποιήσουν τη διδασκαλία τους (Tomlinson 
et.al.,2003). Οι όποιες προσπάθειες κατά καιρούς έγιναν ήταν από ελάχιστες έως ανα-
ποτελεσματικές (Schumm & Vaughn,1995· Stradling & Saunders, 1993) γιατί έγιναν 
ανοργάνωτα, με αυτοσχεδιασμούς, χωρίς οργάνωση ή αξιοποίηση συγκεκριμένων 
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στρατηγικών Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (Wehrmann, 2000). 

Το ΠΣ του LAMS που εφαρμόσαμε στην ΚΠΑ έκανε τη διαφοροποιημένη διδασκαλία 
πράξη, γιατί μπόρεσε να υποστηρίξει τη δημιουργία ατομικών και ομαδικών δραστη-
ριοτήτων ποικίλου περιεχομένου (Dalziel, 2003 · Ευαγγέλου et al., 2015·Masterman & 
Lee, 2005 · Παπαδάκης et al., 2010 · Papadakis et al., 2012) και να ενισχύσει τον πα-
ραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας σε τάξεις μικτών ικανοτήτων, θέτοντας όμως ως προα-
παιτούμενο την εξοικείωση των μαθητών με το περιβάλλον του και τα εργαλεία συνερ-
γασίας που το επικουρούν. Ως ΠΣ εκπαίδευσης κρίνουμε ότι προήγαγε τον σεβασμό, 
την ποικιλομορφία, το διαφορετικό και έδωσε τη δυνατότητα αξιοποίησης των ιδιαίτε-
ρων ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μαθητών. Eπιπρόσθετα, βοήθησε στο διαμοιρα-
σμό καλών πρακτικών καθώς το παραγόμενο ψηφιακό υλικό του δεν χρησιμοποιήθηκε 
εφάπαξ καθώς μπόρεσε να αναδιαταχθεί, να επαναχρησιμοποιηθεί και να εμπλουτισθεί 
ανάλογα με τον προγραμματισμό της διδασκαλίας μας, ενώ επέτρεψε τη διάχυση του 
και σε άλλες ψηφιακές κοινότητες μάθησης. 
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Διαδικτυακός εκφοβισμός: Διερεύνηση μέσω κινητής συσκευής 

Ρόρρη Αναστασία, Εκπαιδευτικός Π.Ε.86, Μ.Sc., anarorri@sch.gr 

Γιάννου Βασιλική, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Μ.Sc., vasgiannou@sch.gr 

Περίληψη 

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των μαθητών 

τόσο της πρωτοβάθμιας, όσο και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σχετικά με τον δια-

δικτυακό εκφοβισμό. Στόχος είναι οι μαθητές/-ήτριες να ενημερωθούν σχετικά με το 

διαδικτυακό εκφοβισμό, να μάθουν να διακρίνουν τις μορφές εμφάνισής του, να γνω-

ρίζουν τις συνέπειες και τον τρόπο αντιμετώπισής του, ώστε να συμβάλλουν στην α-

ποτροπή εκδήλωσής του, για να διαφυλάξουν πρωτίστως την ψυχική τους υγεία καθώς 

και των συμμαθητών τους Η παρούσα εργασία αποτελεί μια νέα διδακτική προσέγγιση 

για τη διερεύνηση του φαινομένου, η οποία πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής 

Cyberbullying για κινητή συσκευή, η οποία δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα App 

Inventor. Οι στόχοι του διδακτικού σεναρίου υλοποιούνται μέσω των αρχών του εποι-

κοδομητισμού (Κολιάδης, 2002) και της συμμετοχικής μάθησης, με αποτέλεσμα την 

ανάπτυξη της κριτικής σκέψης (Τριλιανός, 1993), της συλλογικής προσπάθειας, της 

βιωματικής δράσης των μαθητών καθώς και την απόκτηση δεξιοτήτων ομαδοσυνεργα-

τικότητας (Σολομωνίδου, 2001) 

Λέξεις-Κλειδιά: Διαδικτυακός εκφοβισμός, μορφές, συνέπειες, αντιμετώπιση 

Εισαγωγή 

Η τεχνολογική επανάσταση της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών που συντελείται 

τα τελευταία χρόνια, επηρέασε σημαντικά την αλλαγή του τρόπου ζωής, μάθησης και 

επικοινωνίας των ανθρώπων. 

 Στη σημερινή εποχή, η χρήση του Διαδικτύου αποτελεί σημαντικό εργαλείο επικοινω-

νίας και μάθησης. Ωστόσο, η χρήση του διαδικτύου, εκτός από τα θετικά στοιχεία που 

μπορεί να εμπεριέχει, ελλοχεύει συχνά και «αθέατους» κινδύνους, όπως είναι το 

cyberbullying (Λαζούρας & Ούρδα, 2012).  

Η εργασία αυτή επιδιώκει τη διερεύνηση της εκδήλωσης του φαινομένου του διαδι-

κτυακού εκφοβισμού και των επιπτώσεων που έχει κυρίως στους μαθητές, το οποίο 

τείνει να λάβει αυξητικές τάσεις στην εποχή μας (Guckert,2013). Η μεθοδολογία της 

διδασκαλίας που ακολουθείται κατά την εφαρμογή του προτεινόμενου σεναρίου είναι 

μια ανοικτή μαθησιακή διεργασία, η οποία διατυπώνει σκοπό, καθώς και στόχους σε 

επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων. Αποτελεί συνδυασμό διαδραστικής και 

συμμετοχικής μάθησης και προσεγγίζεται με την χρήση ψηφιακών εργαλείων που προ-

σφέρουν οι ΤΠΕ, και την αξιοποίηση εφαρμογής μέσω κινητών συσκευών, που δη-

μιουργήθηκε με το πρόγραμμα Αpp Inventor. Οι κινητές συσκευές παρέχουν δυνατό-

τητες για ανεξάρτητη και εξατομικευμένη μάθηση (Klopfer et al, 2002), ενώ το 
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μεγαλύτερο πλεονέκτημα της χρησιμοποίησής τους στη διαδικασία της μάθησης είναι 

η κινητοποίηση και η δραστηριοποίηση των μαθητών (Backer, 2010). Η στρατηγική 

της συμμετοχικής μάθησης που ακολουθείται βοηθά τους μαθητές να αναπτύσσουν την 

αυτοαντίληψή τους, να ανακαλύπτουν αρχές, να δημιουργούν σχέσεις με άλλους, να 

εμπλέκονται σε δημοκρατικές διαδικασίες και να εργάζονται παραγωγικά στην κοινω-

νία (Social Interaction). Ο εκπαιδευτικός παίζει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία δόμη-

σης και στην ανάπτυξη δυναμικής εντός των ομάδων. Επίσης βοηθά, ενθαρρύνει, εμ-

ψυχώνει και καθοδηγεί τους μαθητές να ανακαλύψουν μόνοι τους τις έννοιες (Bruner 

1986). Η χρήση του Διαδικτύου εκτός από τα πλεονεκτήματα, εμπερικλείει και κινδύ-

νους. Στους κινδύνους αυτούς εμπεριέχεται και το cyberbullying το οποίο μπορεί να 

δημιουργήσει σοβαρές επιπτώσεις στη συναισθηματική και ψυχολογική διάθεση των 

χρηστών, ιδιαίτερα των μαθητών αυτής της ηλικίας. Κρίνεται επομένως απαραίτητη η 

ενημέρωσή τους για τους κινδύνους που συνοδεύουν την χρήση του διαδικτύου καθώς 

και για τους τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισής τους σε όλα τα στάδια του εκπαι-

δευτικού συστήματος με την υλοποίηση σχετικών εκπαιδευτικών δράσεων (Κέκκερης 

& Δέλλας, 2003).  

Ταυτότητα σεναρίου 

Η παρούσα εργασία αποτελεί μια διδακτική προσέγγιση της ενότητας «Διαδικτυακός 

Εκφοβισμός» στο πλαίσιο των Δημιουργικών Δραστηριοτήτων-Δεξιοτήτων ζωής . Η 

εκτιμώμενη διάρκεια του σεναρίου είναι έξι διδακτικές ώρες που χωρίζεται σε ισάριθμα 

στάδια διάρκειας δύο διδακτικών ωρών έκαστο. Ο αριθμός των μαθητών στους οποίους 

απευθύνεται η διδασκαλία είναι είκοσι τέσσερεις, χωρισμένοι σε τέσσερις ομάδες των 

έξι ατόμων και ο χώρος εφαρμογής του είναι η αίθουσα διδασκαλίας με βιντεοπροβο-

λέα και Ηλεκτρονικό Υπολογιστή. Επίσης η χρησιμοποίηση κινητών συσκευών καθ΄ 

όλη τη διάρκεια της ενότητας καθιστούν ελκυστικότερη την διαδικασία της μάθησης 

μέσω πολυαισθητηριακών προσεγγίσεων σ΄ ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον επαυξημέ-

νης εικονικής πραγματικότητας. 

Στάδια Διδασκαλίας 

Στάδιο 1 

Περιεχόμενο: Διαδικτυακός εκφοβισμός- Μορφές-Συνέπειες-Τρόποι αντιμετώπισης. 

Επιδιωκόμενοι στόχοι του σταδίου είναι: γνωστικοί: αναγνώριση βασικών εννοιών που 

αφορούν στο Διαδικτυακό Εκφοβισμό δεξιοτήτων: οπτικής μάθησης και χρήσης κινη-

τών συσκευών, στάσεων: συνεργασίας και ενσυναίσθησης. Εποπτικά μέσα: Βιντεο-

προβολέας με Η/Υ και κινητή συσκευή με την εφαρμογή του σχεδίου μαθήματος.  

Εκπαιδευτικές τεχνικές: εισαγωγή στις έννοιες αρχικά μέσω καταιγισμού ιδεών των 

μαθητών, ώστε να εκφράσουν τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους, να διατυπώσουν τα 

94/396

________________________________________________________________________________________________________ 
 i-Teacher     -      I.S.S.N. : 1792 - 4146       -      Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Περιοδικό     -    24ο  Τεύχος    -     Σεπτέμβριος  2020



βιώματά τους, στη συνέχεια χωρισμός σε ομάδες και διερεύνηση του φαινομένου μέσω 

της εφαρμογής στην κινητή συσκευή και της δραστηριότητας 1. 

Στάδιο 2 

Περιεχόμενο: Μορφές Διαδικτυακού εκφοβισμού. Διερεύνηση – προβληματισμός - 

κριτική τοποθέτηση.  

Επιδιωκόμενοι εκπαιδευτικοί στόχοι του σταδίου: γνωστικοί: ορισμός-μορφές του δια-

δικτυακού εκφοβισμού μέσω των δραστηριοτήτων 3 και 4 αυτοαξιολόγησης , δεξιοτή-

των: οπτικής μάθησης και χρήσης κινητών συσκευών, στάσεων: καλλιέργεια της ενσυ-

ναίσθησης και του αλληλοσεβασμού. 

Εκπαιδευτικές τεχνικές: εργασία σε ομάδες για την καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος 

και ανάπτυξη της δυναμικής της ομάδας, παραδείγματα για την ανάπτυξη κριτικής σκέ-

ψης - συζήτηση μέσω της δραστηριότητας 2.  

Στάδιο 3 

Περιεχόμενο: Ανατροφοδότηση με την αξιοποίηση γνωστών ψηφιακών εργαλείων από 

τους μαθητές σχετικά με τον διαδικτυακό εκφοβισμό. 

Επιδιωκόμενοι εκπαιδευτικοί στόχοι: γνωστικοί: να γνωρίζουν τα βασικά στοιχεία του 

διαδικτυακού εκφοβισμού, να χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία για παραγωγή εκπαι-

δευτικού υλικού δεξιοτήτων: ανάπτυξη κριτικής σκέψης, ενεργητική ακρόαση, συνερ-

γασία και επικοινωνία, στάσεων: ικανότητα αποφυγής διαδικτυακού εκφοβισμού, εν-

συναίσθηση, αλληλοσεβασμό και αποδοχή της διαφορετικότητας. 

Εποπτικά μέσα: Βιντεοπροβολέας, κινητές συσκευές, ψηφιακά εργαλεία ΤΠΕ, έτσι ώ-

στε να εκφραστούν δημιουργικά. 

Εκπαιδευτικές τεχνικές: ελεύθερη έκφραση των ιδεών των μαθητών σε σχέση με τους 

στόχους, εργασία σε ομάδες, ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων, συζήτηση στη ολομέ-

λεια, με τη βοήθεια της δραστηριότητας 5.  

Συμπεράσματα 

Οι μαθητές/μαθήτριες καθ΄ όλη τη διάρκεια της διδασκαλίας επέδειξαν αυξημένο εν-

διαφέρον και συμμετείχαν πρόθυμα και δημιουργικά σε όλες τις εκπαιδευτικές δρα-

στηριότητες. Χρησιμοποίησαν με επιτυχία την εφαρμογή του App Inventor και έμαθαν 

να διερευνούν, να σκέφτονται και να απαντούν σε ερωτήματα σχετικά με το θέμα δι-

δασκαλίας που τους δόθηκε. Οι κινητές συσκευές είναι οικεία εργαλεία επικοινωνίας 

για τους μαθητές / μαθήτριες και η χρήση τους στην εκπαιδευτική διαδικασία ήταν 

ιδιαίτερα ελκυστική κι ευχάριστη. Μ’ αυτόν τον τρόπο ενισχύθηκε η ενεργητική 
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συμμετοχή, η δημιουργικότητα, η ελεύθερη έκφραση των μαθητών και η επικαιροποί-

ηση των γνώσεων τους. 

Ο εκπαιδευτικός καθοδήγησε και συντόνισε την εργασία των ομάδων, παρακολουθώ-

ντας την συνολική τους πρόοδο, ενώ ταυτόχρονα ενθάρρυνε και κατεύθυνε τους μαθη-

τές που χρειάζονταν περισσότερη βοήθεια. Μέσω της χρήσης των συγκεκριμένων εκ-

παιδευτικών τεχνικών και μέσων διευκολύνθηκε η αποτελεσματικότερη επίτευξη των 

διδακτικών στόχων, ενώ δόθηκαν επιπλέον κίνητρα, ακόμα και σε μαθητές / μαθήτριες 

που παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες, να συμμετέχουν με περισσότερο ενθουσια-

σμό αξιοποιώντας τις δυνατότητές τους. 

Οι δραστηριότητες διευκόλυναν, εκτός των άλλων, τον αναστοχασμό, την επανατρο-

φοδότηση και την επέκταση της γνώσης στην καθημερινότητα τους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Επέλεξε την εφαρμογή Cyberbullying στην κινητή συσκευή και πάτησε Είσοδος(Ει-

κόνα 1α). Προκύπτει η οθόνη με τις ενότητες της εφαρμογής (Εικόνα 1β). 

 
Εικόνα 1 : α) Είσοδος εφαρμογής β) Ενότητες εφαρμογής 

Αν επιλέξεις Βίντεο για Δ.Ε προκύπτει η οθόνη (Εικόνα2α) και παρακολουθείς το βί-

ντεο. Αν επιλέξεις Άκουσε κάποιες χρήσιμες πληροφορίες προκύπτει η οθόνη (Εικόνα 

2β) που περιέχει τέσσερα κουμπιά με πληροφορίες. Πατώντας σε ένα κουμπί μπορείς 

να ακούσεις τις σχετικές πληροφορίες. Αν πατήσεις Πληροφορίες από το Διαδίκτυο 

προκύπτει η Εικόνα 3α η οποία δίνει πληροφορίες από το Wikipedia, αλλά έχει και τα 

κουμπιά Google και Saferinternet,που αν τα πατήσεις μεταφέρεσαι αντίστοιχα στο φυλ-

λομετρητή και στη σελίδα (Εικόνα 3β).  Γενικά σε όλες τις οθόνες, αν πατήσεις  

πηγαίνεις στην εικόνα 2β, αν πατήσεις  πηγαίνεις στην προηγούμενη οθόνη, αν πα-

τήσεις  πηγαίνεις στην επόμενη οθόνη. Τα πλήκτρα αυτά ονομάζονται πλήκτρα πλο-

ήγησης. 

 
Εικόνα 2:α) Βίντεο για Δ.Ε β)Ακουστικές πληροφορίες 
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Εικόνα 3: α) Πληροφορίες β) Saferinternet 

Αν στην Εικόνα 1β επιλέξεις Δραστηριότητες πηγαίνεις στην εικόνα 4α όπου φαίνονται 

οι πέντε δραστηριότητες και τα κουμπιά πλοήγησης. Πατώντας στο κουμπί Δραστη-

ριότητα 1 εμφανίζεται η οθόνη (Εικόνα 4β), στην οποία φαίνονται οι έξι ομάδες που 

χωρίζονται οι μαθητές και πληροφορίες για τη δραστηριότητα. Πατώντας στο κουμπί 

της κάθε ομάδες μεταφέρεσαι στην Εικόνα 1β, ώστε να επιλέξεις τρόπο για τη διερεύ-

νηση του θέματος της ομάδας σου. 

Πατώντας στο κουμπί Δραστηριότητα 2 εμφανίζεται η οθόνη (Εικόνα 5α), στην οποία 

φαίνονται οι πληροφορίες για κάθε μια από τις έξι ομάδες για τη δραστηριότητα, και 

τα πλήκτρα πλοήγησης. Οι δραστηριότητες 1,2 είναι ομαδικές. 

 
Εικόνα 4: α) Δραστηριότητες β) Δραστηριότητα 1 
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Εικόνα 5: α) Δραστηριότητα 2 β) Δραστηριότητα 3 (πρώτη ερώτηση) 

Οι δραστηριότητες 3, 4 είναι ατομικές και χρησιμοποιούνται για αυτοαξιολόγηση. 

Αν πατήσεις το κουμπί Δραστηριότητα 3 προκύπτει η οθόνη (Εικόνα 5β), με την πρώτη 

ερώτηση από πέντε ερωτήσεις. Αν η απάντησή σου είναι σωστή γίνεται πράσινο το 

κουμπί που επέλεξες ειδάλλως γίνεται κόκκινο και προχωράς στην επόμενη ερώτηση. 

Αφού απαντήσεις και την πέμπτη ερώτηση, εμφανίζεται κουμπί με τίτλο Τέλος και 

πατώντας το βλέπεις το ποσοστό των σωστών απαντήσεων(Εικόνα 6α) καθώς και τα 

πλήκτρα πλοήγησης.. 

Αν πατήσεις το κουμπί Δραστηριότητα 4 προκύπτει η οθόνη (Εικόνα 6β), για να επι-

λέξεις μορφές. Αν η επιλογή σου είναι σωστή το κείμενο χρωματίζεται πράσινο, αλλιώς 

κόκκινο. Όταν τελειώσεις πάτησε Τέλος οπότε βλέπεις το ποσοστό των σωστών απα-

ντήσεων(Εικόνα 7α) και επιλέγεις πλήκτρο πλοήγησης.. 

Τέλος αν πατήσεις το κουμπί Δραστηριότητα 5 εμφανίζεται η οθόνη (Εικόνα 7β), στην 

οποία δίνονται πληροφορίες για την δραστηριότητα αυτή. Η δραστηριότητα είναι ομα-

δική 
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Για να τελειώσεις την εφαρμογή μεταφέρεσαι με τα πλήκτρα πλοήγησης στην Εικόνα 

1β και επιλέγεις Τέλος εφαρμογής. 

 
Εικόνα 6: α) Τέλος δραστηριότητας 3 β) Δραστηριότητα 4 

 
Εικόνα7: α) Τέλος δραστηριότητας 4 β) Δραστηριότητα 5 
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Η αξιοποίηση σύγχρονων παιδαγωγικών προσεγγίσεων στην υποστήριξη 
της διδασκαλίας με τη συμβολή της ρομποτικής κοινωνικής αρωγής  

Ξιάρχου Χριστίνα 
Εκπαιδευτικός Π.E.70, M.Ed &M.Sc, ksiarxou1967@hotmail.com 

Περίληψη 

Η κοινωνική ρομποτική αρωγή αποτελεί μία νέα εναλλακτική μορφή εκπαίδευσης, η 
οποία μέσα από την αλληλεπίδραση των μαθητών με τα κοινωνικά ρομπότ μπορεί να 
υποστηρίξει τη μάθηση βιωματικά, συνεργατικά και διερευνητικά. Με τη συμβολή των 
ρομπότ κοινωνικής αρωγής ως νέα, σύγχρονη και καινοτόμο τεχνική υποστήριξης της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να συνεργάζονται ομαδο-
συνεργατικά, να αποκτούν εμπειρίες βιωματικά και να προσεγγίζουν τη μάθηση μέσω 
της έρευνας και της διερεύνησης. Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η αξιοποίηση της 
βιωματικής, διερευνητικής και συνεργατικής προσέγγισης της μάθησης και της υπο-
στήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας με τη συμβολή της ρομποτικής κοινωνικής α-
ρωγής. Με τη χρήση της ρομποτικής κοινωνικής αρωγής στην εκπαιδευτική πράξη, οι 
εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν ρόλο υποστηρικτικό και καθοδηγητικό, ώστε οι εκπαι-
δευόμενοι να οδηγούνται σε συναισθηματική, πνευματική και σωματική ανάπτυξη.  

Λέξεις-Κλειδιά: κοινωνικά ρομπότ, βιωματική, συνεργατική, διερευνητική μάθηση. 

Εισαγωγή 

Η κοινωνική ρομποτική αρωγή αποτελεί ένα διαφοροποιημένο τομέα της εκπαιδευτι-
κής ρομποτικής, η οποία έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει την εκπαίδευση και τη 
μάθηση. Θεωρείται ο εγγραμματισμός της νέας εποχής, εναλλακτική μορφή εκπαίδευ-
σης και νέα δεξιότητα του 21ου αιώνα. Τα ρομπότ κοινωνικής αρωγής συμβάλλουν 
στην ενίσχυση κοινωνικών δεξιοτήτων και υποστηρίζουν τη μάθηση χωρίς περιορι-
σμούς και σε πολλά γνωστικά αντικείμενα. Με τη κοινωνική ρομποτική αρωγή οι μα-
θητές δύναται να εργάζονται σε ένα παρακινητικό, δημιουργικό και ευχάριστο περι-
βάλλον. Επίσης οι μαθητές έχουν δυνατότητα για ενεργητική, εξατομικευμένη διδα-
σκαλία και την ευκαιρία να προσεγγίζουν τη μάθηση και να αποκτούν εμπειρίες βιω-
ματικά, ομαδοσυνεργατικά, συνεργατικά και διερευνητικά. Επιπλέον η υποστήριξη της 
διδασκαλίας με ρομπότ κοινωνικής αρωγής δημιουργεί συνθήκες ενεργητικής παρόρ-
μησης στους μαθητές, ενθάρρυνσης και μείωσης του άγχους τους, κάνοντας τη διδα-
σκαλία ελκυστική και αποτελεσματική. Για τον εκπαιδευτικό η διδασκαλία με τη 
χρήση ρομπότ κοινωνικής αρωγής αποτελεί μία καινοτόμο διαδικασία, η οποία του δί-
νει το ρόλο του καθοδηγητή και του διαμορφωτή του πλαισίου της μαθησιακής διαδι-
κασίας, ενώ για τον εκπαιδευόμενο αποτελεί μία νέα, ευχάριστη και δημιουργική ε-
μπειρία. 
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Βιωματική προσέγγιση της μάθησης 

Η βιωματική μάθηση χαρακτηρίζεται ως ένας εναλλακτικός, ενεργητικός τρόπος εκ-
παίδευσης σε αντιπαραβολή και αντίθεση με τον παθητικό “παραδοσιακό” τρόπο εκ-
παίδευσης, ο οποίος συσχετίζεται με την μετωπική διδασκαλία και με την στείρα απο-
μνημόνευση της ύλης (Τριλίβα & Αναγνωστοπούλου, 2008). Ο βιωματικός τρόπος 
προσέγγισης της μάθησης έχει αποδεχθεί και υποστηρίζεται από πολλές επιστήμες ό-
πως τη Νεύρο-Επιστήμη, την Επιστήμη της Μάθησης και την Εκπαιδευτική Ψυχολο-
γία. Σύμφωνα με τις επιστήμες αυτές ο τρόπος προσέγγισης της γνώσης βιωματικά ο-
δηγεί όχι μόνο στην αποτελεσματική μάθηση ενός μόνο γνωστικού αντικειμένου, αλλά 
αποτελεί τρόπο προσωπικής ανάπτυξης και ολιστικής προετοιμασίας των μαθητών ως 
ενεργούς πολίτες του 21ου αιώνα. Οι διαδικασίες και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται 
στην βιωματική μάθηση συμβάλλουν στην κατανόηση του ίδιου του εαυτού τους και 
επιπλέον στην ανάπτυξη της προσωπικότητας τους ολιστικά. Επιπρόσθετα η βιωματική 
προσέγγιση της μάθησης δείχνει στους μαθητές «πώς να μαθαίνουν» (learn to learn) 
και «πώς να σκέφτονται» (how to think (Καμαρινού,1998). Ο στόχος της βιωματικής 
μάθησης είναι να φέρει τους μαθητές σε άμεση επαφή με το γνωστικό αντικείμενο με 
θετική παιδευτική αξία, μέσα από την έρευνα, την εργασία πεδίου, την παρατήρηση, 
τις συνεντεύξεις, τα παιχνίδια ρόλων, τις προσομοιώσεις, τις αφηγηματικές ανασυνθέ-
σεις και την δημιουργική έκφραση. Με λίγα λόγια η βιωματική προσέγγιση της μάθη-
σης αποτελεί δημιουργική και αποτελεσματική μέθοδο διδασκαλίας, με αποτέλεσμα οι 
μαθητές να δραστηριοποιούνται σωματικά, συναισθηματικά και διανοητικά (Δεδούλη, 
2002).  

Η προσέγγιση της μάθησης βιωματικά μπορεί να επιτευχθεί ευχάριστα με τη χρήση 
των ρομπότ κοινωνικής αρωγής, γιατί οι μαθητές αλληλεπιδρούν μαζί τους και απο-
κτούν εμπειρίες βιωματικά που μπορούν να τους οδηγήσουν σε συναισθηματική, πνευ-
ματική και σωματική ανάπτυξη. Οι Andersen, Boud και Cohen αναφέρουν (2002,όπως 
αναφ. στους Τριλίβα & Αναγνωστοπούλου,2008) ότι σε κάθε βιωματική μάθηση οι 
μαθητές εμπλέκονται με όλες τους τις αισθήσεις και οι γνώσεις που αποκτιούνται έχουν 
πραγματικό νόημα για αυτούς. Οι μαθητές μέσω της αλληλεπίδρασης με τα ρομπότ 
κοινωνικής αρωγής συμμετέχουν ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία, συνεργάζο-
νται, ερευνούν, ανακαλύπτουν και στοχάζονται τη νέα γνώση με δημιουργικότητα και 
φαντασία. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην βιωματική προσέγγιση της μάθησης με τη 
συμβολή της ρομποτικής κοινωνικής αρωγής είναι υποστηρικτικός και δημιουργεί συ-
ναισθηματικό κλίμα αποδοχής, εμπιστοσύνης, ενδιαφέροντος, ασφάλειας και συνεργα-
τικότητας. Παύει να είναι ο παραδοσιακός δάσκαλος αυθεντία και δίνει τη δυνατότητα 
στους μαθητές μέσα από βιωματικές δραστηριότητες να αποκτούν εμπειροβιωματική 
γνώση, η οποία θα τους βοηθήσει στην καθημερινότητα με υποκειμενικό χαρακτήρα 
και συγκινησιακή φόρτιση (Ματσαγγούρας, 2002).  
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Διερευνητική προσέγγιση της μάθησης  

Η εκπαίδευση που βασίζεται στη διερεύνηση (inquiry learning) προσεγγίζει τη μάθηση 
μέσω της έρευνας ή της διερεύνησης. Ο παλαιότερος όρος της διερευνητικής μάθησης 
ήταν η μάθηση μέσω ανακάλυψης (discovery learning). Ωστόσο η διαφορά, όπως ανα-
φέρουν οι Victor and Kellough (2003), είναι ότι η μάθηση µέσω ανακάλυψης είναι 
δασκαλοκεντρική, ενώ η μάθηση µέσω διερεύνησης είναι κυρίως µαθητοκεντρική. 
Κατά την διερευνητική μάθηση οι μαθητές προσεγγίζουν προβλήματα και θέματα σχε-
τικά µε τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τους και εφαρμόζουν τη μεθοδολογία που θα 
ακολουθήσουν κατά τη συλλογή και ανάλυση των δεδομένων, ώστε να φθάσουν μέσω 
της διερεύνησης σε αποδεκτή λύση, την οποία οι ίδιοι καθορίζουν ως την πλέον απο-
δεκτή λύση στο πρόβληµά τους. Σημαντικό στοιχείο της διερευνητικής μάθησης είναι 
ότι ερευνώνται και λαμβάνονται υπόψη οι προϋπάρχουσες αντιλήψεις των μαθητών 
και ύστερα από εποικοδομητική, διερευνητική διαδικασία μάθησης και διδασκαλίας 
επιτυγχάνεται η εννοιολογική αλλαγή και η αλλαγή της συμπεριφοράς. Οι μαθητές 
μέσα από την διερευνητική μάθηση αναζητούν τη νέα γνώση και εμπλέκονται στην 
εκπαιδευτική διαδικασία κάνοντας υποθέσεις, παρατηρήσεις και αναλύσεις, με αποτέ-
λεσμα να οδηγούνται προς την κατάκτηση της νέας γνώσης με προσωπική ενεργητική 
πρωτοβουλία και παρόρμηση (https://www.slideshare.net/sc-bruner). Η γνώση στηρί-
ζεται στην ενεργητική συμμετοχή των μαθητών και, όπως υποστηρίζει ο Maslow, η 
γνώση βρίσκεται σε στενή αλληλεξάρτηση με τα κίνητρά τους. Επομένως οι μαθητές 
ανακαλύπτουν αυτόβουλα τη γνώση, ώστε μετά από γνωστική σύγκρουση φθάνουν 
στην αναδόμηση και στην επίλυση προβλημάτων (Ελληνιάδου, Κλεφτάκη & Μπαλκί-
ζας, 2008).  

Ο Bruner (1970) αναφέρει ότι κάθε αντικείμενο μπορεί να διδαχθεί σε ένα παιδί οποια-
δήποτε ηλικίας, αρκεί να του προσφερθεί με μια μορφή κατάλληλη και αποτελεσμα-
τική. Έτσι τα παιδιά χρησιμοποιώντας τις υπάρχουσες γνώσεις μπορούν μέσα από πει-
ράματα και δοκιμές να αποκτούν νέες δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων κάτω από 
οποιεσδήποτε συνθήκες, αρκεί το αντικείμενο που θα διδαχθεί να είναι προσαρμο-
σμένο στο διανοητικό τους επίπεδο. Η μάθηση, όπως υποστηρίζει ο Bruner, διενεργεί-
ται μέσα από την διαδικασία της ανακάλυψης της νέας γνώσης, τη διαδικασία του με-
τασχηματισμού των γνώσεων και τέλος με τη διαδικασία της αξιολόγησης της νέας 
αποκτηθείσας γνώσης (Μπασέτας, 2002). Η εκπαιδευτική διαδικασία που υποστηρίζε-
ται με τα ρομπότ κοινωνικής αρωγής παρουσιάζει όλα τα χαρακτηριστικά της διερευ-
νητικής προσέγγισης της μάθησης, αφού οι μαθητές μόνοι τους φθάνουν να επιλύουν 
προβλήματα και να τροποποιούν συμπεριφορά μέσα από διερευνητικές και αποκαλυ-
πτικές εκπαιδευτικές διαδικασίες που τα ρομπότ κοινωνικής αρωγής μπορεί να τους 
προσφέρουν. Ο εκπαιδευτικός δεν έχει ρόλο παραδοσιακό και δεν είναι κυρίαρχος της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά γίνεται μεσολαβητής, σύμβουλος και αρωγός της μά-
θησης.  
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Συνεργατική προσέγγιση της μάθησης 

Η συνεργατική προσέγγιση της μάθησης ανήκει στον εποικοδομισμό, στον οποίο κυ-
ρίως στηρίζονται οι ρομποτικές εκπαιδευτικές οντότητες. Οι μαθητές εμπλέκονται ε-
νεργά σε ομαδοσυνεργατικές διαδικασίες και αναπτύσσουν θετική στάση απέναντι στη 
μάθηση (Διαφέρμου, Κουλούρη & Μπασογιάννη, 2006). Σύμφωνα με τους Ατματζί-
δου, Μαρκέλη & Δημητριάδη (2008) η μάθηση συντελείται μέσα από την αλληλεπί-
δραση και αλληλεξάρτηση των παιδιών με το περιβάλλον, γιατί κυρίως αποτελεί κοι-
νωνική δραστηριότητα. Η εκπαιδευτική διαδικασία με την υποστήριξη της ρομποτικής 
κοινωνικής αρωγής είναι ομαδοσυνεργατική, κοινωνική δραστηριότητα και συχνά δα-
νείζεται στοιχεία από τη Μέθοδο Project. Τα παιδιά εργάζονται μέσα σε μικρές ανο-
μοιογενείς ομάδες με σκοπό να επιτύχουν κοινούς στόχους, για να αποκτήσουν πρωτί-
στως συλλογικό επίπεδο και κατ’ επέκταση σε προσωπικό επίπεδο τη γνώση μέσα από 
σχέσεις αλληλεπίδρασης και αλληλεξάρτησης (Johnson & Johnson 2003· Κοσσυβάκη, 
2003· Χαραλάμπους, 2001). Επιπλέον οι Johnson & Johnson (2003) υποστηρίζουν ότι 
μέσω της συνεργατικής μάθησης οι μαθητές αντιλαμβάνονται ότι για να πετύχουν το 
στόχο τους πρέπει να συνεργαστούν με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας όχι ανταγωνι-
στικά και ατομικά, αλλά συλλογικά και με θετική ενθαρρυντική και προωθητική με-
ταξύ τους αλληλεπίδραση, γεγονός που επιτυγχάνεται αποτελεσματικά με την υποστή-
ριξη της διδασκαλίας με τη ρομποτική κοινωνική αρωγή.  

 Η συνεργατική προσέγγιση της μάθησης υλοποιείται μέσα από δημιουργία και επί-
λυση συνθετικών εργασιών, στηριζόμενη σε κονστρουκτιβιστικές και διαθεματικές με-
θόδους διδασκαλίας, οι οποίες θεωρούνται πρωτίστως εργαλεία της εκπαιδευτικής κοι-
νωνικής ρομποτικής (Αναγνωστάκης & Μακράκης 2010). Μέσα από συνεργατικές δια-
δικασίες μάθησης με την υποστήριξη της ρομποτικής κοινωνικής αρωγής οι μαθητές 
αυξάνουν τα εσωτερικά κίνητρα στη μάθηση και αναπτύσσουν συναισθήματα εμπιστο-
σύνης και συνεργασίας χωρίς ανταγωνιστικές διαθέσεις (Παιδαράκη & Αμπλά, 2011). 
Αναπτύσσονται γνωστικά, κοινωνικά και συναισθηματικά, αυξάνοντας την αυτοεκτί-
μηση και αποκτώντας θετική αυτοεικόνα μέσα από βιωματικές και συνεργατικές δια-
δικασίες μάθησης (Johnson & Johnson 2003·Χαραλάμπους, 2001·Ματσαγγούρας, 
2000). Επιπλέον με την συνεργατική μάθηση ενεργοποιούνται οι μαθητές, σέβονται τη 
διαφορετικότητα, σκέφτονται πλουραλιστικά, αναπτύσσονται ολιστικά και τελικά α-
ποκτούν θετική στάση για το σχολείο (Σαμαρά,2008). Επιπρόσθετα με τη συμβολή των 
κοινωνικών ρομπότ στη διδασκαλία, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να εμπλέκονται 
σε ομαδοσυνεργατικές και συνθετικές εργασίες. Οι συνθετικές εργασίες (project- based 
learning) που καλούνται οι μαθητές να επιλύσουν μέσα από συνεργατικές προσεγγί-
σεις, τους δραστηριοποιούν, αναδεικνύουν τη δημιουργικότητα τους και αξιοποιούν τις 
κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους. Κάθε ομαδική εργασία μπορεί να δραστηριοποιήσει 
τους μαθητές όταν η θεματολογία είναι επιλογή των ιδίων και έχει προσωπικό ενδια-
φέρον και κίνητρο (Πολίτης, Καραμάνης & Κόμης, 2001). Η προσέγγιση της μάθησης 
μέσω συνεργατικών εργασιών οδηγεί στην ανάπτυξη κριτική σκέψης, συνθετικής ικα-
νότητας και δημιουργικότητας των μαθητών. Ο εκπαιδευτικός στη συνεργατική προ-
σέγγιση της μάθησης με τη συμβολή των κοινωνικών ρομπότ ενισχύει, εμψυχώνει, 
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ενθαρρύνει, επιβλέπει, συντονίζει και υποστηρίζει τους μαθητές, οι οποίοι οδηγούνται 
ομαδοσυνεργατικά στη μάθηση.  

Επίλογος- Συμπεράσματα 

Η ψηφιακή διάσταση του νέου σχολείου απαιτεί νέες διδακτικές μεθόδους, καινοτόμες 
δράσεις και ψηφιακά εκπαιδευτικά μέσα (CEDEFOP,2002·Δελή, 2011). Η κοινωνική 
ρομποτική αρωγή μπορεί να δώσει τεχνολογική και ψηφιακή διάσταση του νέου σχο-
λείου, το οποίο απαιτεί νέες διδακτικές μεθόδους, καινοτόμες δράσεις, και ψηφιακά 
εκπαιδευτικά μέσα για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η αξιοποίηση 
των δυνατοτήτων των ρομπότ κοινωνικής αρωγής στην εκπαίδευση μπορεί να αυξήσει 
το ενδιαφέρον και τα κίνητρα των μαθητών και να οδηγήσει σε ομαδοσυνεργατική, 
διερευνητική, διαθεματική και βιωματική μάθηση (Victor & Kellough,2003·Σολοµω-
νίδου, 2006). Μέσω της ρομποτικής κοινωνικής αρωγής τα παιδιά μπορούν να εργα-
στούν πάνω σε project και να προσεγγίσουν πολλά εκπαιδευτικά αντικείμενα όπως Θε-
τικές Επιστήμες, Γλώσσα, Ιστορία και Τέχνες, αλλά και να αναπτύξουν κοινωνικές δε-
ξιότητες απαραίτητες για την ομαλή ένταξη τους στην κοινωνία. Ο εκπαιδευτικός έχει 
τη δυνατότητα να διαμορφώνει το εκπαιδευτικό σκηνικό και να καθοδηγεί τους μαθη-
τές σε νέες εμπειρίες μάθησης. Τα ρομπότ κοινωνικής αρωγής αυξάνουν την περιέργεια 
των μαθητών, με αποτέλεσμα να δίνουν έναυσμα και παρόρμηση για δράση, για συμ-
μετοχή και για μάθηση. Τα κοινωνικά ρομπότ μπορεί να υποστηρίξουν θετικά τους 
μαθητές μέσω της αλληλεπίδρασης, γιατί οι μαθητές τα αντιλαμβάνονται «φίλους και 
συνεργάτες», με αποτέλεσμα να συμμετέχουν ευχάριστα στη διδακτική διαδικασία 
(Λέκκας, 2014; Mataric et al., 2018;Okamura et al.,2010;Tapus et al., 2007). Επομένως 
οι μαθητές αυξάνουν την αυτοεκτίμησή τους και ενισχύονται τα κίνητρα τους για ε-
νεργό συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι εκπαιδευτικοί με την υποστήριξη 
της ρομποτικής κοινωνικής αρωγής αισθάνονται τα ρομπότ ως βοηθούς, υποστηρικτές 
και ενισχυτές της μάθησης. Η διδασκαλία μετουσιώνεται σε μία μοναδική εμπειρία για 
μαθητές και εκπαιδευτές. Επιπρόσθετα η μάθηση γίνεται συνεργατική, ενεργητική και 
διερευνητική και οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να συνεργάζονται ομαδοσυνεργα-
τικά (Διαφέρμου, Κουλούρη & Μπασογιάννη, 2006). Επίσης τους δίνεται η δυνατό-
τητα να προσεγγίζουν βιωματικά τη μάθηση και να αναπτύσσουν κοινωνικές δεξιότη-
τες μέσα από την αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση των παιδιών με τα κοινωνικά 
ρομπότ (Ατματζίδου, Μαρκέλη & Δημητριάδη, 2008· Ματσαγγούρας, 2002). Η συμ-
βολή της κοινωνικής ρομποτικής προσφέρει δυνατότητες εναλλακτικής μορφής εκπαί-
δευσης και έχει θετικές επιπτώσεις σε πολλούς τομείς όπως το γνωστικό τομέα, το συ-
ναισθηματικό και το κοινωνικό (Γκίνου,2018·Λέκκα,2019). Τα παιδιά αυξάνουν την 
αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση καθώς ενισχύεται η κοινωνικοποίηση και η απο-
μυθοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Mondada et al.,2017).  

Εν κατακλείδι, οι εφαρμογές της εκπαιδευτικής κοινωνικής ρομποτικής μπορεί να βοη-
θήσουν στην ανάπτυξη της τεχνολογικής εγγραμματοσύνης τόσο στους εκπαιδευόμε-
νους όσο και στους εκπαιδευτές και επιπλέον μπορούν να οδηγήσουν στην επίλυση 
προβλημάτων, υποστηρίζοντας την τυπική και άτυπη εκπαίδευση, προσεγγίζοντας τη 
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μάθηση βιωματικά, διερευνητικά και συνεργατικά (Αναγνωστάκης & Μιχαηλίδης, 
2007·Τσοβόλας & Κόμης, 2010). Συνοψίζοντας, με τη βοήθεια της κοινωνικής ρομπο-
τικής υποστήριξης στη διδασκαλία, ο εκπαιδευτικός μπορεί να επικεντρωθεί σε όλα 
όσα ζητάει η σύγχρονη παιδαγωγική καθώς και στην προσέγγιση θεμάτων που τα παι-
διά έχουν ανάγκη στο μέλλον (Vincent,2015; Lydrides, et al., 2009).  
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eTwinning Projects: Διαδικτυακά Συνεργατικά Εργαλεία 

Ρέλλια Μαρία, Εκπαιδευτικός Π.Ε.06, M.Ed Ε.Α.Π., m_rellia@yahoo.com 

Περίληψη 

Το παρόν άρθρο αφορά στην παρουσίαση ψηφιακών συνεργατικών εργαλείων για την 
εκπόνηση μίας Ευρωπαϊκής σχολικής συνεργασίας eTwinning. Στο πλαίσιο της ηλε-
κτρονικής μάθησης, μια σχολική συνεργασία eTwinning προωθεί τις αρχές της ενεργής 
μάθησης, της ομαδικής εργασίας, του ψηφιακού προγραμματισμού και της πολυπολι-
τισμικότητας. Αυτές οι αρχές διέπουν το Νέο Σχολείο, παρέχοντας τη δυνατότητα α-
ναβάθμισης του διδακτικού έργου. Η χρήση νέων διαδικτυακών εργαλείων κατά την 
εκπόνηση έργων eTwinning αποτελεί προϋπόθεση για τη δημιουργία ενός καλύτερου, 
πιο ποιοτικού αποτελέσματος, την εξοικείωση των μαθητών με τις νέες τεχνολογίες και 
την επαγγελματική ανάπτυξη των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών. Σε αυτό το άρθρο πα-
ρουσιάζονται ενδεικτικά διαδικτυακά εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά 
την εκπόνηση μίας σχολικής, Ευρωπαϊκής σύμπραξης eTwinning, με έμφαση στον 
τρόπο χρήσης τους για την επίτευξη των στόχων.  

Λέξεις-Κλειδιά: Συνεργατικά εργαλεία, eTwinning, ψηφιακός προγραμματισμός, η-
λεκτρονική μάθηση 

Εισαγωγή 

Σύμφωνα με την παιδαγωγική θεωρία του εποικοδομητισμού, η γνώση οικοδομείται 
ενεργητικά μέσω της εμπειρίας (Lameras et al, 2007). Προκειμένου να γίνει το άτομο 
κοινωνός της μάθησης, είναι αναγκαίο να εμπλέκεται σε αυθεντικές μαθησιακές δρα-
στηριότητες, σε περιβάλλοντα και καταστάσεις της πραγματικής ζωής. Όταν λοιπόν η 
ενεργητική μάθηση λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο ομάδας (McConnell, 2006), το κέντρο 
βάρους της εκπαιδευτικής διαδικασίας μετατοπίζεται από τον εκπαιδευτικό στους μα-
θητές. Σε ένα τέτοιο μαθησιακό περιβάλλον, η επικοινωνία ανάμεσα στους μαθητές 
διαδραματίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο για την πραγμάτωση των στόχων, ενώ οι συμ-
μετέχοντες βρίσκονται αντιμέτωποι με την πρόκληση να υπερβούν τα όποια εμπόδια 
και να συνεργαστούν. 

Στο πλαίσιο του e-Learning, η ομαδοσυνεργατικότητα και η ενεργητική μάθηση απο-
τελούν βασικές πτυχές των σχολικών συμπράξεων (Crawley et al, 2010). Τα ομαδικά 
projects προάγουν τις αρχές του Νέου Σχολείου: πολυπολιτισμικότητα, διαδραστικό-
τητα και ομαδοσυνεργατικότητα (Ματσαγγούρας, 2000). Βασική σύγχρονη δεξιότητα, 
ο ψηφιακός εγγραμματισμός, υπηρετείται αποτελεσματικά από τα πολυάριθμα ψη-
φιακά εργαλεία. Οι συμμετέχοντες απολαμβάνουν τις θετικές επιδράσεις της ένταξης 
των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διαδικασία, 
αναφορικά με την ανάπτυξη κριτικής σκέψης (Lim, Teo, Wong, Khine, Chai& 
Divahara, 2003), κινήτρων μάθησης (Mahdizadeh, Biemans & Mulder, 2008) και αυ-
τονομίας (Claudia, Steil &Todesco, 2004). 
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Εικόνα : Ψηφιακά Συνεργατικά Εργαλεία 

Μέσα από τα ψηφιακά εργαλεία νέας γενιάς (Web 2.0), μπορούν να επιτευχθούν απο-
τελεσματικότερα οι στόχοι μίας συνεργασίας eTwinning και να επιτελεσθούν λειτουρ-
γίες, όπως παρουσιάσεις, δημιουργία ηλεκτρονικών βιβλίων, videos και ψηφιακών άλ-
μπουμ, διαμοιρασμός παρουσιάσεων και videos, ομαδική εργασία, επικοινωνία, ανα-
παράσταση εννοιών και αξιολόγηση. Οι ΤΠΕ αποτελούν έναν εξαιρετικό και ταυτό-
χρονα απλό τρόπο για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας και της συνεργασίας (Muir-
Herzig, 2004). Οι Νέες Τεχνολογίες χρησιμοποιούνται για να στηρίξουν τις προσπά-
θειες των μαθητών για κατανόηση και όχι για μηχανική απομνημόνευση, για την προ-
αγωγή της εννοιολογικής αλλαγής, καθώς και τη μεταγνωσιακή επίγνωση και τη γνω-
σιακή ευελιξία (Κασιμάτη & Γιαλαμάς, 2001). 

Παρουσίαση Ψηφιακών Συνεργατικών Εργαλείων 

Διαδικτυακά Εργαλεία Παρουσιάσεων 

Μια από τις βασικότερες ανάγκες για τους συμμετέχοντες σε ένα συνεργατικό έργο 
eTwinning είναι η δημιουργία παρουσιάσεων, οι οποίες μπορεί να αφορούν στο υλικό 
που έχει συγκεντρωθεί ή/και δημιουργηθεί: φωτογραφίες, videos ή ζωγραφιές σχετικές 
με τη θεματική, πληροφορίες, ή ήχος (τραγούδι, μουσική ή ηχογράφηση). Υπάρχει ποι-
κιλία ψηφιακών εργαλείων που προσφέρουν στον χρήστη σημαντικές δυνατότητες και 
ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Επιτρέπουν δωρεάν χρήση μετά από εγγραφή στην α-
ντίστοιχη ιστοσελίδα και άμεση πρόσβαση και προβολή από τους χρήστες.  

Smilebox (www.smilebox.com) 

Εργαλείο δημιουργίας παρουσιάσεων (και κολλάζ) με την ενσωμάτωση εικόνων, φω-
τογραφιών, videos και κειμένου σε καμβά της επιλογής του χρήστη, με γνώμονα τη 
θεματική/τον σκοπό της παρουσίασης. Διαθέτει χιλιάδες προσαρμόσιμα πρότυπα και 
είναι πολύ εύχρηστο: επιλέγουμε σχέδιο, προσαρμόζουμε οποιοδήποτε πρότυπο με φω-
τογραφίες, μουσική, κείμενο και το προσωπικό μας γούστο και μοιραζόμαστε τις 
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δημιουργίες μας με όποιον επιθυμούμε. Παρέχει απεριόριστο αποθηκευτικό χώρο για 
όλες τις δημιουργίες μας και δυνατότητες μορφοποίησης του κειμένου. Επιτρέπει έ-
λεγχο των επισκεπτών, μετατροπή των videos σε φωτογραφίες, δυνατότητα αποθήκευ-
σης των δημιουργιών μας και, τέλος, online διαμοιρασμό μέσω email ή στα μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης. 

Empressr (https://edshelf.com/tool/empressr/) 

Διαδικτυακό εργαλείο για τη δημιουργία παρουσιάσεων με πλούσιο περιεχόμενο (φω-
τογραφίες, μουσική, videos ήχος) και τον διαμοιρασμό τους. Επιτρέπει πρόσβαση ο-
πουδήποτε/οποτεδήποτε, επεξεργασία/αποθήκευση έτοιμων παρουσιάσεων τρίτων και 
αλληλεπίδραση με τη διαδικτυακή κοινότητα του Empressr – να μοιραζόμαστε τις δι-
κές μας παρουσιάσεις και να σχολιάζουμε τις παρουσιάσεις άλλων. Μπορούμε να ει-
σάγουμε δεδομένα και να δημιουργούμε δυναμικούς πίνακες και γραφήματα, να οργα-
νώσουμε στοιχεία στην προσωπική μας βιβλιοθήκη πολυμέσων και να ασφαλίσουμε 
τις παρουσιάσεις μας, χρησιμοποιώντας κωδικό πρόσβασης.  

Prezi (https://prezi.com/) 

Web 2.0 εφαρμογή για τη δημιουργία εντυπωσιακών παρουσιάσεων, σε σύντομο χρο-
νικό διάστημα, με το περιεχόμενο της παρουσίασής μας να μπορεί να γίνει με μη γραμ-
μικό τρόπο. Δημιουργούμε λογαριασμό για την πρόσβαση στην εφαρμογή, επιλέγοντας 
For Education και στη συνέχεια τη δωρεάν έκδοση (Basic). Είμαστε έτοιμοι για την 
πρώτη μας παρουσίαση, πατώντας το Create a new Prezi. Ξεκινάμε από λευκό καμβά 
ή διαλέγουμε ένα έτοιμο πρότυπο της συλλογής, και εισάγουμε περιεχόμενο (κείμενο, 
pdf, youtube videos, εικόνες). Στην αριστερή στήλη βλέπουμε τη ροή της παρουσίασης. 
Χρησιμοποιούμε το Share για να στείλουμε το σύνδεσμο σε όσους επιθυμούμε, το 
Embed για την ενσωμάτωση σε ιστότοπο και το Download για να την κατεβάσουμε 
στον υπολογιστή. 

Διαδικτυακά Εργαλεία για τη Δημιουργία Ηλεκτρονικών Βιβλίων, Ψηφιακών Άλ-
μπουμ και Videos 

Εκτός από τις παρουσιάσεις, οι οποίες συνήθως ενσωματώνουν εικόνα, ήχο ή και vid-
eos, κατά τη διάρκεια ενός συνεργατικού έργου προκύπτει η ανάγκη δημιουργίας ηλε-
κτρονικών βιβλίων, ψηφιακών άλμπουμ και video. Στο διαδίκτυο υπάρχουν πολυά-
ριθμα εργαλεία που προσφέρουν δωρεάν μόνο κάποιες, ωστόσο αρκετές για τις ανά-
γκες ενός έργου, από τις δυνατότητές τους.  

Issuu (http://issuu.com) 

Εργαλείο με το οποίο εύκολα φτιάχνουμε ένα ebook. Κάνουμε εγγραφή,  επιλέγουμε 
Upload από το πάνω μέρος και μετά Select a file to get started. Μπορούμε να προ-
σθέσουμε αρχεία pdf, word, powerpoint και άλλα, όμως πρέπει να είναι έτοιμο όλο το 
βιβλίο σε ένα αρχείο πριν το ανεβάσουμε. Προσθέτουμε τίτλο και μία σύντομη 
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περιγραφή. Αν επιλέξουμε να είναι δημόσιο, επιλέγουμε Publish now (Δημοσίευση 
τώρα). Μπορούμε να επιλέξουμε Unlisted ώστε να το βλέπουν μόνο όσοι έχουν το 
σύνδεσμο. Στη συνέχεια, πατάμε Share και επιλέγουμε Embed. Στο νέο παράθυρο, 
στην επιλογή Read now μπορούμε να δούμε τη μορφή που θα έχει το ebook στη σελίδα 
μας. Πριν πάρουμε κώδικα ενσωμάτωσης, πατάμε στο Styling Options: εδώ, επιλέ-
γουμε το μέγεθος και το χρώμα φόντου της δημοσίευσης – μπορούμε να δούμε τις αλ-
λαγές στο πάνω μέρος. Μπορούμε επίσης να επιλέξουμε αν θα φαίνονται δύο σελίδες 
(σαν βιβλίο) ή μία σελίδα κάθε φορά. Τέλος, πατάμε Save style και το βιβλίο μας είναι 
έτοιμο. Στην ίδια σελίδα, στο κάτω μέρος, μπορούμε να δούμε τον κώδικα ενσωμάτω-
σης. Επιλέγουμε Alternative embed code και μετά αντιγράφουμε τον νέο κώδικα, τον 
οποίο προσθέτουμε στη σελίδα που επιθυμούμε. 

Calameo (http://www.calameo.com) 

Εργαλείο που παρέχει τη δυνατότητα να δημοσιεύουμε έγγραφα word, excel, power-
point ή/και open office στο διαδίκτυο. Δημιουργούμε ένα βιβλιαράκι που θα περιέχει 
ένα έγγραφο Word πάνω σε ένα θέμα που έχουμε ήδη στα έγγραφά μας (4-6 σελίδες, 
με ή χωρίς φωτογραφίες). Στην ιστοσελίδα του Calameo κάνουμε δωρεάν εγγραφή, 
πατώντας sign up πάνω δεξιά. Για να δημοσιεύσουμε το πρώτο μας έγγραφο, πατάμε 
Create a publication.  

Tutorial:  https://en.calameo.com/read/002023508c98445f0fe3f 

Picturetrail (http://www.picturetrail.com) 

Εργαλείο για τον διαμοιρασμό φωτογραφιών και τη δημιουργία ψηφιακού άλμπουμ. Η 
βασική έκδοση διατίθεται δωρεάν και παρέχει πολλές διαφορετικές δυνατότητες όπως 
την ανάρτηση και την επεξεργασία φωτογραφιών˙ τη δημιουργία παρουσίασης, εξω-
φύλλου άλμπουμ, screensaver για την οθόνη υπολογιστή και προσωπικής σελίδας μέ-
λους˙ τη μεταφόρτωση φωτογραφιών από κινητό τηλέφωνο ή υπολογιστή, την προστα-
σία ενός άλμπουμ με κωδικό ασφαλείας˙ και την ενσωμάτωση  μουσικής στις παρου-
σιάσεις. 

YouTube Editor (https://www.youtube.com/editor) 

Εργαλείο για την επεξεργασία videos. Αρχικά συνδεόμαστε στον λογαριασμό μας στο 
YouTube. Μεταβαίνουμε στο YouTubestudio (πρόγραμμα επεξεργασίας videos) ή 
κάνουμε κλικ στο εικονίδιο στον ιστότοπό μας. Εμφανίζονται όλα τα videos μας στο 
YouTube: για να προσθέσουμε απόσπασμα από τη συλλογή videos, το «σέρνουμε» στο 
χρονολόγιο ή πατάμε το εικονίδιο στην επάνω δεξιά γωνία κάθε αποσπάσματος. Μπο-
ρούμε επίσης να προσθέσουμε τυχόν videos στο YouTube που μεταφορτώθηκαν με 
άδεια Creative Commons. Με το πρόγραμμα επεξεργασίας video του YouTube, μπο-
ρούμε γρήγορα να διορθώσουμε ένα video, να αλλάξουμε τις ρυθμίσεις, να προσθέ-
σουμε ένα ηχητικό κομμάτι ή ένα κείμενο, να χρησιμοποιήσουμε διάφορα φίλτρα κλπ. 
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Windows Moviemaker (https://www.microsoft.com/el-gr/p/movie-maker-video-edito 

r-for-windows/9nkg9k8f013p?activetab=pivot:overviewtab) 

Η εφαρμογή επιτρέπει στους χρήστες να κατασκευάσουν εξαρχής ένα video με τη 
χρήση φωτογραφιών, εικόνων, ήχου, εφέ (κλίμακα του γκρι, cartoon ή ζωγραφική) α-
κόμα και ενσωματώνοντας άλλα videos. Επιτρέπει την προσθήκη φωτογραφιών ή vid-
eos από την προσωπική μας gallery/φωτογραφική μηχανή ή το διαδίκτυο, την αυτό-
ματη αναπαραγωγή ενός video, τη δημιουργία οπτικοποιημένων ιστοριών από εικόνες 
και την προσθήκη μουσικής σε αυτές, την αποθήκευση και τον διαμοιρασμό σύντομων 
videos. Oι δημιουργίες μας μπορούν να διαμοιραστούν σε πλατφόρμες κοινωνικής δι-
κτύωσης όπως το Facebook, το Twitter ή το Instagram. 

Tutorial: http://thekingloft.com/movie-maker-video-editor-for-windows-tutorial/ 

Διαδικτυακά Εργαλεία Διαμοιρασμού Παρουσιάσεων 

Σε ένα συνεργατικό έργο, τα εργαλεία διαμοιρασμού παρουσιάσεων επιτρέπουν τη διά-
δοση των αποτελεσμάτων στην ευρύτερη κοινότητα. 

Slideshare (http://www.slideshare.net) 

Δικτυακός τόπος ο οποίος φιλοξενεί δωρεάν παρουσιάσεις σε μορφή PowerPoint, Open 
Office, Keynote και pdf και δίνει τη δυνατότητα διαμοιρασμού. Μπορούμε εύκολα να 
ανεβάσουμε παρουσιάσεις και να υπάρχει άμεση πρόσβαση σε αυτές, να μοιραστούμε 
τις διαφάνειες του μαθήματός μας, να παρουσιάσουμε μια νέα ιδέα, και παράλληλα να 
ακούσουμε τις απόψεις του κοινού ή, τέλος, να ενσωματώσουμε μία παρουσίαση σε 
δική μας ιστοσελίδα ή blog, με χρήση του αντίστοιχου συνδέσμου. Το μέγεθος των 
αρχείων που υποστηρίζονται είναι μέχρι 100 MB. Έχουμε επίσης τη δυνατότητα να 
περιορίσουμε αλλά και να ορίσουμε την πρόσβαση του κοινού στις παρουσιάσεις μας.  

YouTube (www.youtube.com) 

Εργαλείο διαμοιρασμού video: ένας ιστότοπος, ο οποίος επιτρέπει την κοινοποίηση, 
την αποθήκευση, την αναζήτηση και την αναπαραγωγή ψηφιακών videos και ταινιών. 
Όλοι μπορούν να βλέπουν τις αποθηκευμένες ψηφιακές ταινίες ενώ παρέχεται στους 
εγγεγραμμένους χρήστες η δυνατότητα δωρεάν αποθήκευσης απεριόριστου αριθμού 
ταινιών, με χρονικό όριο τα 15 λεπτά ανά video. Αναγράφεται επίσης ο αριθμός των 
μελών που έχουν παρακολουθήσει κάθε ταινία, για να διακρίνονται οι πιο δημοφιλείς. 
Τα εγγεγραμμένα μέλη μπορούν να σχολιάζουν γραπτά κάθε video και να πατούν το 
κουμπί "Like", να βαθμολογούν και να απαντούν στα σχόλια άλλων χρηστών. 

Διαδικτυακά Εργαλεία Ομαδικής Εξ Αποστάσεως Εργασίας 

Πολύ σημαντική θέση σε μια σύμπραξη eTwinning διαδραματίζει η χρήση εργαλείων 
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που επιτρέπουν την ομαδική εργασία εξ’ αποστάσεως.  

Voicethread (http://voicethread.com) 

Συνεργατικό, πολυμεσικό εργαλείο, που περιέχει εικόνες, κείμενα και videos και επι-
τρέπει στους χρήστες να συμβάλουν στη δημιουργία μίας συλλογής εικόνων και γρα-
πτών ή και προφορικών σχολίων σχετικά με συγκεκριμένο θέμα. Επιτρέπει στον εκ-
παιδευτικό να παρουσιάσει, με οπτικοποιημένο τρόπο, διαδικασίες που σχετίζονται με 
το μάθημά του, να «δει» και να «ακούσει» πως οι μαθητές εμπλέκονται στη μαθησιακή 
διαδικασία. Δωρεάν στη χρήση, μπορεί να ενσωματωθεί οπουδήποτε, υποστηρίζει δια-
φορετικά πρότυπα αρχείων και επιτρέπει την εισαγωγή εικόνων από το Flickr, το Fa-
cebook, και το διαδίκτυο. Συμβάλλει στην ενεργητική εμπλοκή των συμμετεχόντων, οι 
οποίοι παρουσιάζουν τις απόψεις τους, καταγράφοντας τα σχόλιά τους (με χρήση μι-
κροφώνου, κάμερας ή πληκτρολογίου).  

Padlet (https://padlet.com) 

Ψηφιακός, διαδικτυακός πίνακας ανακοινώσεων, στον οποίο οι χρήστες μπορούν να 
αναρτούν και να δημοσιεύουν πολυμεσικό υλικό. Η πρόσβαση μπορεί να γίνει από ο-
ποιονδήποτε browser και οποιαδήποτε συσκευή. Μπορούμε εύκολα να φτιάξουμε το 
δικό μας Padlet και να το χρησιμοποιήσουμε σε συνεργατικές δραστηριότητες. Στον 
σύνδεσμο δημιουργούμε έναν δωρεάν λογαριασμό και πατάμε το ροζ πλαίσιο με την 
ένδειξη + Δημιούργησε ένα Padlet. Έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε το στιλ του 
πίνακα (π.χ. τοίχος, καμβάς, ροή, πλέγμα), να δώσουμε τίτλο και σύντομη περιγραφή, 
να προσθέσουμε χαρακτηριστικό εικονίδιο, να επιλέξουμε ταπετσαρία (φόντο) και να 
αποθηκεύσουμε τις επιλογές μας. Κάνοντας κλικ πάνω στην επιφάνεια του «τοίχου», 
εκεί όπου εμφανίζεται ένας σταυρός (+), μπορούμε να δημιουργήσουμε νέα ανάρτηση 
(φωτογραφία, κείμενο, videos, σύνδεσμο κλπ.), με τη μέθοδο «σύρε και άφησε» (drag 
and drop).  

Lino.it (en. linoit.com) 

Μία διαδικτυακή υπηρεσία για τη δημοσίευση εικονικών σημειώσεων-ετικετών (πλη-
ροφοριών, υποχρεώσεων, ιδεών, φωτογραφιών) σε έναν διαδικτυακό καμβά.  

Tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=Nu5CRDB31wE 

Εργαλεία Διαδικτυακών Συναντήσεων 

Στον τομέα της επικοινωνίας, τα συνεργαζόμενα μέρη μπορούν να πραγματοποιούν 
διαδικτυακές συναντήσεις μέσω των εργαλείων Skype (www.skype.com) και Zoom 
(http://zoom.us), προκειμένου να γνωριστούν και να πραγματοποιήσουν ποικίλες δρα-
στηριότητες (για παράδειγμα, να παρακολουθήσουν μια ομάδα «εν δράσει»). 

Διαδικτυακά Εργαλεία Εννοιολογικής Χαρτογράφησης 
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Τα εργαλεία εννοιολογικής χαρτογράφησης χρησιμοποιούνται ευρέως προκειμένου οι 
μαθητές να μπορούν να περιγράψουν βασικές έννοιες χρησιμοποιώντας άλλες έννοιες 
που συνθέτουν τις βασικές και περιγράφουν τις σχέσεις μεταξύ τους.  

Wordle (www.wordle.net) 

Δωρεάν εφαρμογή Web 2.0 που επιτρέπει τη δημιουργία «συννεφόλεξων» (word 
clouds), με την οπτικοποίηση της συχνότητας εμφάνισης μιας λέξης από ένα δοσμένο 
κείμενο (οι λέξεις δηλαδή με τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης παρουσιάζονται με-
γαλύτερες σε σχέση με τις άλλες). Αφού φτιάξουμε το επιθυμητό «συννεφόλεξο»,  μπο-
ρούμε να το μορφοποιήσουμε, αλλάζοντας γραμματοσειρά, χρώμα, σχήμα ή και κα-
τεύθυνση στις λέξεις, να το εκτυπώσουμε, να το αποθηκεύσουμε ως εικόνα, να το δη-
μοσιεύσουμε σε διαδικτυακό τόπο ή να το διαμοιράσουμε ως σύνδεσμο. Οι εικόνες που 
δημιουργούνται διαθέτουν πνευματικά δικαιώματα (Creative Commons Attribution).  

Taxgedo (www.tagxedo.com) 

Μια εφαρμογή η οποία δίνει τη δυνατότητα μορφοποίησης του τελικού κειμένου με 
βάση καθορισμένα σχήματα. Επιτρέπει την οπτικοποίηση κειμένου, ιστοσελίδας ή ι-
στολογίου και την αποθήκευση της εικόνας σε μορφή jpg ή png. 

Tutorial: https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/CHEM112/Tagxedo-guide. 

pdf 

Διαδικτυακά Εργαλεία Αποτίμησης / Αξιολόγησης 

Προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο επιτεύχθηκαν οι αρχικοί στόχοι, οι μαθητές 
καλούνται να απαντήσουν σε ερωτηματολόγιο.  

Google Forms (https://docs. google.com/forms/create?hl=en) 

Επιτρέπουν τη δημιουργία και την επεξεργασία ποικιλίας φορμών, εξαρχής ή χρησιμο-
ποιώντας πρότυπο. Μπορούμε να δημιουργήσουμε δικές μας φόρμες, με διάφορους 
τύπους ερωτήσεων, να αποθηκεύουμε και να έχουμε πρόσβαση σε όποιες τυχόν απα-
ντήσεις λάβουμε. 

Tutorial: https://edu.gcfglobal.org/en/tr_el-google-forms/-google-simple-forms/1/  

Answergarden (http://answergarden.ch/) 

Εργαλείο το οποίο συλλέγει απαντήσεις χρηστών σχετικά με μια ερώτηση. Για τη δη-
μιουργία πίνακα, δεν απαιτείται εγγραφή. Πατώντας το σύμβολο με τον σταυρό (+) 
στην πάνω μπάρα, φτιάχνουμε νέο ερωτηματολόγιο, γράφοντας την ερώτηση που θέ-
λουμε να απαντηθεί. Στο Answergarden Mode, επιλέγουμε Classroom (για να δίνεται 
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κάθε απάντηση μία φορά) ή Brainstorm (για να δίνεται κάθε απάντηση όσες φορές 
θέλουν οι μαθητές), ενώ πατάμε Locked όταν θελήσουμε να κλείσουμε το ερωτημα-
τολόγιο. Επιλέγουμε το επιθυμητό όριο κάθε απάντησης (20 ή 40 χαρακτήρες), δίνουμε 
έναν κωδικό (password) και το email μας (θα μας σταλεί μήνυμα) για να έχουμε πρό-
σβαση στο Answergarden και πατάμε Create. Κάτω από τον πίνακα πατάμε Share και 
βρίσκουμε τον σύνδεσμο του Answergarden.  

Βιβλιογραφικές Αναφορές 

Ελληνική Βιβλιογραφία 

Κασιμάτη, Κ. & Γιαλαμάς, Β. (2001). Απόψεις εκπαιδευτικών για τη συμβολή των Νέων 
Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμά-
των, 114-125. 

Ματσαγγούρας, Η. (1987). Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία. Αθήνα: Γρηγόρης. 

Ματσαγγούρας, Η. (2000). Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία: «Γιατί», «Πώς», «Πότε» 
και «για Ποιούς». Διήμερο Επιστημονικό Συμπόσιο: "Η εφαρμογή της ομαδοκε-
ντρικής διδασκαλίας - Τάσεις και εφαρμογές’’. Θεσσαλονίκη, 8-9 Δεκεμβρίου 
2000. Ανακτήθηκε από http://www.geocities.com/pee2000mac. 

Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία 

Claudia, M., Steil, A., & Todesco, J. (2004). Factors influencing the adoption of the 
Internet as a teaching tool at foreign language schools. Computers & Education, 
42(4), 353 - 374. 

Crawley, C., Gilleran, A., Nucci, D. & Scimeca, S. (2010). Οι φωνές του eTwinning, 
Οι φωνές των εκπαιδευτικών, Brussels: Kεντρική Υπηρεσία Υποστήριξης για το 
eTwinning (ΚYY). Ανακτήθηκε από http://www.etwinning.net/ 
shared/data/etwinning/booklet/eTwinning_book_2010/EL_hand-
book_2011_web.pdf. 

Lameras, P., Paraskakis, I. & Levy, P. (2007). Pedagogy and tools for e-Learning prac-
tice. In Proceedings of the International Informatics Education Europe ll Confer-
ence. 

Lim, C. P., Teo, Y. H., Wong, P., Khine, M. S., Chai, C. S. & Divaharan, S. (2003). 
Creating a conductive learning environment for the effective integration of ICT: 
Classroom management issues. Journal of Interactive learning Research, 14 (4), 
405-423. 

Μahdizadeh, H., B iemans, H. & Mulder, M. (2008). Determining factors of the use of 
elearning environments by university teachers. Computers and Education, 51 (4), 
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142-154. Ανακτήθηκε από http://dx.doi.org/10.1016/j.compedu.2007.04.004. 

McConnell, J. (2006). Active and cooperative learning: final tips and trick. Ιn Proceed-
ings ITiCSE-WGR working group on ITiCSE on innovation and technology in 
computer science, New York. 

Muir-Herzig, R. G. (2004). Technology and its impact in the classroom. Computers & 
Education, 42, 111-131. 
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Ηλεκτρονικές Κοινότητες Μάθησης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 
στο νομό Ιωαννίνων την εποχή του Covid-19 - Άνοιξη 2020 

Αμοργιανιώτη Ειρήνη, Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, M.Ed, eamorgiani@sch.gr 

Περίληψη 

Η παρούσα έρευνα εστιάζει στις ψηφιακές τάξεις στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στο 
νομό Ιωαννίνων, οι οποίες λειτούργησαν, την άνοιξη του 2020. Σκοπός της έρευνας 
είναι να μελετηθούν οι τάξεις αυτές ως ηλεκτρονικές κοινότητες μάθησης μέσα από το 
μοντέλο της Κοινότητας Διερεύνησης (Community of Inquiry) των Garrison, Anderson 
και Archer (2000) και να αποτυπωθεί η διδακτική, κοινωνική και γνωστική παρουσία 
στις κοινότητες αυτές, ώστε να αναδειχθούν οι βέλτιστες πρακτικές. Διενεργήθηκε 
ποιοτική έρευνα με ερευνητικό εργαλείο τη συνέντευξη μετά το πέρας της εκπαιδευτι-
κής διαδικασίας με το άνοιγμα των σχολείων, το Μάιο του 2020. Σύμφωνα με τις απα-
ντήσεις δέκα εκπαιδευτικών του νομού Ιωαννίνων περισσότερα από τα μισά ψηφιακά 
τους τμήματα παρουσίασαν τα βασικά χαρακτηριστικά των κοινοτήτων μάθησης και 
έδειξαν ισχυρή διδακτική παρουσία και ικανοποιητική κοινωνική και γνωστική παρου-
σία. Η έρευνα έγινε στο πλαίσιο των ερευνητικών μου ενδιαφερόντων, όπως αυτά προ-
έκυψαν με την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας του μεταπτυχιακού μου στις Η-
λεκτρονικές Κοινότητες Μάθησης. 

Λέξεις-Κλειδιά: ηλεκτρονικές κοινότητες μάθησης, σύγχρονη εκπαίδευση 

Εισαγωγή 

Η έκτακτη και επείγουσα ανάγκη που δημιούργησε η πανδημία του Covid-19 άλλαξε 
τα εκπαιδευτικά δεδομένα και οδήγησε σε μια νέα ψηφιακή εκπαιδευτική πραγματικό-
τητα που έλαβε χώρα την άνοιξη του 2020. Οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν με την μέθοδο 
της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης να διατηρήσουν τους δεσμούς των μαθητών με τα 
μαθήματα και τη σχολική ζωή χωρίς ανάλογη εκπαιδευτική εμπειρία.  

Η πανδημία του Covid-19 οδήγησε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838 
ΦΕΚ B΄ 783/10.03.2020 στην αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων και εκπαιδευ-
τικών ιδρυμάτων στη χώρα μας έκτακτα και εσπευσμένα στις 10 Μαρτίου 2020 προ-
κειμένου να διαφυλαχθεί η δημόσια υγεία. Μέσα σε συνθήκες πανδημίας και τους πε-
ριορισμούς που αυτές εγείρουν, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση κατέστη αναγκαιότητα 
ώστε να κρατηθεί η μαθητική κοινότητα σε επαφή με την εκπαιδευτική διαδικασία.  

Ειδικότερα, από το Υπουργείο Παιδείας παραχωρήθηκε σε κάθε εκπαιδευτικό μια ψη-
φιακή τάξη μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης της Cisco, Cisco Webex Meetings, 
και με τον τρόπο αυτό σχηματίστηκαν ψηφιακά τμήματα που θα υποστηρίζουν την 
εκπαιδευτική διαδικασία. Σε διάστημα μιας βδομάδας από την αναστολή λειτουργίας 
των σχολείων οι εκπαιδευτικοί έλαβαν από το Υπουργείο Παιδείας ηλεκτρονικό μή-
νυμα εγκατάστασης της εφαρμογής και ενεργοποίησης του λογαριασμού τους στην 
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ηλεκτρονική διεύθυνση τους. Παράλληλα, σχηματίστηκαν Ομάδες Υποστήριξης σε 
κάθε σχολείο και ενημερώθηκαν σχετικά με την λειτουργία της διαδικασίας ώστε να 
υποστηρίξουν τεχνολογικά εκπαιδευτικούς και μαθητές. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εξ 
αποστάσεως σχολική εκπαίδευση δεν είναι θεσμοθετημένη ως επίσημη και πιστοποιη-
μένη διαδικασία στη χώρα μας (Mίμινου & Σπανακά, 2016). Απόρροια αυτού ήταν ότι 
οι εκπαιδευτικοί δεν ήταν καταρτισμένοι στη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως και δεν 
υπήρχαν οι κατάλληλες υποδομές που θα εξασφάλιζαν την απρόσκοπτη πρόσβαση σε 
όλους, η οποία είναι και η φιλοσοφία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

Ακολούθως, αρκετοί εκπαιδευτικοί επιλέγοντας τη σύγχρονη εκπαίδευση σχημάτισαν 
ψηφιακά τμήματα και τυπικά δημιουργήθηκαν ηλεκτρονικές κοινότητες μάθησης. Τα 
ψηφιακά αυτά τμήματα καθ’ όλη τη διάρκεια της αναστολής των σχολικών μονάδων 
ανέλαβαν βασικές λειτουργίες της εκπαίδευσης. Η μελέτη τους ως ηλεκτρονικών κοι-
νοτήτων θα μπορούσε να οδηγήσει μελλοντικά στη βελτίωση του παρεχόμενου εκπαι-
δευτικού έργου στη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 

Το θεωρητικό πλαίσιο 

Οι κοινότητες μάθησης (learning communities) ορίζονται ως «...σχηματισμοί ανθρώ-
πων που μοιράζονται ένα κοινό στόχο, συνεργάζονται, αντλούν ο ένας από τον άλλο, 
σέβονται τις διαφορετικές οπτικές, προωθούν ενεργά μαθησιακές ευκαιρίες, δημιουρ-
γώντας ένα δραστήριο συνεργατικό περιβάλλον, ενισχύοντας το δυναμικό των μελών, 
δημιουργώντας νέα γνώση» (Kilpatrick, Jones & Barrett, 2003). Οι διάφοροι ορισμοί 
συγκλίνουν ότι πρόκειται για μια ομάδα ανθρώπων που μοιράζονται κοινούς ακαδημα-
ϊκούς στόχους και ανάγκες, οι οποίοι συναντώνται σε τακτά χρονικά διαστήματα για 
να συνεργαστούν. Αν και η έννοια της κοινότητας έχει μακρά κοινωνικο-θεωρητική 
ιστορία, η εφαρμογή της στην εκπαίδευση μπορεί να θεωρηθεί πρόσφατη. Ωστόσο, 
αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν διάφορα είδη κοινοτήτων και πολλοί μέθοδοι και 
πρακτικές σχηματισμού και υποστήριξης κοινοτήτων μάθησης (Ρήγκου, 2007). Μια 
μορφή κοινοτήτων μάθησης, στην οποία περιορίζεται το υπό εξέταση θέμα, παρέχεται 
μέσα από τις Διαδικτυακές (ή Εικονικές, ή Ηλεκτρονικές ή Ψηφιακές). Ειδικότερα, ως 
Κοινότητα μάθησης σε ηλεκτρονικά περιβάλλοντα «Virtual Community» νοείται η 
κοινότητα που προωθεί τη διδασκαλία και τη μάθηση με τεχνολογικά εργαλεία και με 
την χρήση του διαδικτύου (Φραγκάκη & Λιοναράκης, 2009).  

Για τη προσέγγιση και μελέτη των Ηλεκτρονικών Κοινοτήτων Μάθησης το πιο δημο-
φιλές μοντέλο τις τελευταίες δύο δεκαετίες είναι το Μοντέλο της Κοινότητας Διερεύ-
νησης (Community of Inquiry). Ειδικότερα, αποτελεί ένα σύγχρονο παιδαγωγικό μο-
ντέλο κυρίως στο πλαίσιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με σκοπό τη μελέτη και την 
παρουσίαση των πολύπλοκων διαδικασιών της συνεργατικής και εποικοδομητικής μά-
θησης σε ηλεκτρονικά περιβάλλοντα διδασκαλίας (Garrison et al., 2000). Το Μοντέλο 
της Κοινότητας Διερεύνησης στηρίζεται στη σημασία που έχει η κοινότητα για τη μά-
θηση και αναπτύσσεται γύρω από την έρευνα πώς μαθαίνουν οι άνθρωποι. Παράλληλα, 
προϋποθέτει ότι η μάθηση πραγματοποιείται εντός της κοινότητας μέσω της 
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αλληλεπίδρασης τριών βασικών στοιχείων, γνωστικής (cognitive), κοινωνικής (social) 
και διδακτικής παρουσίας (teaching presence) ενώ η εξέταση των τριών αυτών στοι-
χείων γίνεται με καθορισμένους δείκτες (Garrison et al., 2000). Το πλεονέκτημα του 
συγκεκριμένου μοντέλου είναι ότι τα στοιχεία αυτά παρατηρούνται και σε κοινότητες 
που δεν έχουν σχεδιαστεί με βάση το μοντέλο. 

Σκοπός ερευνητικά ερωτήματα και στόχοι 

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνηθεί κατά πόσο αναπτύσσονται κοινό-
τητες μάθησης στις ψηφιακές τάξεις των εκπαιδευτικών την εποχή του Covid, την ά-
νοιξη του 2020, στην δημόσια εκπαίδευση ειδικότερα μεταξύ των μαθητών-τριών που 
συμμετείχαν στα ηλεκτρονικά τμήματα. 

Οι ερευνητικοί στόχοι διατυπώνονται ως εξής: 

• Να καταγραφούν τα στοιχεία-δείκτες της γνωστικής, κοινωνικής και διδακτικής πα-
ρουσίας που εμφανίζονται στις ψηφιακές τάξεις των εκπαιδευτικών. 

• Να εντοπιστούν τα θετικά και αδύναμα σημεία των ψηφιακών τάξεων με βάση το 
Μοντέλο της Κοινότητας Διερεύνησης ώστε να προωθηθεί πιο αποτελεσματικά η μά-
θηση. 

• Με βάση το σκοπό και τους στόχους, προκύπτουν τα ακόλουθα ερευνητικά ερωτή-
ματα: 

• Ποια στοιχεία της γνωστικής, κοινωνικής και διδακτικής παρουσίας εντοπίζονται 
στις ψηφιακές τάξεις των εκπαιδευτικών; 

• Πώς αποτιμούν οι εκπαιδευτικοί την συμβολή των προαναφερθέντων στοιχείων στην 
ανάπτυξη της μάθησης; 

Η Μέθοδος 

Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για τη διεξαγωγή της έρευνας ήταν η ποιοτική προ-
σέγγιση με τη χρήση ημιδομημένης συνέντευξης. Ειδικότερα, η επιλογή αυτής της προ-
σέγγισης έγινε με κριτήριο το υπό διερεύνηση θέμα και τα ερευνητικά ερωτήματα, κα-
θώς η ποιοτική έρευνα προσφέρεται για ερωτήματα που απαιτούν διερεύνηση και κα-
τανόηση σε βάθος (Greswell, 2011). Δείγμα της έρευνας απετέλεσαν δέκα (10) εκπαι-
δευτικοί από το νομό Ιωαννίνων, εργαζόμενοι στη δημόσια εκπαίδευση(πέντε φιλόλο-
γοι, τρεις μαθηματικοί και δύο φυσικοί) που διεξήγαγαν τηλεδιάσκεψη 12 διδακτικές 
ώρες εβδομαδιαίως. Από τα υποκείμενα της έρευνας οι τέσσερις ήταν άντρες και οι έξι 
γυναίκες, και η συμμετοχή τους ήταν εθελοντική. Οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να απα-
ντήσουν στις ερωτήσεις μιας ημιδομημένης συνέντευξης γύρω από τους δείκτες της 
γνωστικής, κοινωνικής και διδακτικής παρουσίας στις τηλεδιασκέψεις. Οι συνεντεύ-
ξεις έγιναν μεταξύ της περιόδου 15 έως 30 Μαΐου 2020 και είχαν διάρκεια κατά μέσο 
όρο 45 λεπτά.  
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Η διδακτική παρουσία 

Η προσέγγιση της διδακτικής παρουσίας στηρίχθηκε στους δείκτες της δημιουργίας 
κοινότητας από την πλευρά του διδάσκοντα, της άμεσης διδασκαλίας, διευκόλυνσης 
συζήτησης και της οργάνωσης. Με βάση τους προαναφερθέντες δείκτες διαπιστώθηκε 
ισχυρή διδακτική παρουσία με τον εκπαιδευτικό να είναι ο καταλύτης της εκπαιδευτι-
κής διαδικασίας. Συγκεκριμένα, στην ερώτηση αν επεδίωκαν το σχηματισμό κοινότη-
τας μάθησης ή απλά διεξήγαγαν τηλεδιάσκεψη όλοι δήλωσαν ότι προσπαθούσαν να 
σχηματίσουν μια κοινότητα, μια ψηφιακή τάξη με κοινούς στόχους και συνεργασία, αν 
και αυτό το πετύχαιναν μόνο στα περισσότερα από τα μισά τμήματα τους. Χαρακτηρι-
στικά είναι “προσπαθούσα να σχηματίσω ομάδα και μάλιστα τα παιδιά συνεργάζονταν, 
τηρούσαν τη σειρά τους... ή άλλος έδινε τη σειρά του στο άλλο να απαντήσει κάποιος 
που βιαζόταν πιο πολύ”, “γενικά υπήρχε συνεργασία μεταξύ τους ,να περιμένουν να 
απαντήσουν οι συμμαθητές του και τους ρωτούσα συνεχεία πως τους φαίνεται η διαδι-
κασία”. Ερωτηθέντες γιατί δεν το πετύχαιναν σε όλα τμήματα οι περισσότεροι το απέ-
δωσαν στη μη υποχρεωτική συμμετοχή των μαθητών-τριών, στο ότι η διαδικασία δεν 
είχε καμιά βαθμολογική επίπτωση και γενικότερα στην αδιαφορία πολλών μαθητών 
χαμηλών επιδόσεων. 

Ακόμη όλοι οι εκπαιδευτικοί παρείχαν άμεση διδασκαλία και συντόνιζαν τη συζήτηση 
παρουσιάζοντας τη θεωρία και ανακαλώντας γνώσεις προχωρούσαν σε δραστηριότη-
τες. Χαρακτηριστικά αναφέρεται “προσπαθούσα το μάθημα μου να ανακαλεί πράγ-
ματα, μετά τους ενθάρρυνα με ερωτήσεις να συμμετέχουν”.Ειδικότερα, προέκυψε ότι 
οι εκπαιδευτικοί στο σύνολό τους μετά την θεωρία διευκόλυναν τη συζήτηση μέσα από 
ερωτήματα και προσπαθούσαν να εμπλέξουν όλους τους μαθητές στην εκπαιδευτική 
διδασκαλία. Μάλιστα οι 4 από αυτούς δήλωσαν ότι τα παιδιά ανταποκρίνονταν με με-
γαλύτερο ενθουσιασμό και προθυμία από ότι στη συμβατική τάξη, γεγονός που το α-
πέδωσαν στην μέθοδο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας και την τεχνολογία. Ωστόσο 
δύο από αυτούς σημείωσαν ότι πολλοί αδύναμοι μαθητές χάνονταν περισσότερο με την 
εξ αποστάσεως εκπαίδευση λχ αναφέροντας “οι αδύναμοι μαθητές δεν έπαιρναν το 
λόγο, εγώ προσπαθούσα κυκλικά όλα τα παιδάκια να μιλήσουν, δεν επέμενα αν κά-
ποιος δεν ήθελε για να μη τους φέρω σε δύσκολη θέση”, “απλά πιστεύω ότι στο εξ 
αποστάσεως ο κακός και μέτριος μαθητής χάνονται ενώ στην τάξη δε συμβαίνει αυτό 
σε αυτό τον βαθμό, άλλο το πανεπιστήμιο εκεί το καταλαβαίνω, αλλά είναι αλλιώς για 
ένα παιδί που πάει και σχολείο όχι μόνο για να μάθει αλλά και για άλλους λόγους...”. 
Όλοι οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι οργάνωναν τη δομή της τηλεδιάσκεψης το υλικό, 
τις μεθόδους διδασκαλίας και οι επτά από αυτούς είχαν σκεφτεί και τρόπους αλληλε-
πίδρασης. Ενδεικτικά ένας εκπαιδευτικός αναφέρει “όλα τα οργάνωνα από πριν, έ-
πρεπε να σκεφτώ και τη διαχείριση του χρόνου...είχα σκεφτεί και πως να τους διευκο-
λύνω γιατί δεν μπορούσαν να δουν τους συμμαθητές τους, το πως αισθάνονται, πολλές 
φορές όταν ένα παιδί ξεκινάει να πει κάτι περιμένει την αντίδραση του καθηγητή, πως 
αντιδρούν οι συμμαθητές του...”.  
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Η κοινωνική παρουσία 

Σχετικά με την κοινωνική παρουσία, σύμφωνα με το Μοντέλο Διερεύνησης, εξετάστη-
καν ως δείκτες η ανοικτή επικοινωνία, η ομαδική συνοχή και η συναισθηματική έκ-
φραση. Διαπιστώθηκε ικανοποιητική κοινωνική παρουσία, η οποία προέκυπτε τόσο 
από ενέργειες του διδάσκοντα όσο και από τη συμπεριφορά των μαθητών-τριών. Εκτε-
νέστερα, όλοι οι εκπαιδευτικοί συμφώνησαν ότι υπήρχε ανοικτή επικοινωνία καθώς το 
μαθησιακό κλίμα επέτρεπε σε όλους τους συμμετέχοντες να αισθάνονται ασφαλείς ώ-
στε να εκφραστούν ελεύθερα και να συμμετέχουν. Χαρακτηριστικά αναφέρεται “στην 
αρχή της συνάντησης αυτής υπήρχε ένα 5λεπτο που απλά κάναμε κουβέντα, δηλαδή 
πώς είστε, τι κάνετε, οπότε σε εκείνο το διάστημα μπορούσε κάποιος να εκφραστεί 
ελεύθερα”,“μια μικρή κουβέντα στην αρχή πώς περνάτε, τις εντυπώσεις σας, αν βγαί-
νεις καμιά βόλτα έξω, αν επικοινωνείς με κανένα παιδί”. Όλοι οι εκπαιδευτικοί τα 5-7 
πρώτα λεπτά, έκαναν αποδοχή στους μαθητές που περίμεναν στην αίθουσα αναμονής, 
τους υποδέχονται αναφέροντας στην ομάδα την παρουσία τους κατά την είσοδο τους 
στην πλατφόρμα και αφιέρωναν λίγο χρόνο για συναισθηματική έκφραση και χιούμορ. 
Η ανταπόκριση των μαθητών στην ανοικτή επικοινωνία αξιολογήθηκε από τους επτά 
εκπαιδευτικούς ως ικανοποιητική, είτε γιατί τα παιδιά ανταποκρίθηκαν με ενθουσια-
σμό στη νέα αυτή εκπαιδευτική πραγματικότητα ή γιατί βρήκαν διέξοδο για κοινωνική 
επαφή στις συνθήκες περιορισμού της πανδημίας είτε γιατί ενθουσιάστηκαν με το ηλε-
κτρονικό περιβάλλον μάθησης. Ακόμη, η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών 
συνέκλινε στο ότι τα παιδιά δεν αξιοποιούσαν πάντα την δυνατότητα της ελεύθερης 
έκφρασης, γεγονός που οι περισσότεροι απέδωσαν στο φόβο της αυτοέκθεσης και στο 
απρόσωπο της τεχνολογίας. 

Ακόμη οι οχτώ δήλωσαν ότι θεωρούν ότι οι μαθητές τους στα περισσότερα τμήματα 
ένιωθαν και ενεργούσαν ως ομάδα. Ένας εκπαιδευτικός περιγράφει “ναι στα περισσό-
τερα τμήματα είχα την αίσθηση ότι είμαστε ομάδα, σε κάποιο άλλο τμήμα είχα ένα 
άτομο που έμπαινε μόνο, αλλά στα περισσότερα νιώθανε ότι υπήρχαν και άλλοι, ότι 
ακουγόντουσαν, ότι μίλαγαν, ότι το ακούει και ο άλλος, είχαν την αίσθηση της ομά-
δας”. Ενδεικτική πάλι είναι η απάντηση : “ο βαθμός αλληλεπίδρασης ήταν ικανοποιη-
τικός, γινόταν συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων για την επίλυση προβλήματος, δινόταν 
χώρος και χρόνος στην ομαδική συνοχή, ήταν πολύ βασικό, να μην είμαστε άπλα μπρο-
στά σε μια οθόνη και να φεύγει αυτό ως αγγαρεία από πάνω μας αλλά να αισθάνονται 
άνετα και να τους είναι ευχάριστο και αυτό ως εμπειρία, να υπάρχει η αίσθηση της 
κοινότητας, δινόταν έμφαση ως ομάδα στη μάθηση και στην εμπειρία”. Η πλειοψηφία 
ακόμη ανέφερε ότι οι ομαδικές επαφές που είχαν κάνει σε διάφορες εφαρμογές του 
διαδικτύου ενίσχυαν την συνοχή, καθώς υπήρχε διαμοιρασμός υλικού και ανταλλαγή 
απόψεων γύρω από τη μάθηση αλλά και την εκπαιδευτική διαδικασία. Ωστόσο, οι εκ-
παιδευτικοί στο σύνολο τους δεν ανέθεσαν ομαδικές εργασίες την ώρα της τηλεδιά-
σκεψης καθώς είτε δεν γνώριζαν συνεργατικά εργαλεία είτε γιατί αυτό θα απαιτούσε 
χρόνο και εκπαίδευση των μαθητών-τριών. Τέλος σχετικά με την συναισθηματική έκ-
φραση και το χιούμορ η πλειοψηφία εκπαιδευτικών δήλωσε εκτός από την αρχή του 
μαθήματος και κατά τη διάρκεια υπήρχε η δυνατότητα αυτή. Αντιπροσωπευτικά 
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αναφέρθηκε: “ να τους κάνω να αισθάνονται καλύτερα μέσω της συζήτησης και αστε-
ϊσμών...και μεταξύ τους θυμόταν από παλαιότερες ώρες διάφορα βιώματα και γελού-
σαν”. Μάλιστα οι μισοί εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι το προκαλούσαν οι ίδιοι: “κάποιες 
φορές το προκαλούσα κιόλας, δηλαδή έλεγα ένα αστείο, πείραζα κάποιον σε εισαγω-
γικά, υπήρχε μια χαλαρότητα”. 

Η γνωστική παρουσία 

Η γνωστική παρουσία προσδιορίστηκε με βάση την ενεργοποίηση, τη διερεύνηση και 
ολοκλήρωση ενός προβλήματος/θέματος, όπως αυτοί προτείνονται ως δείκτες από το 
Μοντέλο. Ειδικότερα, η ενεργοποίηση, η αφορμή για τη γνωστική αναζήτηση κυρίως 
προέκυπτε από τον εκπαιδευτικό, ο οποίος είτε με μια προβολή video είτε με ερωτή-
ματα εισήγαγε στην ομάδα το θέμα συζήτησης και σπανίως ξεκινούσαν το μάθημα από 
κάποιο ερώτημα του μαθητή. Όλοι οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι κατά την διάρκεια 
της τηλεδιάσκεψης γινόταν επανάληψη της θεωρίας αρχικά είτε με παρουσίαση είτε με 
ανάκληση γνώσεων με τη μορφή ερωτημάτων και ακολουθούσαν εφαρμογές, ασκήσεις 
και ανάθεση εργασιών σε ασύγχρονη πλατφόρμα. Παράλληλα, όλοι ανέφεραν ότι βάση 
του μαθήματος αποτελούσε η σχολική ύλη και μάλιστα τα κεφάλαια που είχαν διδαχθεί 
στη συμβατική τάξη. Ωστόσο μόνο τεσσερις ανέφεραν ότι το μάθημα τους τις περισ-
σότερες φορές ήταν γνωστική διερεύνηση ή επίλυση προβλήματος μέσα από μελέτες 
περίπτωσης και παραδείγματα. 

Εκτενέστερα για τους δείκτες ενεργοποίηση και διερεύνηση, αντιπροσωπευτικά είναι 
τα εξής: “έκανα μια εισαγωγή αλλά δεν υπήρχε γνωστική αναζήτηση γιατί το μάθημα 
ήταν επανάληψη, ήταν πολύ συγκεκριμένο αυτό που ζητούσα ή και απορία των παιδιών 
πχ στην κοινωνιολογία που ήταν θεωρητικό το μάθημα. Το υλικό μου ήταν σημειώσεις 
αποκλειστικά πάνω στο μάθημα από το σχολικό βιβλίο, αντάλλαζαν πληροφορίες, όταν 
δεν ήξερε ο ένας συνέχιζε ο άλλος. Είχαμε μια τεχνική διαβάσματος δηλαδή πως να 
διαβάζουν το μάθημα και να τους μένει, περισσότερο σε γνωστικά θέματα επιμέναμε 
και δεν εμβαθύναμε...δεν υπήρχε το περιθώριο στο δικό μου μάθημα που είναι πανελ-
λαδικά εξεταζόμενο αλλά και θεωρητικό...τις γνώσεις που αποκτούσαν τις εφάρμοζαν, 
γιατί το έβλεπα στο επόμενο μάθημα τους έβαζα να λύσουν τις ασκήσεις στο τετράδιο 
και μετά τους έδειχνα τη λύση και στο τέλος του μαθήματος τους έστελνα και τις απα-
ντήσεις με mail”.Παράλληλα, κάποιος άλλος σημειώνει για τη διαδικασία “δηλαδή εγώ 
έκανα ερωτήσεις, πέρα από ότι τους έλεγα αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι και τα λοιπά, 
φαντάσου είχα ερωτήσεις και είχα και απαντήσεις σε ένα αρχείο word,. Διατύπωνα το 
ερώτημα και έδινα 3-4 απαντήσεις και καλούσα να μου πουν την σωστή. Παράλληλα, 
εγώ έκανα μια υπενθύμιση της θεωρίας, κάποια πράγματα και λοιπά, ώστε εμμέσως να 
τους φτάσω στη σωστή απάντηση, κάπως έτσι δουλεύαμε”. Παράλληλα, οι επτά από 
αυτούς θεωρούν ότι τα παιδιά είχαν την ευκαιρία έτσι να επιλύσουν απορίες που υπήρ-
χαν και να εμπεδώσουν καλύτερα τη θεωρία “κατακτούσαν γνώσεις και πολλά πράγ-
ματα που δεν είχαν καταλάβει, κατανοήσει, προσπαθούσαμε με την επανάληψη να τα 
καλύψουμε, ήταν εποικοδομητικά τα μαθήματα σε παλαιότερες απορίες” 

128/396

________________________________________________________________________________________________________ 
 i-Teacher     -      I.S.S.N. : 1792 - 4146       -      Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Περιοδικό     -    24ο  Τεύχος    -     Σεπτέμβριος  2020



Αξίζει να σημειωθεί ότι. οι εκπαιδευτικοί στο σύνολό τους υποστήριξαν ότι ότι η δη-
μιουργικότητα της διδασκαλίας τους περιοριζόταν από την προσκόλληση στην εξετα-
στέα ύλη των πανελλαδικών και τον περιορισμό του διδακτικού χρόνου. Εντούτοις στο 
τέλος πάντα εξήγαγαν συμπεράσματα “πάντα προσπαθούσαμε να εξάγουμε ένα συμπέ-
ρασμα με βάση όσα είπαμε και όλο αυτό προσπαθούσαμε εποικοδομητικά, να το καλ-
λιεργήσουμε, να το κτίσουμε καθόλη τη διάρκεια, μέσα από παραδείγματα και μελέτες 
περίπτωσης, να γενικεύσουμε”. Οι επτά από αυτούς ανέφεραν ότι η οικοδόμηση της 
γνώσης επιτυγχανόταν μέσα από την αλληλεπίδραση, δηλαδή οι μαθητές οικοδομού-
σαν νέες γνώσεις με διάλογο και την παράθεση επιχειρημάτων. Οι εννέα στους δέκα 
απάντησαν ότι δεν έβαλαν τους μαθητές να εργαστούν σε ομάδες, καθώς αυτό απαι-
τούσε χρόνο και συνεργατικά εργαλεία. Χαρακτηριστικά αναφέρει κάποιος “ναι το 
είχα σκεφτεί να πουν κάτι, να κάνουν κάτι, αλλά επειδή ήταν λίγο αβέβαιο, άντε πόσο 
θα κάνουμε ακόμη, δεν έκανα κάτι τέτοιο. Σίγουρα αν τράβαγε σε μάκρος αυτό το 
πράγμα, θα έκανα ομάδες, να δουλέψουν όλοι μαζί, δηλαδή θα το εμπλούτιζα... καταρ-
χάς θα ήμουν πιο πιεστικός στα παιδιά που δεν μπαίνανε”. Ακόμη δύο εκπαιδευτικοί 
δήλωσαν ότι οι μαθητές τους δούλευαν σε ομάδες μετά τη τηλεδιάσκεψη και πέντε από 
αυτούς ανέφεραν ότι τα παιδιά αξιοποιούσαν τον κειμενογράφο και την ομαδική επαφή 
που είχαν στο διαδίκτυο ώστε να επικοινωνούν. Οι δύο μόλις από αυτούς ανέφεραν ότι 
κατάφερναν να φτάσουν σε υψηλότερα επίπεδα μάθησης ακολουθώντας ψηφιακά σε-
νάρια με το μειονέκτημα ότι ταυτόχρονα απομακρύνονταν από τη σχολική ύλη. Από 
αυτούς ακόμη, μόλις ένας εκπαιδευτικός, ο οποίος είχε εξειδίκευση στην εξ αποστά-
σεως, δήλωσε ότι πάντα σχεδίαζε το μάθημα ώστε τα παιδιά να εμβαθύνουν σε βασικές 
έννοιες, προβλήματα καταλήγοντας σε υψηλότερα επίπεδα μάθησης και βάζοντας στα-
θερά τους μαθητές να αναστοχαστούν σε γνώσεις που προϋπήρχαν .  

Συμπεράσματα 

Από τα ευρήματα της έρευνας προκύπτει ότι τα περισσότερα από τα μισά ψηφιακά του 
τμήματα παρουσίασαν βασικά χαρακτηριστικά των κοινοτήτων μάθησης και λειτούρ-
γησαν ως κοινότητες μάθησης και στα οποία φάνηκαν να απαιτούνται διαδικασίες ενί-
σχυσης της αλληλεπίδρασης και εμβάθυνσης στη μάθηση. Τα βασικά χαρακτηριστικά 
που καταγράφηκαν συνοψίζονται στα εξής: 

• διδασκαλία και μάθηση σε ηλεκτρονικό περιβάλλον με ανάκληση γνώσεων 
• διάλογο, παράθεση επιχειρημάτων και αναστοχασμό σε εφαρμογές της θεωρίας, την 
οποία είχαν διδαχθεί στη συμβατική τάξη 
• κοινούς μαθησιακούς στόχους και όραμα 
•  αλληλεπίδραση και επικοινωνία μεταξύ των μελών 
• ανταλλαγή απόψεων και ιδεών 
• συναισθηματική έκφραση, χιούμορ, ασφαλές μαθητικό κλίμα 

Αναφορικά για τα τμήματα που δεν σχηματίστηκε κοινότητα μάθησης, οι εκπαιδευτι-
κοί ανέφεραν ως περισσότερους πιθανούς λόγους την προαιρετική συμμετοχή των εκ-
παιδευόμενων, τη μη αξιολόγηση της επίδοσης, την αδιαφορία των μαθητών και 
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λιγότερο την έλλειψη εξοπλισμού, τεχνολογικής ενημέρωσης και πρόσβασης στο δια-
δίκτυο. Ακόμη, η έρευνα έδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί οργάνωναν παιδαγωγικά την τη-
λεδιάσκεψη, ώστε να επιτύχουν καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα προσαρμόζοντας 
τους μαθητές τους στο ηλεκτρονικό περιβάλλον μάθησης. Ωστόσο για την γενίκευση 
των αποτελεσμάτων απαιτούνται έρευνες μεγαλύτερης εμβέλειας που θα εξετάζουν τις 
απόψεις μαθητών, γονέων, εκπαιδευτικών και Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, οι 
οποίοι είχαν αναλάβει την παιδαγωγική και επιστημονική υποστήριξη της εξ αποστά-
σεως μέσα στις συνθήκες πανδημίας. 

Βιβλιογραφία 

Creswell, J. (2011). Εκπαιδευτική Έρευνα, Σχεδιασμός, διεξαγωγή και αξιολόγηση της 
ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας. Αθήνα: Έλλην/ Ίων 

Garrison, D. R., Anderson, T., & Archer, W. (2000). Critical inquiry in a text-based 
environment:Computer conferencing in higher education. Internet and Higher 
Education, 2(2–3), 87−105 

Kilpatrick, S., Jones, T., & Barrett, M. (2003). Defining learning communities. Laun-
ceston, Tasmania: Centre for Research and Learning in Regional Australia. 

Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ´ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838 ΦΕΚ B’ 783/10.03.2020 

Mίμινου, Α. & Σπανακά, Α. (2016). Σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Καταγραφή 
και συζήτηση μίας βιβλιογραφικής επισκόπησης. Διεθνές Συνέδριο για την Ανοι-
κτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, 7(2A). 

Ρήγκου, Ε. (2007). Ηλεκτρονικές Κοινότητες Μάθησης. Μεταπτυχιακή Διπλωματική 
Εργασία. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Σπουδών «Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαί-
δευση», Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Πατρών. 

Φραγκάκη, Μ. & Λιοναράκης, Α. (2009). Πολυμορφικό Μοντέλο Κριτικής Ηλεκτρο-
νικής Κοινότητας Μάθησης: Στοιχεία μιας Ποιοτικής Νοηματοδοτημένης Μά-
θησης από Απόσταση. Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, 2(1-
2), 29-53. 

 

 

 

 

 

130/396

________________________________________________________________________________________________________ 
 i-Teacher     -      I.S.S.N. : 1792 - 4146       -      Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Περιοδικό     -    24ο  Τεύχος    -     Σεπτέμβριος  2020



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

Ερωτήσεις Ημιδομημένης Συνέντευξης 

1. Δημογραφικά στοιχεία. 

Προτάσεις  

Φύλο: Άνδρας:  Γυναίκα:  
 Ηλικία: 

Ειδικότητα 

Επιμόρφωση στην εξ αποστάσεως 

ή Εμπειρία 

24-30/30-38/38-49/50-60 61-67 

 

 

 

Η διδακτική παρουσία στις κοινότητες διερεύνησης  

Δείκτες: σχεδιασμός και οργάνωση, διευκολύνοντας τη συζήτηση και την άμεση 
διδασκαλία. 

Κατά την διάρκεια της τηλεδιάσκεψης επιδιώκεται τη δημιουργίας κοινότητας μάθη-
σης ή απλά διεξάγετε μια τηλεδιάσκεψη; 

Με ποιους τρόπους, με ποιες ενέργειες επιδιώκετε να σχηματίσετε την αίσθηση της 
ομάδας; 

Πως ενεργοποιείτε το ενδιαφέρον των εκπαιδευόμενων; 

Με ποιους τρόπους παρακινείτε και ενθαρρύνετε τους εκπαιδευόμενους;  

Ποιες εκπαιδευτικές μεθόδους χρησιμοποιείτε συνήθως για την οικοδόμηση της γνώ-
σης; 

Έχετε την εντύπωση ότι καθοδηγείτε τους εκπαιδευόμενους να φτάσουν σε υψηλότερα 
επίπεδα σκέψης, μέσα από ποια διαδικασία π.χ. διόρθωση γραπτών; 

Πως οργανώνετε την τηλεδιάσκεψη αναφορικά: 

1.το υλικό σας 2. τις μεθόδους διδασκαλίας 3. τους τρόπους αλληλεπίδρασης 
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Η κοινωνική παρουσία στις κοινότητες διερεύνησης 

Δείκτες: ανοιχτή επικοινωνία, ομαδική συνοχή και συναισθηματική έκφραση.  

Το μαθησιακό κλίμα επιτρέπει σε όλους τους συμμετέχοντες να αισθάνονται ασφαλείς; 
Θες να μου το εξηγήσεις αυτό; Με ποιους τρόπους συμβάλλεις ως εκπαιδευτής; 

Το μαθησιακό κλίμα επιτρέπει σε όλους τους συμμετέχοντες να εκφραστούν ελεύθερα; 
Θες να μου το εξηγήσεις αυτό;Με ποιους τρόπους συμβάλλεις ως εκπαιδευτής ; 

Σε τι βαθμό θα έλεγες ότι υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ σας ή δίνεται χώρος και 
χρόνος σ αυτό; Μέσα από ποιες διαδικασίες (ασκήσεις, ανταλλαγή απόψεων, επίλυση 
προβλημάτων....) 

Νοιώθετε ως ομάδα ότι πετυχαίνετε πιο αποτελεσματικά στόχους αναφορικά με τη μά-
θηση; 

Νοιώθετε ως ομάδα ότι πετυχαίνετε πιο αποτελεσματικά στόχους αναφορικά με τις 
σπουδές σας; 

Δίνεται η ευκαιρία για συναισθηματική έκφραση;  

Δίνεται η ευκαιρία για χιούμορ;  

Επομένως, μπορείτε να πείτε νιώθετε ομάδα; 

Επομένως, μπορείτε να πείτε ότι ενεργείτε ως ομάδα; 

H γνωστική παρουσία στις κοινότητες διερεύνησης 

Δείκτες: Ενεργοποίηση ,Διερεύνηση, Ολοκλήρωση, Επίλυση  

Κατά την έναρξη της τηλεδιάσκεψης υπάρχει κάποια η εισαγωγή, κατά την οποία προ-
κύπτει μια αφορμή για γνωστική αναζήτηση; 

Πως προκύπτει το πρόβλημα που θα διερευνηθεί; 

Με ποιους τρόπους ενεργοποιείτε τη μαθησιακή διαδικασία πχ προβολή, επίδειξη; 

Αναθέτετε ατομικά ή ομαδικά τη διερεύνηση ενός προβλήματος; 

Η οικοδόμηση της γνώσης επιτυγχάνεται μέσα από την αλληλεπίδραση; 

Οικοδομούν νέες γνώσεις με διάλογο και την παράθεση επιχειρημάτων; 
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Εφαρμόζουν τις γνώσεις που οικοδόμησαν για να επιλύσουν ένα νέο πρόβλημα; (στο 
υπόλοιπο τις συνεδρίας ή σε εργασίες μετά το τέλος της;) 
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Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας 
στην Ειδική Αγωγή 

Ζέλος Ιωάννης, Δ/ντής Λυκείου, leonidasz@sch.gr 
Περίληψη 

Η χρήση των Τ.Π.Ε. συμβάλει στην αποτελεσματικότητα του Εξατομικευμένου Εκπαι-
δευτικού Προγράμματος, εάν αξιοποιηθούν κατάλληλα τόσο κατά το σχεδιασμό, όσο 
και κατά την εφαρμογή του. Με τη χρήση των Τ.Π.Ε. οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευ-
τικές ανάγκες και αναπηρίες (Ε.ε.ε.α/α) κατακτούν ευκολότερα τα ανώτερα επίπεδα 
μάθησης, ενώ η αξιοποίησή τους τις καθιστά ως χρήσιμο βοηθητικό εργαλείο διδασκα-
λίας, παρέχοντας τη δυνατότητα ίσων ευκαιριών στη μάθηση, προάγοντας την επίδοση 
των μαθητών με Ε.ε.ε.α/α και αυξάνοντας το ενδιαφέρον τους για μάθηση και επικέ-
ντρωση στο μάθημα. Τα κυριότερα εμπόδια για την πλήρη ενσωμάτωση και αξιοποί-
ηση των Τ.Π.Ε. στην ΕΑΕ αναφέρονται στην υποχρηματοδότηση, την έλλειψη υλικο-
τεχνικού εξοπλισμού και το χαμηλό επίπεδο της σχετικής επιμόρφωσης των εκπαιδευ-
τικών. 

Λέξεις-Kλειδιά: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Ειδική αγωγή 

Abstract 

The use of ICT contributes to the effectiveness of the Personalized Educational Pro-
gram, if used properly both in its design and in its implementation. With the use of ICT, 
students with special educational needs and disabilities (SEN) find it easier to achieve 
higher levels of learning, while their use makes them a useful teaching tool, providing 
equal opportunities for learning, promoting the performance of students with SEN and 
increasing their interest in learning and focusing on the lesson. The main obstacles for 
the full integration and utilization of ICT in the Special Education and Training refer to 
the underfunding, the lack of material equipment and the low level of relevant teacher 
training. 

 Keywords: Information and Communication Technologies, Special education 

Εισαγωγή 

Η βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των μαθητών με Ε.ε.α/α με τη χρήση των 
Τ.Π.Ε., έχει αποτελέσει αντικείμενο αρκετών μελετών, οι οποίες δείχνουν ότι οι Τ.Π.Ε.  
προσφέρουν πολλές δυνατότητες τόσο στους εκπαιδευτικούς, όσο και στους μαθητές, 
ενώ μπορούν να αποτελέσουν ένα ισχυρό εργαλείο μάθησης. Η διευκόλυνση της επι-
κοινωνίας των μαθητών με Ε.ε.α/α, η αύξηση της πρόσβασης στην πληροφορία, η βελ-
τίωση των κινήτρων και των ικανοτήτων επίλυσης προβλημάτων, καθώς και η καλύ-
τερη κατανόηση πολύπλοκων ιδεών, είναι μερικά από τα οφέλη που προκύπτουν από 
την εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στην ΕΑΕ.  

Οι επενδύσεις των σύγχρονων εκπαιδευτικών πολιτικών στις Τ.Π.Ε. και η ανάπτυξη 
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πολιτικών και πρακτικών που συμβάλουν στην εκπλήρωση των απαιτήσεων  των Εξα-
τομικευμένων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, ανέδειξαν αξιοσημείωτες  ευκαιρίες για 
όλους τους μαθητές, προκειμένου να βιώσουν σημαντικές μαθησιακές εμπειρίες. Η έμ-
φαση στην ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε., με την παράλληλη ανάπτυξη των νέων τεχνολο-
γιών, ανοίγει νέους ορίζοντες για την εξατομικευμένη μάθηση, αλλά και για την ένταξη 
των μαθητών με Εεα/α σε ένα γενικό σχολικό περιβάλλον (Omede, 2014). 

Ωστόσο, παρά τα οφέλη από την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην ειδική αγωγή, εξακολου-
θούν να υφίστανται πολλά εμπόδια και φραγμοί για την πλήρη ενσωμάτωση και επι-
τυχή εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στην υποστήριξη των μαθητών (Παλιούρα, Καρασαββίδης 
Καραγιαννίδης, 2017). 

Ορισμοί Ειδικής Αγωγής 

Παρόλο που στη διεθνή βιβλιογραφία δεν υπάρχει ένας σαφής ορισμός της Ειδικής 
Αγωγής, ένας από τους πλέον κοινούς ορισμούς αναφέρει την Ειδική Αγωγή ως «µια 
εξειδικευμένη μορφή εκπαίδευσης που χαρακτηρίζεται από την προσαρμογή της στις 
ιδιαίτερες ανάγκες των ατόμων µε μειονεξίες». Τα εκπαιδευτικά προγράμματα και οι 
υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της Ειδικής Αγωγής, στοχεύουν αφενός στην άμ-
βλυνση των δυσκολιών των ατόμων με Ε.ε.α/α και αφετέρου στη βελτίωση και την 
καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των μαθησιακών και κοινωνικών δυνατοτήτων τους (Πο-
λυχρονοπούλου, 2012).  

Ο όρος Ειδική Αγωγή στην Ελλάδα αντικαταστάθηκε με τον Ν. 3699/20081 και επι-
κράτησε ο όρος Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) ο οποίος περιγράφει «το σύνολο 
των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους μαθητές με αναπηρία και διαπιστω-
μένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανά-
γκες». Στον ίδιο νόμο, διασαφηνίζεται ο υποχρεωτικός χαρακτήρας της ΕΑΕ η οποία 
κατοχυρώνεται ως δημόσιο αγαθό και παρέχεται δωρεάν, ενώ αναφέρεται το χρέος της 
πολιτείας στην προάσπιση και προαγωγή της ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση, με 
σκοπό την πλήρη κοινωνική συμμετοχή και συνεισφορά.  

Οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αναφέρονται στους μαθητές που αντιμετωπίζουν διά-
φορες δυσκολίες στη μάθηση, είτε σε προσωρινή είτε σε μακροχρόνια βάση, ενώ το 
επίπεδο προόδου διαφέρει από τους συνομηλίκους τους.  Εκτιμάται ότι σε πολλές χώ-
ρες οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορεί  ανά πάσα να αντιπροσωπεύ-
ουν έως και το 20% του σχολικού πληθυσμού (Ευρωπαϊκός Φορέας, 2013). 

Οι Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στην Ειδική Αγωγή 

Η χρήση οποιασδήποτε τεχνολογίας που έχει σκοπό να διευκολύνει τη λειτουργικότητα 
του ατόμου με κάποια αναπηρία, συνιστά τον όρο Τ.Π.Ε. στην ειδική αγωγή. Περιλαμ-
βάνονται οι συσκευές υποστήριξης που αντισταθμίζουν τα κινητικά ή αισθητηριακά 

1 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3699 ΦΕΚ Α 199/2.10.2008. Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπη-
ρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 
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προβλήματα των μαθητών, οι τεχνολογικά προηγμένες συσκευές (Η/Υ, laptops, tablets, 
κινητές τηλεφωνικές συσκευές, καθώς και τα ειδικά εκπαιδευτικά λογισμικά που συμ-
βάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο στην ανάπτυξη των βασικών  μαθησιακών δεξιοτήτων 
(Ευρωπαϊκός Φορέας, 2013). 

Οι Τ.Π.Ε. παρέχουν τη δυνατότητα σε άτομα με Ε.ε.α./α να εγκλιματιστούν στο εκπαι-
δευτικό πλαίσιο, υπερνικώντας την όποια σωματική ή διανοητική μειονεξία τους σε 
σχέση με τον υπόλοιπο μαθητικό πληθυσμό και προάγοντας την εκπαιδευτική διαδικα-
σία σε μια νέα εμπειρία (Τσικολάτας, 2011; Drigas & Ioannidou, 2013). Τα κατάλληλα 
εκπαιδευτικά λογισμικά, αλλά και τα διάφορα  ηλεκτρονικά εξαρτήματα, υποκαθι-
στούν με επιτυχία τυχόν φυσικές αδυναμίες των μαθητών, όπως προβλήματα όρασης 
και κίνησης, αλλά και εξομαλύνουν τυχόν δυσκολίες μαθησιακού τύπου (Ταϊλαχίδης, 
2013).  

Οι μαθητές με αναπηρίες, μέσω της  υποστηρικτικής τεχνολογίας, έχουν τη δυνατότητα 
να ενεργοποιήσουν διάφορους διακόπτες  με την κίνηση του βλεφάρου ή να υποκατα-
στήσουν την ομιλία μέσω της χρήσης επικοινωνιακών συσκευών, ενώ  δραστηριοποι-
ούνται και αυτονομούνται σε μεγάλο βαθμό σχετικά με τις εκπαιδευτικές δραστηριό-
τητες. Βοηθούν το μαθητή να διατηρήσει την συγκέντρωσή του σε μια δραστηριότητα 
και προσφέρουν τη δυνατότητα μετάβασής του σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον (Drigas 
& Ioannidou, 2013).  

Οι Τ.Π.Ε. συνεχίζουν να εξελίσσονται με ραγδαίους ρυθμούς, επηρεάζοντας τη ζωή 
των ανθρώπων σε όλα τα επίπεδα (ατομικό, διαπροσωπικό, κοινωνικό, επαγγελματικό) 
και συμβάλλοντας στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής τους. Είναι επομένως σημα-
ντικό να δοθεί σε κάθε πολίτη η δυνατότητα να έχει πρόσβαση στο ψηφιακό γίγνεσθαι, 
ανεξάρτητα από τυχόν ατομικά ή κοινωνικά μειονεκτήματά του, συμβάλλοντας στην 
οικοδόμηση μιας κοινωνίας χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς. Προς αυτή την κατεύ-
θυνση το σύγχρονο σχολείο, θα πρέπει να προσανατολίζεται στην ικανοποίηση των 
εκπαιδευτικών αναγκών όλων των μαθητών και να δημιουργεί συνθήκες κατάλληλες, 
ώστε όλοι οι μαθητές να έχουν πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες και να τις αξιοποιούν 
ανάλογα με τις ανάγκες τους (Ταϊλαχίδης, 2013). 

Η ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στην ειδική αγωγή 

Η σύγχρονη κοινωνία προσανατολίζεται στην αλλαγή κατεύθυνσης της εκπαιδευτικής 
φιλοσοφίας προς την εξατομικευμένη εκπαίδευση με επικέντρωση  στις ανάγκες του 
μαθητή. ενώ η χρήση των Τ.Π.Ε. στην ειδική αγωγή, αποτελεί το μέσο για την επίτευξη 
αυτών των στόχων, συμβάλλοντας τόσο στην εξάλειψη του αποκλεισμού των μαθητών 
με Ε.ε.α/α, όσο  και στην άμβλυνση του ψηφιακού χάσματος ανάμεσα στις διάφορες 
πληθυσμιακές μαθητικές ομάδες. Το σύγχρονο σχολείο απαιτεί ανάληψη πρωτοβου-
λιών για την ενίσχυση, προαγωγή και βελτίωση της μάθησης όλων των μαθητών,  παι-
δαγωγική δέσμευση για παροχή ίσων ευκαιριών και  αξιοποίηση των βέλτιστων πρα-
κτικών σε εξατομικευμένη βάση (Γελαστοπούλου & Μουταβελής, 2017). Οι Τ.Π.Ε. 
αποτελούν ισχυρό μέσο ανάπτυξης μαθησιακών κινήτρων, αμβλύνοντας τα αρνητικά 
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συναισθήματα των  επαναλαμβανόμενων αποτυχιών των μαθητών που αντιμετωπίζουν 
εκπαιδευτικές δυσκολίες.  Από διάφορες έρευνες έχει φανεί ότι σε πολλά Ειδικά Σχο-
λεία καθώς και σε Τμήματα Ένταξης, τα επίπεδα μαθησιακού ενδιαφέροντος και πα-
ρακίνησης είναι πολύ αυξημένα, ως αποτέλεσμα της ενσωμάτωσης των Τ.Π.Ε. στην 
καθημερινή διδακτική διαδικασία (Fernández-López et al., 2013).  

Επιπρόσθετα, η χρήση του Η/Υ βοηθά τους εκπαιδευτικούς στην ανατροφοδότηση, 
ενθάρρυνση  και θετική υποστήριξη των μαθητών του. Μέσω του διαδικτύου τους πα-
ρέχεται η δυνατότητα να αναπτύξουν κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό για όλα τα επί-
πεδα μαθητών, ενισχύοντας έτσι το κύρος τους και τις επαγγελματικές τους προοπτικές. 
Οι χρήση των Τ.Π.Ε. συμβάλει στη βελτίωση της  διαδικασίας λήψης αποφάσεων, πα-
ρέχει τη δυνατότητα εφαρμογής πλάνων διδασκαλίας και σχετικών δραστηριοτήτων 
και προάγει τη δημιουργία ενός μαθητοκεντρικού μαθησιακού περιβάλλοντος. Επι-
πλέον, στο διαδίκτυο διατίθενται έγκυρα ηλεκτρονικά τεστ που βοηθούν στον έγκαιρο 
εντοπισμό μαθησιακών δυσκολιών ή δυσκολιών στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτή-
των (Nam et al., 2013). 

Προσδιοριστικοί παράγοντες της αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. 

Η ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στην ειδική αγωγή επηρεάζεται τόσο από εξωγενείς όσο 
και από ενδογενείς παράγοντες. Οι εξωγενείς παράγοντες αναφέρονται στην υπάρ-
χουσα υποδομή, τον τεχνολογικό εξοπλισμό, την παροχή υποστήριξης στους εκπαιδευ-
τικούς και τη διαθεσιμότητα χρόνου. Σχετίζονται με τις ενέργειες των τοπικών και κρα-
τικών φορέων και δεν ελέγχονται από τους εκπαιδευτικούς. Οι ενδογενείς παράγοντες 
σχετίζονται άμεσα με τους εκπαιδευτικούς και αναφέρονται στα προσωπικά χαρακτη-
ριστικά τους όπως η ηλικία, το φύλο, η αυτοαποτελεσματικότητά τους και τη στάση 
τους απέναντι στη χρήση των Τ.Π.Ε. (Παλιούρα, Καρασαββίδης Καραγιαννίδης, 
2017). 

Φραγμοί και εμπόδια για την ένταξη των Τ.Π.Ε. στην ειδική αγωγή 

Σύμφωνα με τον Φορέα για την Ανάπτυξη στην Ειδική Αγωγή (2013), οι αδυναμίες της 
ένταξης των Τ.Π.Ε. στην ειδική αγωγή αναφέρονται στον κατακερματισμό των αρμο-
διοτήτων που εμπλέκονται στην υλοποίηση των πρακτικών ενσωμάτωσης, στην έλ-
λειψη πληροφόρησης για τα πλεονεκτήματα και τις δυνατότητες των Τ.Π.Ε. και στην 
ελλιπή καταγραφή των αναγκών και απαιτήσεων των σχολείων και των μαθητών, οι 
οποίες αποτελούν τη βάση για τη χάραξη πολιτικής. Άλλοι σημαντικοί λόγοι είναι η 
ανεπαρκής χρηματοδότηση, η έλλειψη ειδικευμένου εκπαιδευτικού προσωπικού, η α-
πουσία κατάλληλης και επαρκούς υποδομής και η απουσία επίσημης εθνικής δομής για 
την υποστήριξη των Τ.Π.Ε. και την ενσωμάτωσή της στην ειδική αγωγή. Ένας άλλος 
λόγος που αφορά στο γεωγραφικό ανάγλυφο της Ελλάδας σχετίζεται με την απομό-
νωση και τον αποκλεισμό εκπαιδευτικών σε εξειδικευμένες γνώσεις εξαιτίας της γεω-
γραφικής ανομοιογένειας και η ανεπάρκεια διαθέσιμων πηγών εξειδικευμένης πληρο-
φόρησης (Ταϊλαχίδης, 2013).  
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Προσβάσιμο εκπαιδευτικό υλικό και λογισμικό για μαθητές με Ε.ε.α/α 

Το υλικό που διατίθεται ελεύθερα, δεν διαφέρει από εκείνο που χρησιμοποιούν όλοι οι 
μαθητές, παρέχεται όμως σε πολυμεσική μορφή, με δυνατότητες επεξεργασίας και ε-
κτύπωσης και αποτελεί μια προσομοίωση του συμβατικού βιβλίου, Στόχο έχει την διε-
παφή με το χρήστη, την ενίσχυση της κατανόησης από το μαθητή και την αποτελεσμα-
τική συνεργασία μεταξύ μαθητή και δασκάλου, μέσω του υπολογιστή. Παρέχεται η 
δυνατότητα ταυτόχρονης εκφώνησης των κειμένων, ενώ το  υλικό μπορεί να εμπλου-
τιστεί με τη νοηματική γλώσσα, να πλαισιώνεται από διερμηνεία, να υποστηρίζει υπο-
λογισμούς και γενικότερα να προσαρμόζεται σε όλους τους τύπους αναπηρίας. 

Για τους μαθητές με προβλήματα όρασης το εκπαιδευτικό υλικό παρέχεται και ηχο-
γραφημένο, ενώ έχει αναπτυχθεί στον κώδικα Braille και υποστηρικτικό υλικό σε ανά-
γλυφη ή τρισδιάστατη μορφή. Τα σχολικά εγχειρίδια διατίθενται σε διάφορες γραμμα-
τοσειρές με μεγέθυνση ανάλογα με το βαθμό αμβλυωπίας   

Για τους μαθητές με προβλήματα ακοής η διαδραστική τεχνολογία δίνει στο χρήστη τη 
δυνατότητα πρόσβασης σε βιντεοβιβλιοθήκη νοηματικής γλώσσας, ενώ καταγράφο-
νται και αποθηκεύονται παραγόμενα από τον ίδιο κείμενα και φράσεις, τα οποία αξιο-
λογούνται από τους εκπαιδευτές.   

Για τους μαθητές με νοητική αναπηρία τα εγχειρίδια είναι απλοποιημέα και προσαρ-
μοσμένα στις ανάγκες τους με τη μέθοδο κείμενο για όλους “easy to read”, δίνοντας 
έμφαση στην ποιότητα των εικόνων, ενώ για τους μαθητές με κινητικές αναπηρίες των 
άνω άκρων τα εγχειρίδια είναι διαθέσιμα με τη χρήση ενός μόνο πλήκτρου και η πρό-
σβαση επιτυγχάνεται με απλή σάρωση, αφή και ανάγνωση οθόνης.  

Οι μαθητές με αυτισμό διευκολύνονται στη μάθηση με εναλλακτικούς τρόπους, όπως 
εικονογράμματα, σκίτσα και φωτογραφίες, σε ευθυγράμμιση με τις βασικές αρχές των 
εναλλακτικών γλωσσικών και επικοινωνιακών προγραμμάτων, αλλά και  των προτει-
νόμενων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων που είναι κατάλληλα για τον αυτισμό.  

Για τους μαθητές με ΔΕΠ-Υ διατίθεται το ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό «ΕΠΙΤΕΛΩ», 
με στόχο την εξάσκηση της προσοχής και της συγκέντρωσης. Η υλοποίησή του απο-
σκοπεί στην ενίσχυση των λειτουργιών που ρυθμίζουν τις διάφορες εκφάνσεις της συ-
μπεριφοράς των παιδιών στις καθημερινές δραστηριότητές τους, οι οποίες συνήθως 
είναι ελλειμματικές σε παιδιά με ΔΕΠ-Υ.  Οι παιχνιδοποιημένες ασκήσεις καθιστούν 
ελκυστικό το μαθησιακό πρόγραμμα και έχουν τη δυνατότητα προσαρμογής στο εξα-
τομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης. Ο βαθμός δυσκολίας έχει διαβαθμίσεις ανάλογα 
με την πρόοδο του μαθητή, ενώ η ποικιλία ασκήσεων επιτρέπει την εξάσκηση σε δια-
φορετικές πτυχές της προσοχής και της συγκέντρωσης, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαί-
τερα χαρακτηριστικά του γνωστικού προφίλ των παιδιών με ΔΕΠ-Υ  (Γελαστοπούλου 
& Μουταβελής 2017). 

 
 

138/396

________________________________________________________________________________________________________ 
 i-Teacher     -      I.S.S.N. : 1792 - 4146       -      Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Περιοδικό     -    24ο  Τεύχος    -     Σεπτέμβριος  2020



Συμπεράσματα 

Αν και η χρήση των Τ.Π.Ε. στην ΕΑΕ δεν αποτελεί πανάκεια για την επίλυση όλων 
των χρόνιων προβλημάτων που ταλανίζουν την εκπαίδευση, ωστόσο, με την κατάλ-
ληλη παιδαγωγική μέθοδο και υποστήριξη μπορεί να συμβάλλει στην ολόπλευρη ανά-
πτυξη ενός παιδιού με Ε.ε.α/α. Είναι εξάλλου αναφαίρετο δικαίωμα  των μαθητών αυ-
τών να συμμετέχουν ισότιμα στην εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και να μη βιώσουν 
τον  τεχνολογικό αποκλεισμό και αναλφαβητισμό. Η ανάγκη της  μελέτης και ανάπτυ-
ξης μιας νέας οργανωμένης και καθολικής φιλοσοφίας για την ειδική εκπαίδευση, σε 
συνδυασμό με την αξιοποίηση της τεχνολογίας, είναι περισσότερο από ποτέ επιτα-
κτική, όπως επιτάσσει η σημερινή εποχή της παγκοσμιοποίησης και της τεχνοκρατίας 
((Drigas & Ioannidou, 2013).  

Για τη χάραξη πολιτικών και σχεδίων δράσης σχετικά με τη αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.,  
κρίνεται αναγκαία η συνεργασία των ενδιαφερομένων μερών, προκειμένου να επιτευ-
χθεί συμφωνία αναφορικά με τους ρόλους και τις ευθύνες των ενδιαφερομένων και να 
γίνει πεποίθηση ότι η ψηφιακή παιδεία είναι απαραίτητη για τη μακροπρόθεσμη κοι-
νωνική συμμετοχή, τη δια βίου μάθηση και την απασχόληση. Θα πρέπει επίσης να ε-
ξασφαλιστεί η προσβασιμότητα στις Τ.Π.Ε., θέτοντάς την ως κριτήριο επιλογής κατά 
την απόκτηση υλικού Τ.Π.Ε., μέσω των δημοσίων συμβάσεων, προκειμένου να δια-
σφαλιστεί η δυνατότητα πρόσβασης σε κάθε μαθητή ενταξιακής εκπαίδευσης (Ευρω-
παϊκός Φορέας, 2013). 
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Αξονική-Κεντρική Συμμετρία με χρήση ΤΠΕ. Μελέτη περίπτωσης 

Αλεξίου Λαμπρινή, Εκπαιδευτικός Π.Ε.03, Μ.Ed., labrinale@gmail.com  

Περίληψη 

Στη σημερινή εποχή η ανάγκη χρήσης και εφαρμογής της μαθηματικής σκέψης στον 
εργασιακό χώρο κρίνεται περισσότερο από ποτέ απαραίτητη. Για να αναδειχτεί η αξία 
των μαθηματικών, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να προσφέρει στους μαθητές ευκαιρίες 
αλληλεπίδρασης με προβλήματα που σχετίζονται με την πραγματικότητα. Βασικός 
σκοπός του παρόντος άρθρου, είναι να μελετηθεί εάν ένα λογισμικό δυναμικής γεωμε-
τρίας (DGS) μπορεί να συμβάλλει στην  ενίσχυση της εννοιολογικής κατανόησης της 
συμμετρίας, επιλύοντας ο μαθητής ένα πρόβλημα ανοικτού τύπου. Η δραστηριότητα 
με την οποία αλληλεπίδρασε ο μαθητής της Α’ Γυμνασίου είναι προϊόν του ευρωπαϊκού 
έργου Mascil, το οποίο έχει ως στόχο την ενίσχυση της διερευνητικής μάθησης στα 
σχολεία της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τη σύνδεση της 
διδασκαλίας των μαθηματικών και των φυσικών επιστημών με το πραγματικό εργα-
σιακό χώρο. 

Λέξεις-Kλειδιά:  GeoGebra, Συμμετρία, Μαθηματικά, ΤΠΕ, Διδακτική Μαθηματικών 

Εισαγωγή 

Η αξονική και κεντρική συμμετρία είναι έννοιες, οι οποίες περιέχονται στο αναλυτικό 
πρόγραμμα σπουδών τόσο της πρωτοβάθμιας όσο και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης. Οι μαθητές στην περίπτωση της αξονικής συμμετρίας αντιμετωπίζουν πρόβλημα 
στο να αναγνωρίζουν τους άξονες συμμετρίας ενός σχήματος (Leiken et al. 2000; Saads 
& Edwards,1997). Οι μαθητές όμως αντιμετωπίζουν πρόβλημα και στην περιστροφική 
συμμετρία. Συναντούν δυσκολίες στο να κατασκευάσουν μια εικόνα, η οποία παρου-
σιάζει περιστροφική συμμετρία, διατηρώντας τα χαρακτηριστικά του σχήματος και τις 
αποστάσεις τους από το κέντρο συμμετρίας (Xistouri, 2013). Η έρευνα του Ji-Won Son 
(2006), κατέδειξε ότι ακόμη και οι φοιτητές αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην διάκριση 
της αξονικής από την περιστροφική συμμετρία. Στην έρευνα των Karadeniz, Kaya, & 
Bozkus (2017), οι προπτυχιακοί φοιτητές δεν μπόρεσαν να αντιληφθούν τα λανθα-
σμένα βήματα των μαθητών, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να αναγνωρίσουν τις 
προϋπάρχουσες εσφαλμένες εννοιολογικές αντιλήψεις των μαθητών, ώστε να τις εξα-
λείψουν.  

Η συμμετρία είναι στοιχείο της καθημερινής ζωής μας. Τα μαθηματικά γενικότερα εί-
ναι μέρος της καθημερινής μας ζωής. Ειδικά στην σημερινή απαιτητική εποχή η ανά-
γκη χρήσης και εφαρμογής της μαθηματικής σκέψης στον εργασιακό χώρο κρίνεται 
περισσότερο από ποτέ απαραίτητη (NCTM, 2010). Για να αναδειχτεί η αξία των μαθη-
ματικών, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να προσφέρει στους μαθητές ευκαιρίες αλληλεπί-
δρασης με προβλήματα που σχετίζονται με την πραγματικότητα. H άποψη αυτή απο-
τελεί βασική αρχή της «Ρεαλιστικής Μαθηματικής Εκπαίδευσης» (Ζαράνης et al., 
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2013). Ταυτόχρονα ο εκπαιδευτικός όταν εμπλέκει τους μαθητές σε δραστηριότητες οι 
οποίες πραγματεύονται προβλήματα της καθημερινής ζωής, όχι μόνο κάνει πιο ενδια-
φέρον το μάθημα, αλλά τους βοηθά να αποβάλλουν το άγχος και το φόβο που έχουν 
για το μάθημα των μαθηματικών (Rossnan & Schools, 2006). Στην ενίσχυση των κινή-
τρων για μάθηση όπως και στη βαθιά κατανόηση των μαθηματικών εννοιών συμβάλ-
λουν και οι νέες τεχνολογίες. Η χρήση των νέων τεχνολογιών βοηθά τους μαθητές να 
εξοικειωθούν με διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων, να στοχάζονται και να παίρνουν 
αποφάσεις στηριζόμενοι σε λογικές σκέψεις NCTM(2010).  

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να διερευνήσουμε εάν ένα τεχνολογικό περιβάλλον 
και συγκεκριμένα το περιβάλλον ενός συστήματος δυναμικής γεωμετρίας (DGS), μπο-
ρεί να συμβάλλει στην ενίσχυση της εννοιολογική κατανόησης της συμμετρίας, επιλύ-
οντας ένα πρόβλημα ανοικτού τύπου.  Επίσης  ένα δεύτερος σκοπός μας είναι να εξε-
τάσουμε εάν ένα περιβάλλον DGS μπορεί να συμβάλλει την επίλυση προβλημάτων 
αυθεντικού πλαισίου. Το λογισμικό με το οποίο θα αλληλεπιδράσει ο μαθητής είναι το 
GeoGebra. Οι παρατηρήσεις που θα προκύψουν από την πιλοτική εφαρμογή της επί-
λυσης του προβλήματος, θα αποτελέσουν σημαντική πηγή βελτίωσης για να εφαρμο-
στεί η διδακτική πρακτική σε δεύτερη φάση στην ολομέλεια της τάξης. 

Η διδασκαλία με λογισμικά δυναμικής γεωμετρίας 

Τα λογισμικά δυναμικής γεωμετρίας (DGS), στα οποία ανήκει και το GeoGebra είναι 
μικρόκοσμοι, οι οποίοι επιτρέπουν στο χρήστη να αλληλεπιδράσει με έτοιμα μοντέλα 
που του προσφέρονται ή να δημιουργήσει τα δικά του. Κατά τη δημιουργία  των κατα-
σκευών του o χρήστης θα πρέπει να λάβει υπόψη του τις σχέσεις και τους περιορισμούς  
που θα πρέπει να διέπουν τα δομικά στοιχεία του αντικειμένου που κατασκευάζει 
(Cristou et al., 2005). Για να το επιτύχει αυτό θα χρειαστεί να εφαρμόσει στην πράξη 
γεωμετρικές γνώσεις. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Πατσιομίτου (2009), με τα 
λογισμικά δυναμικής γεωμετρίας ο μαθητής δημιουργεί σχήματα το οποία  είναι αντι-
κείμενα μιας άπειρης κλάσης, ενώ με τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας δημιουργεί 
σχέδια, ικανοποιώντας μόνο τους οπτικούς περιορισμούς ενός αντικειμένου.  

Λαμβάνοντας υπόψη του κατά την κατασκευή τις αλληλοσυνδεόμενες σχέσεις μεταξύ 
των αντικειμένων, ο μαθητής καλλιεργεί την ανώτερη σκέψη και κατανοεί καλύτερα 
τις γεωμετρικές έννοιες (Shadaan & Eu, 2013). Ένας λόγος είναι γιατί τα λογισμικά 
δυναμικής γεωμετρίας μπορούν να συμβάλλουν στη δημιουργία σωστών εικόνων έν-
νοιας (concept images). Οι concept images είναι οπτικές αναπαραστάσεις που έρχονται 
στο μυαλό μας στο άκουσμα μιας έννοιας και αποτελούν βασική προϋπόθεση για την 
βαθιά κατανόηση μιας έννοιας (Ζαχαριάδης et. al., 2007). Μια έννοια που προϋποθέτει 
κίνηση, όπως η έννοια της κεντρικής συμμετρίας, είναι δύσκολο να διδαχθεί με στατικό 
τρόπο. Με τα λογισμικά δυναμικής γεωμετρίας δίνεται η ευκαιρία στο μαθητή να δια-
τυπώσει και να ελέγξει δυναμικά τις εικασίες του, οδηγώντας τον στη  γνωστική σύ-
γκρουση όταν αυτές δεν επιβεβαιώνονται (Laborde,  Kynigos, Hollebrands  & Sträßer, 
2006).  Με την βοήθεια των οπτικών αναπαραστάσεων που του προσφέρει το λογι-
σμικό διερευνά διαφορετικές περιπτώσεις, οδηγείται σε γενικεύσεις καλλιεργώντας την 
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επαγωγική σκέψη (Πιτάλης et al., 2004 ). Ταυτόχρονα όμως τα συμπεράσματα στα 
οποία θα οδηγηθεί από τις οπτικές αναπαραστάσεις θα χρειαστεί να αιτιολογηθούν. Η 
αιτιολόγηση θα οδηγήσει το μαθητή στην αυστηρή γεωμετρική απόδειξη.   

Μεταξύ λογισμικού και χρήστη υπάρχει μια διαρκής αλληλεπίδραση. Τα σχήματα α-
ντιδρούν στις ενέργειες του μαθητή ακολουθώντας τους γεωμετρικούς νόμους, όπως 
τα υλικά αντικείμενα κατά τον χειρισμό τους ακολουθούν τους νόμους της φυσικής 
στον πραγματικό κόσμο (Laborde,  Kynigos, , Hollebrands,  & Sträßer, 2006).  Οι αλ-
λαγές αυτές με τη σειρά τους προκαλούν το στοχασμό από τη μεριά του χρήστη που θα 
τον οδηγήσει στη λήψη αποφάσεων και στην ανάπτυξη νέων στρατηγικών για την επί-
λυση ενός προβλήματος (Πιττάλης et al., 2004 ). Ταυτόχρονα οι μαθητές ανακαλύ-
πτουν τη γνώση μέσα από διαδικασίες αυτοεξερεύνησης και αυτονομούνται στη μά-
θηση (Dijanic, 2011; Trung, 2014). Ο ρόλος τους στη μαθησιακή διαδικασία είναι ε-
νεργητικός. 

Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι τα λογισμικά δυναμικής γεωμετρίας παρέχουν τη δυ-
νατότητα εισαγωγής ψηφιακής εικόνας στο περιβάλλον τους. Προσφέρεται λοιπόν η 
δυνατότητα μοντελοποίησης προβλημάτων τα οποία αφορούν στην πραγματική ζωή. 
Σύμφωνα με τους Pierce & Stacey (2011), η ψηφιακή εικόνα μπορεί να λειτουργήσει 
ως μέσο για να δημιουργήσει ο διδάσκοντας ελκυστικές δραστηριότητες που θα συν-
δέσουν τον μαθηματικό κόσμο με τον πραγματικό. Ταυτόχρονα οι ψηφιακές εικόνες 
επιτυγχάνουν την διασύνδεση διαφορετικών γνωστικών αντικείμενων, με αποτέλεσμα 
οι διδασκόμενοι να έχουν την ευκαιρία να εμπλακούν σε διαθεματικές δράσεις που 
έχουν νόημα για αυτούς (Bulut & Bulut, 2011). 

Μεθοδολογία 

Στην πιλοτική εφαρμογή της δραστηριότητας συμμετείχε ένας μαθητής της Α’ γυμνα-
σίου. Χρειάστηκαν 3 συναντήσεις. Οι συναντήσεις είχαν διάρκεια 30-40 λεπτά. Η πι-
λοτική εφαρμογή κρίθηκε απαραίτητη, ώστε να διαπιστωθούν προβλήματα ως προς 
την επάρκεια του χρόνου, ως προς τη χρήση του λογισμικού, ως προς την σαφήνεια 
των ερωτήσεων. Ο μαθητής είχε ήδη διδαχθεί στην σχολική τάξη την έννοια και τα 
είδη συμμετρίας. Στη πρώτη συνάντηση έγινε η γνωριμία με το λογισμικό. Ο μαθητής 
πειραματίστηκε με βασικά εργαλεία που του χρειάζονταν για την υλοποίηση της δρα-
στηριότητας, όπως για παράδειγμα με τα εργαλεία της συμμετρίας και την εισαγωγή 
ενός «δρομέα». Στη δεύτερη και τρίτη συνάντηση ο μαθητής βρήκε το κέντρο ενός 
κύκλου και εφάρμοσε την έννοια τις συμμετρίας για να επαναφέρει το κεραμικό πιάτο 
στην αρχική του μορφή.  Κάποιες ειδικές λειτουργίες που παρέχει το GeoGebra, όπως 
μείωση της αδιαφάνειας μιας εικόνας, του υποδείχθηκαν από την εκπαιδευτικό όταν 
χρειάστηκε να εφαρμοστούν την πρώτη φορά. Σε όλες τις συναντήσεις γίνονταν κατα-
γραφή ήχου. 

Το βασικό  ερευνητικό  ερώτημα της συγκεκριμένης μελέτης  είναι το εξής: 
Μπορεί ένα περιβάλλον DGS να συμβάλλει στην ενίσχυση της εννοιολογικής κατανόησης 
της συμμετρίας; 
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Μέσα όμως από τη μελέτη θα διερευνηθεί και ένα δεύτερο  ερώτημα: 
Μπορεί ένα περιβάλλον DGS να συμβάλλει στην επίλυση προβλημάτων αυθεντικού πλαι-
σίου; 
Για την απάντηση στα ερευνητικά ερωτήματα που προαναφέρθηκαν έγινε χρήση της 
δραστηριότητας Pottery (http://www.fisme.science.uu.nl/publicaties/subsets/mascil/). 
Η διερευνητική διαθεματική αυτή δραστηριότητα είναι προϊόν του έργου Μascil, το 
οποίο χρηματοδοτήθηκε από την ευρωπαϊκή ένωση και στο οποίο συμμετείχαν 18 ευ-
ρωπαϊκοί οργανισμοί, μεταξύ των οποίων το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο και 
το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Πρωτεύοντες στόχοι του ευρωπαϊκού έργου Mas-
cil, είναι η ενίσχυση της διερευνητικής μάθησης στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και 
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και η σύνδεση της διδασκαλίας των μαθηματικών και 
των φυσικών επιστημών με το πραγματικό εργασιακό χώρο, δίνοντας νόημα στις επι-
στημονικές έννοιες. Στην δραστηριότητα Pottery μαθηματικοί και αρχαιολόγοι συνερ-
γάζονται για να επαναφέρουν στην αρχική τους μορφή χειροποίητα κεραμικά σκεύη. 
Υπάρχουν κομμάτια τα οποία λείπουν και πρέπει να σχεδιαστούν με τρόπο που να προ-
σεγγίζουν την αρχική μορφή τους. Οι αρχαιολόγοι θα μελετήσουν τον τρόπο που είναι 
διακοσμημένα τα σκεύη, για να τα εντάξουν σε μια χρονολογική περίοδο, συγκρίνο-
ντάς τα με άλλα αρχαιολογικά ευρήματα. 

Επαναφορά  κατεστραμμένου σκεύους 

Αφού είχε προηγηθεί στη πρώτη συνάντηση η γνωριμία με το λογισμικό, στη δεύτερη 
συνάντηση δόθηκε στο μαθητή ένας κύκλος, του οποίου δεν ήταν σχεδιασμένο το κέ-
ντρο και του ζητήθηκε να το προσδιορίσει με ακρίβεια. Αρχικά ο μαθητής πήρε το 
διαβήτη και προσπάθησε με πολλές δοκιμές να το εντοπίσει, αλλάζοντας το άνοιγμα 
του διαβήτη. Στη συνέχεια πήρε το χάρακα και προσπαθήσε να βρει την μεγαλύτερη 
απόσταση μεταξύ δύο σημείων του κύκλου, προσπαθώντας να σχεδιάσει αρχικά τη 
διάμετρο.  
Εκπαιδευτικός: Πόσες δοκιμές θα χρειαστεί να κάνεις και κατά πόσο θα έχεις βρει με 
ακρίβεια το κέντρο; 
 Μαθητής: Αυτό το τρόπο μπορώ να σκεφτώ, ποιος άλλος τρόπος υπάρχει; 
Σε αυτό το σημείο φορτώθηκε το αρχείο GeoGebra και του ζητήθηκε να σχεδιάσει ένα 
κύκλο και μία χορδή.  
Εκπαιδευτικός: Από ποια σημεία της χορδής θα ισαπέχει το κέντρο του κύκλου και τι 
συμπέρασμα προκύπτει από αυτό; 
Μαθητής: Από τα άκρα της χορδής. 
Ο μαθητής δεν μπόρεσε να απαντήσει πάνω σε ποια ευθεία θα ανήκει το κέντρο του 
κύκλου. Οπότε η εκπαιδευτικός έθεσε την εξής ερώτηση: 
Εκπαιδευτικός: Μπορείς να σχεδιάσεις τη μεσοκάθετο μιας χορδής του κύκλου και να 
μου πεις τι παρατηρείς; 
Μαθητής. Περνάει από το κέντρο του κύκλου 
Εκπαιδευτικός: Αυτό άραγε συμβαίνει για κάθε μεσοκάθετο μιας χορδής; 
Ο μαθητής σχεδίασε τις μεσοκαθέτους και άλλων χορδών του κύκλου και παρατήρησε 
ότι όλες διέρχονται από το κέντρο . 

144/396

________________________________________________________________________________________________________ 
 i-Teacher     -      I.S.S.N. : 1792 - 4146       -      Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Περιοδικό     -    24ο  Τεύχος    -     Σεπτέμβριος  2020

http://www.fisme.science.uu.nl/publicaties/subsets/mascil/


Εκπαιδευτικός: Μπορείς να διατυπώσεις ένα συμπέρασμα για το πώς μπορούμε να 
βρούμε το κέντρο ενός κύκλου; 
Μαθητής: Θα φτιάξουμε δύο χορδές και θα βρούμε τις μεσοκαθέτους των χορδών και 
εκεί που θα ενώνονται θα είναι το κέντρο του κύκλου. 

Στη τρίτη συνάντηση ανοίχτηκε το αρχείο με το κατεστραμμένο σκεύος(εικόνα 1α)  και 
η εκπαιδευτικός ρώτησε το μαθητή πώς θα μπορούσε να το επαναφέρει στην αρχική 
του μορφή. Ο μαθητής απάντησε ότι θα έβρισκε «το άλλο ίδιο μισό κομμάτι», που είναι 
το συμμετρικό του ως προς μια διάμετρο.  
Εκπαιδευτικός: Πως είσαι σίγουρος ότι θα σχεδιάσεις τη διάμετρο του κυκλικού πιάτου 
και όχι μια τυχαία χορδή  του; 
Μαθητής: Καλό θα ήταν να βρω πρώτα το κέντρο. 
Ο μαθητής βρήκε το κέντρο του κατεστραμμένου σκεύους αξιοποιώντας τα συμπερά-
σματα της δεύτερης συνάντησης. Έπειτα σχεδίασε μια ευθεία που διέρχεται από το 
κέντρο και βρήκε το συμμετρικό του αρχικού σκεύους ως προς την ευθεία αυτή. Στη 
συνέχεια για να μπορέσουν να είναι ορατά και τα δύο σχήματα στην οθόνη, η εκπαι-
δευτικός υποστήριξε την προσπάθειά του μαθητή, μειώνοντας την αδιαφάνεια του συμ-
μετρικού του αρχικού σκεύους. Ο μαθητής έκανε δοκιμές μετακινώντας τον άξονα 
συμμετρίας μέχρι να βρει τον καταλληλότερο(εικόνα 1β). Σε αυτό το σημείο τον βοή-
θησε το GeoGebra να επιβεβαιώσει, ότι το σχήμα δεν έχει ως άξονες συμμετρίας όλες 
τις ευθείες που διέρχονται από το κέντρο. Μετά από δοκιμές επέλεξε τον καταλληλό-
τερο άξονα, ώστε να αφήνει το λιγότερο κενό στο κέντρο του κατεστραμμένου σκεύ-
ους. Παρόλα αυτά όμως ένα κομμάτι του κατεστραμμένου πιάτου δεν μπόρεσε να το 
επαναφέρει(εικόνα1β). Για αυτό το λόγο πρότεινε ο ίδιος να  σχεδιάσει δεύτερο άξονα 
συμμετρίας, με βάση τον οποίο σχεδίασε μία επιπλέον συμμετρική εικόνα του αρχικού 
αγγείου, καταφέρνοντας να επαναφέρει το κατεστραμμένο κεραμικό σκεύος σε πολύ 
καλό βαθμό (εικόνα 1γ). 

 

Εικόνα 1α,β,γ. Επαναφορά κατεστραμμένου σκεύους. Χρήση αξονικής συμμετρίας 

Εκπαιδευτικός: Μήπως σκέφτεσαι κάποιον άλλο τρόπο για να προσεγγίσουμε όσο το δυ-
νατόν καλύτερα την αρχική μορφή του αγγείου; 
Μαθητής: Θέλω να το γυρνάω με γωνίες, να το περιστρέφω γύρω από το κέντρο. 
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Κάνοντας χρήση του εργαλείου «δρομέας» και του εργαλείου « Στροφή αντικειμένου 
γύρω από σημείο κατά γωνία» του GeoGebra, μπόρεσε να περιστρέψει το αγγείο. Δη-
μιούργησε με τη βοήθεια της εκπαιδευτικού έναν δρομέα, ο οποίος έπαιρνε τιμές από 
0ο έως 3600 και στη συνέχεια μετακινώντας το δρομέα έστρεφε τη συμμετρική εικόνα 
του σκεύους ως προς το κέντρο του αγγείου, κατά γωνία ίση με τη γωνία του δρομέα. 
Με αυτόν τον τρόπο έκανε δοκιμές για να βρει την βέλτιστη δυνατή προσέγγιση της 
αρχικής μορφής του αγγείου, πριν δηλαδή καταστραφεί. Ο μαθητής μάλιστα ζήτησε 
για καλύτερα αποτελέσματα, να δημιουργήσει δεύτερο δρομέα, ώστε να  περιστρέφει 
με τη βοήθεια του και μια δεύτερη συμμετρική εικόνα του αρχικού αγγείου. Το κερα-
μικό σκεύος είναι διακοσμημένο με τετράπλευρα (εικ2).  
Εκπαιδευτικός: Κατά πόσες μοίρες νομίζεις ότι πρέπει να περιστρέφεις το κάθε τετρά-
πλευρο του πιάτου,  ώστε να πέφτει ακριβώς πάνω στο επόμενό του;  
Μαθητής: Κατά 180ο . Όχι μισό λεπτό. 
Λόγω του ότι ο μαθητής καθυστερούσε πολύ ο εκπαιδευτικός τον ρώτησε: 
Εκπαιδευτικός: Θέλεις μήπως να κάνεις ένα δρομέα και να παρατηρήσεις κατά πόσο 
πρέπει να αλλάζεις τη γωνία, ώστε το κάθε τετράπλευρο να πέφτει πάνω στο επόμενο; 
Ο μαθητής μετά από δοκιμές διαπίστωσε ότι πρέπει να περιστρέφεται κατά 45ο. 
Εκπαιδευτικός: Γιατί νομίζεις ότι χρειάζονται 45ο και όχι για παράδειγμα 46ο; 
Μαθητής: Επειδή 360ο που είναι όλο δια 8 που είναι οι ρόμβοι.  

 

Εικόνα2: Επαναφορά κατεστραμμένου σκεύους.  Περιστροφική Συμμετρία 

Όταν ολοκληρώθηκαν οι δραστηριότητες με το GeoGebra ο μαθητής είπε αυθόρμητα: 
«καλό ήταν τελικά». 
Εκπαιδευτικός: Σου άρεσε λοιπόν όπως κάναμε τη δραστηριότητα με τον υπολογιστή; Αν 
επαναφέραμε το πιάτο χρησιμοποιώντας χαρτόνι και γεωμετρικά όργανα; 
Μαθητής: Πιο δύσκολο και λιγότερο ενδιαφέρον  
Εκπαιδευτικός: Σε δυσκόλεψε καθόλου αυτό εδώ το περιβάλλον που εργάστηκες;  
Μαθητής: Όχι πολύ, αλλά ήταν η πρώτη φορά που το συναντώ. 

Συμπεράσματα 

Η αλληλεπίδραση του μαθητή με το λογισμικό ήταν έντονη. Ο μαθητής μετακίνησε 
σημεία και ευθείες σύροντάς τα (dragging), παρατηρώντας ταυτόχρονα τις αλλαγές που 
προκαλούσαν οι ενέργειές του. Η οπτικοποίηση των ενεργειών τον βοήθησε να 
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αναθεωρήσει κάποιες απαντήσεις. Περιέστρεψε τα σχήματα κατά διαφορετικές γωνίες 
με το «δρομέα» και επεξεργάστηκε τις οπτικές πληροφορίες που του προσέφερε το 
λογισμικό. Το λογισμικό τον βοήθησε να παρατηρήσει, να πειραματιστεί, να οδηγηθεί 
σε συμπεράσματα. Ο μαθητής παρουσίασε αδυναμία στο να σκεφτεί αρχικά τη γωνία 
περιστροφής, ώστε να ταυτιστούν τα τετράπλευρα του κεραμικού σκεύους. Είναι χα-
ρακτηριστικό ότι αιτιολόγησε μετά την αλληλεπίδραση του με το λογισμικό, γιατί  κάθε 
τετράπλευρο πρέπει να περιστρέφεται κατά 45ο για να συμπέσει με το επόμενό του. 
Μάλιστα παρόμοιες αδυναμίες που αφορούν τις δεξιότητες περιστροφής συναντούν 
και οι φοιτητές, όπως έχει καταδείξει η έρευνα των Turgut et al. (2014). Οι τελευταίοι 
αποδίδουν τις δυσκολίες που συναντούν οι φοιτητές στην έννοια της περιστροφικής 
συμμετρίας, στις μειωμένες οπτικοχωρικές δεξιότητες που διαθέτουν.  

Επιπρόσθετα πρέπει να σημειωθεί ότι με το λογισμικό έγινε δυνατή η εισαγωγή και η 
διαχείριση ενός πραγματικού προβλήματος σε ένα εικονικό περιβάλλον. Το πρόβλημα 
είναι μερικώς μοντελοποιημένο και ο μαθητής καλείται να διαχειριστεί την εικόνα για 
να δημιουργήσει πλήρως το μοντέλο. Για να το δημιουργήσει, ο μαθητής αλληλεπί-
δρασε με την εικόνα, και παρατήρησε τα υπόλοιπα διακοσμητικά σχέδια που αυτή πε-
ριέχει. Κατά την διαδικασία της μοντελοποίησης του προβλήματος εντοπίστηκαν γνω-
στικά εμπόδια. Λόγω της πάγιας αντίληψης ότι ο κύκλος έχει άξονα συμμετρίας κάθε 
ευθεία που διέρχεται από το κέντρο του, ο μαθητής είχε υποθέσει αρχικά ότι κάθε διά-
μετρος είναι και άξονας συμμετρίας. Το λογισμικό λοιπόν τον βοήθησε να εμβαθύνει 
στην έννοια της αξονικής και της κεντρικής συμμετρίας, ενισχύοντας την δημιουργία 
των κατάλληλων εικόνων έννοιας. Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης μελέτης συμ-
φωνούν με τα αποτελέσματα της μελέτης των Σκόρδας et al. (2011), η οποία εφαρμό-
στηκε σε μαθητές της Α’ Γυμνασίου και κατέδειξε ότι με τη βοήθεια του λογισμικού 
υπήρξε αλλαγή των αρχικών αντιλήψεων, που είχαν για τη αξονική συμμετρία. Όπως 
αναφέρει η Πατσιομίτου(2013), η εισαγωγή μιας εικόνας σε ένα λογισμικό δυναμικής 
γεωμετρίας βοηθά στην ανίχνευση γνωστικών εμποδίων. Η αντιμετώπιση ενός  γνω-
στικού εμπόδιου θέτει τη γνώση σε νέα βάση και καθιστά τη λύση ενός προβλήματος 
δυνατή. Η ψηφιοποιημένη εικόνα σε συνδυασμό με τα εργαλεία του λογισμικού έδω-
σαν τη δυνατότητα στο μαθητή να εξερευνήσει τις γεωμετρικές έννοιες που κρύβονται 
στο μοντέλο του κεραμικού σκεύους.  

Ένας σημαντικός λόγος για να επιλυθεί ένα πρόβλημα είναι να προκαλεί το ενδιαφέρον 
του μαθητή. Το GeoGebra έχοντας τη δυνατότητα μοντελοποίησης ενός προβλήματος 
πραγματικού πλαισίου δημιουργεί κίνητρα για την ενασχόληση με αυτό. Είναι χαρα-
κτηριστικό ότι ο μαθητής βρήκε ενδιαφέρουσα τη διαδικασία. Η κίνηση, τα χρώματα, 
οι ψηφιακές εικόνες σε συνδυασμό με προβλήματα που έχουν σχέση με τη ζωή προκα-
λούν ευχάριστα συναισθήματα. Τα ευχάριστα αυτά συναισθήματα, μπορούν να εκμε-
ταλλευτούν οι εκπαιδευτικοί, λαμβάνοντας υπόψη το ψυχολογικό φαινόμενο του φω-
τοστέφανου (Pierce & Stacey, 2011), ώστε να  καλλιεργήσουν στους μαθητές θετική 
στάση απέναντι στο μάθημα των μαθηματικών. 
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Τέλος πρέπει να σημειωθεί ότι ο μαθητής δεν δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα στη χρήση του 
λογισμικού GeoGebra, παρόλο που δεν είχε προηγούμενη εμπειρία. Βέβαια κατά την 
εφαρμογή της διδακτικής πρακτικής στη τάξη, θα ήταν προτιμότερο να προσαρμοστεί 
η εργαλειοθήκη του  GeoGebra, ώστε να μην ήταν ορατά τόσα πολλά μη απαραίτητα 
για την συγκεκριμένη δραστηριότητα εργαλεία. Στη σχολική τάξη θα γίνει επέκταση 
της διδακτικής πρακτικής, εφόσον με τη φιλόλογο του τμήματος οι μαθητές θα μελε-
τήσουν τη μορφή του κεραμικού σκεύους για να το εντάξουν σε μια χρονολογική πε-
ρίοδο, συγκρίνοντάς το με άλλα αρχαιολογικά ευρήματα. 
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Περίληψη 

Το Scientix αποτελεί μια πρωτοβουλία για την προώθηση της εκπαίδευσης STEM 
(Science, Technology, Engineering, Mathematics) στην Ευρώπη. Προάγει και υποστη-
ρίζει σε Ευρωπαϊκό επίπεδο τη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών που διδάσκουν 
τα αντικείμενα STEM, των ερευνητών στον χώρο της εκπαίδευσης, των ιθυνόντων χά-
ραξης πολιτικής και άλλων επαγγελματιών της εκπαίδευσης. Το Scientix αρχικά γεν-
νήθηκε με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον συντονισμό του έχει ανα-
λάβει το Ευρωπαϊκό Σχολικό Δίκτυο, μια κοινοπραξία τριάντα Υπουργείων Παιδείας 
με έδρα τις Βρυξέλλες, που συνιστά κινητήρια δύναμη για την καινοτομία στη διδα-
σκαλία και τη μάθηση και προάγει την πανευρωπαϊκή συνεργασία σχολείων και εκπαι-
δευτικών. Μέσα από την ανάλυση που ακολουθεί θα προκύψουν τα οφέλη και οι δυ-
νατότητες που προσφέρει το έργο Scientix στην εκπαιδευτική κοινότητα. 

Λέξεις-Kλειδιά: Scientix , STEM, European Schoolnet,. 

Εισαγωγή 

Τα υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικά συστήματα που επιτρέπουν στους νέους να ανα-
πτύξουν βασικές ικανότητες (π.χ. γλωσσικές, μαθηματικές, επιστημονικές και τεχνο-
λογικές δεξιότητες, η ικανότητα να μάθουν να μαθαίνουν, να είναι δημιουργικοί και 
ενεργοί πολίτες) αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την τρέχουσα και μελλοντική 
οικονομική και κοινωνική ευεξία (Psycharis, 2016). Μεταξύ αυτών, η ανάπτυξη της 
εκπαιδευτικής μεθοδολογίας του STEM θεωρείται όλο και περισσότερο ως θεμελιώδης 
στόχος στην εκπαιδευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η νέα αυτή μορφή βασι-
κού γραμματισμού περιλαμβάνει τον εφοδιασμό των μαθητών με τις γνώσεις, τις δε-
ξιότητες και την ικανότητα να συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνία, να επηρεάζουν και 
να διαμορφώνουν το μέλλον και να συμμετέχουν σε οικονομικές δραστηριότητες που 
εξαρτώνται όλο και περισσότερο από τις δεξιότητες STEM (Bybee, 2010). 

Η επιστημολογία του STEM στηρίζεται στην δια-επιστημονικότητα, με βασικό προσα-
νατολισμό την επίλυση πολύπλοκων προβλημάτων πραγματικών καταστάσεων, αξιο-
ποιώντας εργαλεία από διάφορα επιστημονικά πεδία. Σκοπός είναι οι μαθητές να απο-
κτήσουν μία ολιστική δια-επιστημονική αίσθηση του κόσμου και των φαινομένων που 
μας περιβάλλουν (Ψυχάρης & Καλοβρέκτης, 2017). 
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Σύμφωνα με την έκθεση Rocard το 2007: «Παρόλο που ο καθορισμός των προγραμ-
μάτων σπουδών παραμένει το προνόμιο των σχετικών φορέων και υπουργείων σε κάθε 
κράτος μέλος, πολλά θα μπορούσαν να γίνουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα είχαν ου-
σιαστικό αντίκτυπο στον τρόπο που διδάσκεται η επιστήμη», χαράσσοντας την πορεία 
για τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση στις Επιστήμες τα επόμενα 
χρόνια. Στην έκθεση τονίζεται ότι το πεδίο της διδακτικής των Επιστημών ασχολείται, 
μεταξύ άλλων, με την δόμηση εννοιών, την «υπολογιστική» μοντελοποίηση, την επί-
λυση προβλήματος, τις μεταγνωστικές δεξιότητες και την συμμετοχή στις ερευνητικές 
διαδικασίες (Rocard et al., 2007). 

Έκτοτε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδοτεί ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων που 
στοχεύουν στην ενθάρρυνση των παιδιών σχολικής ηλικίας να αναπτύξουν ενδιαφέρον 
για την επιστήμη, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά και, τελικά, να α-
σχοληθούν επαγγελματικά με τα πεδία αυτά. Το 2009, το Ευρωπαϊκό Σχολικό Δίκτυο 
(European Schoolnet – www.eun.org ), από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ξεκί-
νησε το έργο Scientix (www.scientix.eu/) για να αντιμετωπίσει αυτήν την πρόκληση. 
Οι βασικοί στόχοι δημιουργίας του έργου αυτού ήταν η προώθηση νέων τεχνικών δι-
δασκαλίας, η βοήθεια των εκπαιδευτικών να παρουσιάσουν τα σχετικά πεδία με συ-
ναρπαστικό και σχετικό τρόπο, η τόνωση της διερευνητικής μάθησης και η υποστήριξη 
της δικτύωσης μεταξύ επαγγελματιών του STEM. 

Το έργο Scientix 

Από τότε που ξεκίνησε έως σήμερα, υπάρχει ένας «ουσιαστικός αντίκτυπος» του 
Scientix σε όλους τους τομείς και σε πολλά επίπεδα: μεταξύ δασκάλων, σχολείων, ε-
ρευνητών και μεταξύ των Υπουργείων Παιδείας των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Ο απώτερος στόχος του είναι να εμπνεύσει τους μαθητές και να τους προσελκύσει σε 
σπουδές και σταδιοδρομίες STEM. Πρωτύτερα όμως, είναι σημαντικό να υπάρξει αλ-
λαγή στην εκπαιδευτική πολιτική και πρακτική του STEM. Το Scientix αποτελεί μέρος 
αυτής της αλλαγής και μπορεί σε μεγάλο βαθμό να συμβάλει στην προώθηση καινοτό-
μων πρακτικών από την εκπαιδευτική κοινότητα STEM. 

Το Scientix αποτελεί ένα βασικό στοιχείο της Ευρωπαϊκής στρατηγικής για την τοπο-
θέτηση των μαθημάτων STEM στο επίκεντρο των σχολικών προγραμμάτων ενθαρρύ-
νοντας παράλληλα τους εκπαιδευτικούς να υιοθετήσουν τη διερευνητική μάθηση και 
άλλες καινοτόμες προσεγγίσεις στην καθημερινή διδασκαλία της επιστήμης και των 
μαθηματικών στην τάξη (Gras-Velazquez et al., 2013).  

Στο πρώτο στάδιο της εφαρμογής του έργου (2009-2012), η δράση δημιούργησε μια 
διαδικτυακή πύλη για τη συλλογή και παρουσίαση ποικίλων ευρωπαϊκών εκπαιδευτι-
κών έργων στο πλαίσιο των μαθημάτων STEM καθώς και των άμεσων αποτελεσμάτων 
τους και διοργάνωσε αρκετά εργαστήρια για τους εκπαιδευτικούς. Ο στόχος της δεύ-
τερης φάσης του έργου (2013 – 2015) ήταν να επεκτείνει την κοινότητα αυτή σε εθνικό 
επίπεδο. Μέσω ενός δικτύου Εθνικών Σημείων Επικοινωνίας, το Scientix απευθύνθηκε 
στις εθνικές κοινότητες εκπαιδευτικών και συνέβαλε στην ανάπτυξη εθνικών 
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στρατηγικών για την ευρύτερη υιοθέτηση της διερευνητικής μάθησης και άλλων και-
νοτόμων προσεγγίσεων της εκπαίδευσης στις φυσικές επιστήμες και τα μαθηματικά. Η 
δραστηριότητα αυτή συνεχίστηκε στο τρίτο στάδιο του Scientix (2016-2019), που χρη-
ματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έ-
ρευνα και την καινοτομία. Στην τρέχουσα τέταρτη φάση (2020-2022) χρηματοδοτείται 
εκ νέου από το πρόγραμμα Horizon 2020 και πρόκειται να διασφαλίσει τη συνέχιση 
των προηγούμενων φάσεων και θα συμβάλει στην ανάπτυξη εθνικών στρατηγικών για 
την ευρεία διάδοση της διερευνητικής μάθησης και άλλων έργων, επεκτείνοντας τα 
έτσι ώστε να καλύψει τις εκπαιδευτικές πρακτικές STE (A) M (Arts). 

Η διαδικτυακή πύλη του Scientix 

Η διαδικτυακή πύλη της Scientix (Εικόνα 1) δημιουργήθηκε για να επιτρέπει στους 
επαγγελματίες της εκπαίδευσης να μοιράζονται τεχνογνωσία και βέλτιστες πρακτικές 
στην εκπαίδευση STEM. Ξεκίνησε τον Μάιο του 2010 και έκτοτε υποστηρίζει εκπαι-
δευτικούς, σχολεία, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, ερευνητές και άλλους ενδιαφερό-
μενους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχοντας διδακτικό υλικό και βέλτιστες 
πρακτικές. Περιγράφεται ως «πλατφόρμα οικοδόμησης γνώσης», και διατίθεται σε διά-
φορες γλώσσες.  

 

Εικόνα 1: Η πύλη Scientix 

Η πύλη Scientix επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους: 

• να βρουν πληροφορίες για τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά έργα STEM (Scientix Pro-
jects). Η βιβλιοθήκη των έργων Scientix περιέχει εκατοντάδες έργα που χρηματο-
δοτούνται από το δημόσιο για την εκπαίδευση STEM, που λειτουργούν τόσο σε 
εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  

• να βρουν εκπαιδευτικούς πόρους (Scientix Resources) υψηλής ποιότητας που αφο-
ρούν στην εκπαίδευση STEM και να λάβουν μεταφράσεις διδακτικού υλικού κατ’ 
απαίτηση. Η πύλη διαθέτει μια ένα τεράστιο αποθετήριο εκπαιδευτικών πόρων 
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περιλαμβάνοντας εκατοντάδες πόρους εκπαιδευτικό υλικού και ερευνητικές εκθέ-
σεις. Συχνά διατίθενται σε διάφορες γλώσσες αλλά είναι και δυνατή μέσω της υπη-
ρεσίας μετάφρασης κατ 'απαίτηση. Η αναζήτηση του εκπαιδευτικού υλικού στην 
πύλη μπορεί να γίνει με κριτήρια τη θεματική ενότητα, την ομάδα-στόχο στην ο-
ποία απευθύνεται, τον τύπο και τη Γλώσσα (Εικόνα 2).  

 
Εικόνα 2: Αποθετήριο Εκπαιδευτικών Πόρων 

 
• να μείνουν ενημερωμένοι για τα τελευταία νέα (Scientix Latest News) στην εκπαί-

δευση STEM στην Ευρώπη. Τακτικά ενημερωμένο και πολύ περιεκτικό, αποτελεί 
ένα αποτελεσματικό αποθετήριο που μπορεί να εξοικονομήσει ώρες αναζήτησης 
στο Διαδίκτυο.  

• να επωφεληθούν από τη δωρεάν διαδικτυακή εκπαίδευση (Scientix Moodle). Το 
Scientix προσφέρει ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων που απευθύνονται κυρίως σε εκ-
παιδευτικούς για διάφορα θέματα STEM (Εικόνα 3). Ένας μεγάλος αριθμός μαθη-
μάτων επιτρέπει επίσης στους εκπαιδευτικούς να εξοικειωθούν με εργαλεία όπως 
εφαρμογές λογισμικού, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιστολόγια και διαδικτυακά 
παιχνίδια. 
 

 
Εικόνα 3: Scientix Moodle 

• να βρουν δημοσιευμένα άρθρα (Scientix observatory) που ασχολούνται με ένα ή 
περισσότερα σχετικά θέματα στην εκπαίδευση STEM. Συνολικά, το παρατηρητή-
ριο στοχεύει στη διάδοση των ειδήσεων σχετικά με την εκπαίδευση STEM και τις 
ορθές πρακτικές. Οι δημοσιεύσεις αφορούν σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων STEM, 

154/396

________________________________________________________________________________________________________ 
 i-Teacher     -      I.S.S.N. : 1792 - 4146       -      Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Περιοδικό     -    24ο  Τεύχος    -     Σεπτέμβριος  2020



στην κοινή χρήση ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων σε πολυγλωσσικά αποθετήρια 
και στη βελτίωση των διαδικτυακών καναλιών επικοινωνίας με εκπαιδευτικούς και 
μαθητές.  

• να μοιραστούν πληροφορίες σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές στη διδασκαλία 
των επιστημών (Scientix Live). Οι ζωντανές εκδηλώσεις του Scientix - όπως εργα-
στήρια, εκδηλώσεις δικτύωσης έργων και συνέδρια - είναι επίσης μια εξαιρετική 
ευκαιρία να ενημέρωσης και αλληλεπίδρασης της εκπαιδευτικής κοινότητας. 

• να ενημερωθούν για τις επικείμενες εκδηλώσεις (Scientix Event Calendar). Το η-
μερολόγιο εκδηλώσεων στην πύλη Scientix είναι ένας απλός οδηγός για τα επερ-
χόμενα γεγονότα στον κόσμο του STEM. Εμφανίζει εκδηλώσεις ανά μήνα, συμπε-
ριλαμβανομένων διαδικτυακών σεμιναρίων, συζητήσεων, συνεδρίων και εργαστη-
ρίων, με συνδέσμους για πλήρη περιγραφή του καθενός.  

Η προστιθέμενη αξία για τους εκπαιδευτικούς 

Το Scientix αποτελεί μια πρωτοβουλία που βοηθά να διασφαλιστεί ότι η εκπαίδευση 
STEM είναι διαθέσιμη σε όσους τις χρειάζονται. Συνέβαλε στη δημιουργία ενός ανα-
πτυσσόμενου δικτύου που υποστηρίζει την ανταλλαγή ιδεών, πρακτικών και εμπειριών 
απαραίτητων για τη διδασκαλία του STEM το οποίο είναι πάντα ενημερωμένο και ελ-
κυστικό. Επιτρέπει σε άτομα και ομάδες, από όλη την Ευρώπη και πέραν αυτής, να 
επικοινωνούν και να ανταλλάσσουν ιδέες και πρακτικές (Baldursson & Stone, 2015).  

Το κύριο πλεονέκτημα του Scientix είναι η τεράστια γκάμα εκπαιδευτικών πόρων της 
πύλης που μπορούν να εμπνεύσουν εκπαιδευτικούς και μαθητές και να προσθέσουν 
κάτι νέο και διαφορετικό στα μαθήματά STEM. Παράλληλα παρέχει μια πλήρη εικόνα 
των εθνικών και διεθνών εκπαιδευτικών προγραμμάτων STEM, ενώνοντας διαδικτυα-
κές κοινότητες και παρέχοντας αλληλεπίδραση και συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευ-
τικών σε όλη την Ευρώπη. Παρέχει επαγγελματική ανάπτυξη παρέχοντας εθνικά και 
πανευρωπαϊκά εργαστήρια, διαδικτυακή εκπαίδευση και διαδικτυακά σεμινάρια. Τέ-
λος, τα συνέδριο του Scientix αποτελούν μια ιδανική ευκαιρία δικτύωσης, ανταλλαγής 
ιδεών και ενημέρωσης σχετικά με την εκπαίδευση STEM από ένα ευρύ φάσμα εμπει-
ρογνωμόνων.  

Επίλογος 

Από τα εκατοντάδες προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της επιστημο-
νικής εκπαίδευσης που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η συντρι-
πτική πλειοψηφία έχει το ρητό σκοπό να ενθαρρύνει τα παιδιά να αναπτύξουν και να 
επεκτείνουν τα ενδιαφέροντα για την επιστήμη και τη σχετική σταδιοδρομία. Δεδομέ-
νου του τεράστιου φάσματος έργων και της χρηματοδότησης που απαιτούν, υπάρχει 
ανάγκη να διασφαλιστεί ότι οι γνώσεις και τα αποτελέσματα που αποκτώνται από αυτά 
τα έργα φτάνουν και ωφελούν ένα μεγαλύτερο κοινό. Υπάρχει επίσης η ανάγκη διευ-
κόλυνσης του διαλόγου μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων STEM και πολλών πα-
ραγόντων, όπως οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, οι υπεύθυνοι επιστημονικών έργων, 
οι ερευνητές και, φυσικά, οι εκπαιδευτικοί. To Scientix αποτελεί μία πρωτοβουλία 
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αξιοποίησης όλης αυτής της προσπάθειας καθώς προωθεί και υποστηρίζει με επιτυχία 
τα τελευταία χρόνια, μέσω ενός αναπτυσσόμενου δικτύου, μια ευρωπαϊκή συνεργασία 
μεταξύ εκπαιδευτικών STEM, ερευνητών εκπαίδευσης, υπεύθυνων χάραξης πολιτικής 
και άλλων επαγγελματιών της εκπαίδευσης.  
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Το Minecraft ως εκπαιδευτικό εργαλείο στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. 

Πανάγος Βασίλειος, M.Sc., vasileios_panagos@outlook.com 

Περίληψη 

Η εκπαίδευση του 21ου αιώνα προκειμένου να προσελκύσει το ενδιαφέρον των μαθη-
τών, στρέφεται σε καινοτόμες και συχνά διφορούμενες πρακτικές. Μια τέτοια καινο-
τομία είναι αξιοποίηση της ψηφιακής εκπαίδευσης, η οποία δύναται να πραγματοποι-
ηθεί ακόμη και με τη χρήση ψηφιακών παιχνιδιών. Στην παρούσα εργασία θα αναδει-
χθεί η ανάγκη ένταξης των ψηφιακών παιχνιδιών στην εκπαιδευτική πραγματικότητα. 
Παρουσιάζοντας ένα ενδεδειγμένο ψηφιακό εκπαιδευτικό παιχνίδι, το Minecraft. Ταυ-
τόχρονα θα διερευνηθεί και θα παρουσιαστεί η ετοιμότητα των ελλήνων εκπαιδευτικών 
που υπηρετούν την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, γι’ αυτήν τη μετάβαση. Η μέθοδος που 
ακολουθήθηκε ήταν η χορήγηση ερωτηματολογίου, προκειμένου να διερευνηθούν οι 
γνώσεις και οι απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τα ψηφιακά παιχνίδια γενικό-
τερα· και του Minecraft ειδικότερα. Στην έρευνα αναδείχθηκε ότι οι Έλληνες εκπαι-
δευτικοί δεν αξιοποιούν τα εκπαιδευτικά ψηφιακά παιχνίδια. Οι λόγοι για τους οποίους 
συμβαίνει αυτό ποικίλουν. Αφενός γιατί δεν υπάρχει κάποιο οργανωμένο πλαίσιο υπο-
στήριξης· κι αφετέρου λόγω έλλειψης ετοιμότητας, γνώσεων και χρόνου από την 
πλευρά των εκπαιδευτικών και κακής υλικοτεχνικής υποδομής στα σχολεία. 

Λέξεις-Κλειδιά: ψηφιακή εκπαίδευση, ψηφιακά παιχνίδια, Minecraft. 

Εισαγωγή 

Οι συνεχείς εξελίξεις που πραγματοποιούνται στον 21ο αι. δεν αφήνουν ανεπηρέαστη 
την εκπαίδευση. Σύμφωνα μ’ αυτήν την γενική παραδοχή, φαίνεται ότι η εκπαίδευση 
κάνει στροφή 180ο από τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας σε πιο καινοτόμες 
πρακτικές. Ακολουθώντας ως επί το πλείστον την τεχνολογική πρόοδο. Συνεπώς μι-
λάμε για ψηφιακή εκπαίδευση, η οποία είναι γνωστή σχεδόν 20 χρόνια τώρα (Rieber, 
Smith, & Noah, 1998). Η ψηφιακή εκπαίδευση βρίσκει γόνιμο έδαφος ανάπτυξης μέσω 
των ψηφιακών παιχνιδιών Παρόλο που η παιδαγωγική αξία των παιχνιδιών είναι γνω-
στή, μόνο τα τελευταία χρόνια στρέφεται το ενδιαφέρον της εκπαίδευσης προς αυτή 
την κατεύθυνση (Gee, 2005).  

Στην εκπαίδευση του σήμερα σχεδιάζονται παιχνίδια, ειδικά για εκπαιδευτικούς σκο-
πούς. Κύρια κατηγορία αυτών των παιχνιδιών είναι τα RPG (Role Playing Games) ή 
τα Serious Games. Τα συγκεκριμένα παιχνίδια δεν απευθύνονται μόνο σε παιδιά, αλλά 
και σε ενήλικες (Gros, 2014). Ένα παιχνίδι το οποίο δεν ανήκει σε κάποια εκ των πα-
ραπάνω κατηγοριών, αλλά ενδείκνυται για εκπαιδευτική χρήση είναι το Minecraft· ένα 
παιχνίδι ανοιχτής αρχιτεκτονικής.   
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Το Minecraft 

Το Minecraft είναι ένα παιχνίδι ανοιχτής αρχιτεκτονικής (Openworld/ Sandbox), το 
οποίο δημιουργήθηκε από τον Σουηδό προγραμματιστή Marcus Pearson και διατέθηκε 
στην αγορά ως ολοκληρωμένη έκδοση το 2011. Η εταιρία από την οποία κυκλοφόρησε 
ήταν η σουηδική εταιρία Mojang Ab, που ιδρύθηκε το 2009. Τρία χρόνια μετά εξαγο-
ράστηκε από την αμερικάνικη εταιρία Microsoft, έναντι 2,5 δισεκατομμυρίων δολα-
ρίων. Η οποία (τέλη του 2016) εξέδωσε ειδική έκδοση του παιχνιδιού για την εκπαί-
δευση (Minecraft Wiki, 2018). 

Το gameplay 

Αρχικά το παιχνίδι διαθέτει πέντε διαφορετικούς τύπους παιχνιδιού (game modes), κα-
θένα από τα οποία αποτελείται από έναν τυχαία δημιουργημένο κόσμο με κύβους 
(blocks), που ο παίκτης μπορεί να μεταποιήσει ή να καταστρέψει. Το γεγονός αυτό, 
καθιστά το παιχνίδι χωρίς συγκεκριμένο στόχο και παράλληλα ιδιαίτερα ελκυστικό. 
Τέλος, το περιβάλλον του παιχνιδιού είναι παρόμοιο με το περιβάλλον της Γης, καθώς 
επικρατούν οι ίδιες κλιματικές συνθήκες. Στόχος του παιχνιδιού είναι αρχικά να επι-
βιώσει ο παίκτης (survival) κι αν το καταφέρει να δημιουργήσει έναν ολόκληρο κόσμο 
με έργα υποδομής (creativity) (Petrov, 2014). 

Απήχηση – διδακτική αξιοποίηση 

Οι πωλήσεις και η δημοτικότητα του παιχνιδιού δεν οφείλονται αποκλειστικά και μόνο 
στον διαδραστικό του χαρακτήρα. Καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισε η πλήρης εκπαι-
δευτική έκδοση που κυκλοφόρησε στις 1 Νοεμβρίου 2016. Έως σήμερα, περισσότερα 
από 250 χιλιάδες παιδιά και 7 χιλιάδες τάξεις σε 40 χώρες έχουν αξιοποιήσει το Mine-
craft, για εκπαιδευτικούς σκοπούς  (Minecraft Wiki, 2018). Η δυνατότητα εκπαιδευτι-
κής αξιοποίησης και τα οφέλη χρήσης του ήταν γνωστά, πριν κυκλοφορήσει η εκπαι-
δευτική έκδοση. Το γεγονός αυτό προκύπτει από αναφορές πολλών ερευνητών π.χ. 
(Waxman, 2012. Petrov, 2014). Η ένταξη του Minecraft στις σχολικές τάξεις απέδειξε 
ότι έχει πολλαπλά οφέλη για τους μαθητές. Όχι μόνο σχετικά με το περιεχόμενο και 
την ύλη συγκεκριμένων μαθημάτων, αλλά και σε ανώτερου επιπέδου δεξιότητες 
(Callaghan, 2016). Όπως τα πρότυπα δεξιοτήτων του 21ου αιώνα (δημιουργικότητα & 
καινοτομία, κριτική σκέψη & επίλυση προβλημάτων, επικοινωνία & συνεργασία, πλη-
ροφοριακός – ψηφιακός γραμματισμός), τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο στόχο της 
σημερινής εκπαίδευσης των νέων.   
Σύμφωνα με έρευνες (Karsenti, Bugmann, & Gros, 2017) που εξέτασαν τη διδακτική 
αξιοποίηση του παιχνιδιού, τα κύρια οφέλη διακρίνονται σε τρείς κύριες κατηγορίες: 

1. Παροχή κινήτρων:  

• ανάπτυξη συμπεριφορών πρωτοβουλίας κινήσεων, 
• αύξηση αυτοπεποίθησης & αυτονομίας των μαθητών, 
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• όξυνση του ενδιαφέροντος των μαθητών για συμμετοχή στη διδακτική πράξη. 

2. Δεξιότητες:   

• όξυνση δημιουργικότητας, κριτικής σκέψης και δεξιοτήτων επίλυσης προβλη-
μάτων, 

• βελτίωση δεξιοτήτων ψηφιακού γραμματισμού, 
• ανάπτυξη συνεργασίας κι επικοινωνίας, 
• ενίσχυση δεξιοτήτων αναζήτησης και διαχείρισης πληροφοριών, 
• ανάπτυξη δεξιοτήτων οργάνωσης, 
• βελτίωση ικανότητας να ακολουθούν οι μαθητές οδηγίες. 

3. Μαθησιακά αποτελέσματα:  

• καλύτερη κατανόηση δύσκολων και επιστημονικών εννοιών, 
• βελτίωση δεξιοτήτων ανάγνωσης και γραφής, 
• βελτίωση αγγλικής γλώσσας, 
• βαθύτερη κατανόηση δύσκολων μαθηματικών εννοιών. 

Η εκπαιδευτική αξιοποίηση του Minecraft, βασίζεται για πολλούς ερευνητές στην κον-
στρουβιστική θεωρία μάθησης (Short, 2012) καθώς προωθείται η ανακαλυπτική μά-
θηση, μέσω της ανακάλυψης και της δημιουργίας του κόσμου στο περιβάλλον του παι-
χνιδιού. Συνεπώς ταιριάζει στη διδασκαλία των περισσότερων γνωστικών αντικειμέ-
νων. Τα μαθησιακά οφέλη όπως προκύπτουν για το εκάστοτε γνωστικό αντικείμενο 
είναι τα εξής:  

Μαθηματικά - Γεωμετρία: ευνοείται η κατανόηση δύσκολων εννοιών, απλοί και σύν-
θετοι υπολογισμοί – αριθμητικές πράξεις, διαχωρισμός και κατανόηση γεωμετρικών 
σχημάτων (Karsenti, Bugmann, & Gros, 2017. Al‐Washmi, et al., 2014). 

Γλώσσα – Αγγλικά: εκμάθηση άγνωστων λέξεων, επαφή με λέξεις που δεν χρησιμοποι-
ούν οι μαθητές (Bebbington, 2014). 

Γεωγραφία: περιβαλλοντική αφύπνιση των μαθητών και κατανόηση δύσκολων εν-
νοιών, κατανόηση των διάφορων κλιματικών συνθηκών (Scarlett, 2015). 

Ιστορία: επαφή με σπουδαία ιστορικά μνημεία & χρονολογική τοποθέτησή τους 
(Karsenti, Bugmann, & Gros, 2017. Petrov, 2014).  
Φυσική: κατανόηση εννοιών βαρύτητας, πλεύσης – βύθισης (Short, 2012).   
Εικαστικά: ανάπτυξη δημιουργικότητας – φαντασίας, εκδήλωση & έκφραση της προ-
σωπικής δημιουργίας, διδασκαλία διάφορων μορφών τέχνης με ποικίλες αναπαραστά-
σεις (Karsenti, Bugmann, & Gros, 2017). 
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Οφέλη – Ενστάσεις για τους εκπαιδευτικούς  

Η χρήση του παιχνιδιού έχει οφέλη και για τους εκπαιδευτικούς, αφού μεταξύ άλλων 
βελτιώνονται τα μαθησιακά αποτελέσματα. Ενδεικτικά, αναδιαμορφώνεται η σχέση 
μεταξύ εκπαιδευτικών – μαθητών (συνεργατική) (Callaghan, 2016), επιτρέπεται η τα-
χύτερη αναγνώριση των μαθησιακών κενών (Bebbington & Vellino, 2015), η άμεση 
αξιολόγηση και η προοπτική πολλαπλής προσέγγισης ενός θέματος κ.α. (Bebbington 
& Vellino, 2015. Lane & Sherry, 2017). 

Εντούτοις, υπάρχουν και ενστάσεις ως προς την αξιοποίησή του. Συγκεκριμένα, επι-
κρατεί η πιθανή αρνητική προδιάθεση των εκπαιδευτικών και οι υλικοτεχνικοί παρά-
μετροι που πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν (Thorsteinsson & Niculescu, 2013 – 2016). 
Ταυτόχρονα, απαιτείται προεργασία στο σπίτι και ενυπάρχει το ευδιάκριτο ψηφιακό 
χάσμα μεταξύ μαθητών – εκπαιδευτικών (Nebel, 2015. Petrov, 2014).  

Σκοπός της έρευνας  

Βασικός σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των απόψεων και της ετοι-
μότητας χρήσης ή μη, των ψηφιακών παιχνιδιών και ιδίως του Minecraft, από τους 
εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Μεθοδολογία 

Η έρευνα που διενεργήθηκε ήταν ποσοτική και εστίαζε στη διερεύνηση των απόψεων, 
των στάσεων και της ετοιμότητας των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση των ψηφια-
κών παιχνιδιών· και ιδίως του Minecraft στην μαθησιακή διαδικασία.  

Συμμετέχοντες/-ούσες 

Στην έρευνα συμμετείχαν 78 εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε Δημόσια Δημοτικά Σχο-
λεία της Ελλάδας. Το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος αποτελούνταν από γυναίκες 
(75,6%) και οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί ήταν μικρής ηλικίας, με μικρή ή ελάχιστη 
προϋπηρεσία. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν με-
ταξύ 22 έως 45 χρόνων (88,5%). Αρκετά μεγάλο ήταν επίσης το ποσοστό των εκπαι-
δευτικών με κατάρτιση στις Τ.Π.Ε. (73,1%). 

Μέθοδος Συλλογής κι Ανάλυσης Δεδομένων 

Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη χορήγηση ψηφιακού ερωτηματο-
λογίου που διενεμήθη μέσω της Google Form. Οι λόγοι για τους οποίους αξιοποιήθηκε 
η συγκεκριμένη πλατφόρμα ήταν κυρίως χρηστικοί, με απώτερο σκοπό την εξοικονό-
μηση χρόνου. Αρχικά επιλέχθηκε ο διαμοιρασμός του ερωτηματολογίου με τη συγκε-
κριμένη μορφή, εξαιτίας κολλήματος στην ανάγκη έκδοσης ειδικής άδειας από το Υ-
πουργείο Παιδείας. Έπειτα, λόγω του ότι ένα ερωτηματολόγιο σε ψηφιακή μορφή, 
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είναι διαθέσιμο σε μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού και ενδείκνυται για τυχαία δειγ-
ματοληψία.  

Το ερωτηματολόγιο 

Το ερωτηματολόγιο συντάχθηκε σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία κι ο σκο-
πός του ήταν να υποστηρίξει και να αναδείξει την αξιοποίηση ή μη των ψηφιακών 
παιχνιδιών και ειδικά του Minecraft στην διδασκαλία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 
Αποτελούνταν από 45 ερωτήσεις οι οποίες διακρίνονταν σε επιμέρους κατηγορίες: δη-
μογραφικά στοιχεία (9), ερωτήσεις σχετικά με τα ψηφιακά παιχνίδια (11), ερωτήσεις 
σχετικά με το ψηφιακό παιχνίδι Minecraft (25). Τέλος, οι ερωτήσεις του ερωτηματο-
λογίου διακρίνονταν σε ερωτήσεις κλειστού τύπου (21), ανοιχτή ερώτηση (1), ερωτή-
σεις πολλαπλής επιλογής (4) και ερωτήσεις κλίμακας-Likert (20). 

Αποτελέσματα 

Ψηφιακά Παιχνίδια 

Όπως αναδεικνύεται από τη σχετική βιβλιογραφία η αξιοποίηση των ψηφιακών παιχνι-
διών στην εκπαιδευτική πραγματικότητα της Ελλάδας είναι ανύπαρκτη ή ελάχιστη. Έ-
τσι από το σύνολο των εκπαιδευτικών, περίπου το 80% αυτών δεν έχει αξιοποιήσει 
κάποιο ψηφιακό παιχνίδι κατά τη μαθησιακή πράξη. Σχετικά με τους λόγους που δεν 
το έχουν πράξει, κύρια αιτία αναδείχθηκε η «ανεπάρκεια γνώσεων επί του θέματος»
  

Πίνακας 1: ποσόστωση αιτιών μη αξιοποίησης ψηφιακών παιχνιδιών. 
 

Ενώ οι κύριοι λόγοι που θα αξιοποιούσαν κάποιο ψηφιακό παιχνίδι, θα ήταν για την 
αύξηση της ενεργούς συμμετοχής των μαθητών (87,5%) και για τη διδασκαλία ή την 
εμπέδωση του μαθήματος (75%).   

To Minecraft… 
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Το 50% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι δεν γνωρίζει το Minecraft, ενώ παράλληλα, α-
κόμη μεγαλύτερο ήταν το ποσοστό εκείνων που δεν γνωρίζουν τη διαθέσιμη εκπαιδευ-
τική έκδοση του παιχνιδιού. Περίπου το 90% (89,3%) των ερωτηθέντων δεν γνώριζε 
ότι υπάρχει αντίστοιχη εκπαιδευτική έκδοση.   
Από τα παραπάνω, όπως είναι λογικό κανένας εκπαιδευτικός δεν τον έχει αξιοποιήσει 
κατά τη διδασκαλία του.   

• ως μέσο παρακίνησης των μαθητών, στις ερωτήσεις (κλίμακας Likert απ’ εδώ 
κι εφεξής) της συγκεκριμένης κατηγορίας οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δήλω-
ναν «σχεδόν συμφωνώ» με τις θέσεις που δίνονταν. 
 

 

Πίνακας 2: καταγραφή απόψεων σχετικά με το Minecraft ως ενισχυτής αυτονομίας 
και εκδήλωσης πρωτοβουλίας κινήσεων. 

 

• ως μέσο ανάπτυξης δεξιοτήτων, και σ’ αυτή την κατηγορία των ερωτήσεων οι 
περισσότεροι/-ες συμμετέχοντες/-ούσες εκπαιδευτικοί δήλωσαν «σχεδόν συμ-
φωνώ». Συγκεκριμένα, περίπου το 50% των εκπαιδευτικών σχεδόν συμφωνεί 
ότι το Minecraft οξύνει γνωστικές δεξιότητες, τη δημιουργικότητα – φαντασία 
και δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων.  

 

Πίνακας 3: δηλώσεις εκπαιδευτικών για την ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων 
μέσω του Minecraft. 
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• ως εργαλείο βελτίωσης μαθησιακών αποτελεσμάτων, σ’ αυτή την κατηγορία του 
ερωτηματολογίου οι εκπαιδευτικοί φάνηκε να αναγνωρίζουν ότι το Minecraft 
προσφέρεται για διαθεματική προσέγγιση της διδασκαλίας και την άμεση αξιο-
λόγηση των μαθησιακών επιτευγμάτων.  

Τέλος, διερευνήθηκε η άποψη των εκπαιδευτικών για την εκπαιδευτική αξιοποίηση 
των ψηφιακών παιχνιδιών κι αν αυτά βοηθούν ή δυσχεραίνουν την εκπαιδευτική 
πράξη. Σχεδόν το σύνολο των εκπαιδευτικών δεν εξέφρασε σαφή θέση. Ενώ αξιοση-
μείωτο είναι το γεγονός ότι μεγάλα ποσοστά συγκέντρωσε η απάντηση «σχεδόν συμ-
φωνώ»· όσον αφορά τις ερωτήσεις: - επίκεντρο της μαθησιακής διαδικασίας θα είναι 
ένα ψηφιακό μέσο κι όχι ο εκπαιδευτικός, και συμφωνούσε με την αρνητική αντίδραση 
των γονέων για τη χρήση ψηφιακών παιχνιδιών κατά την εκπαιδευτική διαδικασία.  

Πίνακας 4: δηλώσεις εκπαιδευτικών σχετικά με την (πιθανή) αρνητική αντίδραση των 
γονέων στην αξιοποίηση ψηφιακών παιχνιδιών.  

Συζήτηση – Συμπεράσματα 

Παρόλο που η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έ-
ρευνα, διαθέτει επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε., το 80% των εκπαιδευτικών δεν έχει αξιοποι-
ήσει κάποιο ψηφιακό παιχνίδι κατά τη μαθησιακή διαδικασία. Το συγκεκριμένο εύ-
ρημα είναι σχετικά λογικό, αναλογιζόμενοι τα προβλήματα που καλούνται να αντιμε-
τωπίσουν οι Έλληνες εκπαιδευτικοί.  

Ως κύριος λόγος της μη αξιοποίησης των ψηφιακών παιχνιδιών, αναδείχθηκε η έλλειψη 
επαρκών γνώσεων από τους εκπαιδευτικούς. Ενώ, εξίσου υψηλά ήταν τα ποσοστά «πε-
ριορισμένος χρόνος» και «κακή υλικοτεχνική υποδομή». Το πρώτο εύρημα επιβεβαιώ-
νεται και από τη διεθνή βιβλιογραφία (Petrov, 2014)  

Ακόμη αναδείχθηκε πως το Minecraft είναι σχετικά άγνωστο μεταξύ των Ελλήνων εκ-
παιδευτικών, αφού το 50% δήλωσε ότι δεν το γνωρίζει, ενώ το 90% δεν γνώριζε τη 
διαθέσιμη εκπαιδευτική έκδοση. Επομένως, όπως ήταν λογικό κανείς από τους ερωτη-
θέντες δεν το έχει αξιοποιήσει κατά τη διδασκαλία.   

Επιπρόσθετα, η μεγαλύτερη μερίδα εκπαιδευτικών, συμφωνούσε ότι το Minecraft α-
ποτελεί ιδανικό περιβάλλον για την παροχή κινήτρων στους μαθητές και οξύνει επιμέ-
ρους δεξιότητες (που δύσκολα υιοθετούνται με παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας). 
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Ωστόσο, επικρατούσε σύγχυση ως προς τις κοινωνικές δεξιότητες, γεγονός βέβαια που 
ισχύει και μεταξύ των ερευνητών (Prensky, 2007).   

Όσον αφορά τα μαθησιακά αποτελέσματα, αναδείχθηκε ότι ενδεχομένως αυτά να βελ-
τιώνονται, σύμφωνα με τις δηλώσεις τους. Αν και βέβαια δεν φαίνεται να έχουν πλήρη 
επίγνωση αυτών. Καθώς τα ποσοστά σ’ αυτή την κατηγορία θα έπρεπε ιδανικά, να είναι 
αρκετά υψηλότερα συνηγορώντας υπέρ της μαθησιακής βελτίωσης. Καθώς από τις 
πρακτικές αξιοποίησης του παιχνιδιού, τα μαθησιακά οφέλη είναι πολλαπλά.  

Τέλος, τα ευρήματα σχετικά με τις ενστάσεις – δυσκολίες στη διδακτική εφαρμογή 
οποιουδήποτε ψηφιακού παιχνιδιού, συμφωνούν με την ισχύουσα βιβλιογραφία 
(Thorsteinson & Nikulescu, 2016). Οι εκπαιδευτικοί δεν πήραν ξεκάθαρη θέση εάν πα-
ραγκωνίζεται το εκπαιδευτικό τους έργο από ένα ψηφιακό μέσο. Συμφώνησαν με τη 
παραδοχή ότι απαιτείται μεγαλύτερη προεργασία. Επιπρόσθετα επιβεβαιώθηκε ο «φό-
βος» από το πιθανό ψηφιακό χάσμα με τους μαθητές τους· και η πιθανή αρνητική προ-
διάθεση - αντίδραση από τους γονείς (Nebel, 2015).   
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Διαφοροποιημένη διδασκαλία για την εκμάθηση αγγλικής και γαλλικής γλώσσας 
σε παιδιά του δημοτικού με μαθησιακές δυσκολίες και υποστηρικτικό υλικό 

Φραντζεσκάκη Ευδοξία 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.05, Μεταπτυχιακή στο ΕΑΠ, Τμήμα: Διδακτική της Γαλλικής ως 

Ξένης Γλώσσας, evie_frantjeskaki@yahoo.com) 
 

Επιβλέπουσα: Γαλάνη Μαρία – Ελευθερία, Εκπαιδευτικός ΠΕ05, Ειδικό 
Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) για τη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας, 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου,   Μέλος ΣΕΠ, Σχολή Ανθρωπιστικών  Σπουδών, ΕΑΠ, 
maritagalani@yahoo.gr  

 

Περίληψη 

Στις μέρες μας, παρατηρούμε μία αύξηση στον αριθμό των παιδιών που παρουσιάζουν 
μαθησιακές δυσκολίες. Δημιουργήθηκε έτσι μία ανάγκη. Μία ανάγκη για όλους, 
κυρίως για εμάς τους εκπαιδευτικούς, από την μία πλευρά, να επιμορφωθούμε, και από 
την άλλη,  να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις των μεθόδων που ήδη υπάρχουν για την 
εκμάθηση των ξένων γλωσσών σε μαθητές του δημοτικού σχολείου που παρουσιάζουν 
μαθησιακές δυσκολίες. Έτσι θα μπορέσουμε να ενσωματώσουμε τη διαφοροποιημένη 
διδασκαλία στο μάθημά μας η οποία  βοηθήσει όχι μόνο τους μαθητές σε δυσκολία, 
αλλά ταυτόχρονα θα είναι μία νέα αρχή για την καλύτερη οργάνωση της τάξης μας. Οι  
σημερινές μέθοδοι εκμάθησης ξένων γλωσσών έχουν σχεδιαστεί ώστε να 
διευκολύνουν ως ένα βαθμό τα παιδιά αυτά προκειμένου να μην υστερούν σε τίποτε 
από τα άλλα. Παρόλα αυτά παρατηρούμε μία έλλειψη εξειδικευμένου εκπαιδευτικού 
και παιδαγωγικού υλικού για την εκμάθηση της  γαλλικής γλώσσας σε σχέση με εκείνο 
της αγγλικής. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν με σύντομο και συνοπτικό τρόπο  να 
συγκρίνουμε το υλικό που χρησιμοποιούν οι ξένοι εκδοτικοί οίκοι για την εκμάθηση 
της αγγλικής και της γαλλικής γλώσσας και να καταλήξουμε στο κατά πόσο αυτό το 
υλικό είναι βοηθητικό για τους μαθητές του δημοτικού σχολείου με μαθησιακές 
δυσκολίες.  

Λέξεις-Κλειδιά: διαφοροποιημένη διδασκαλία, μαθησιακές δυσκολίες, δημοτικό, 
υποστηρικτικό  υλικό  

Εισαγωγή 

Στις μέρες μας, παρατηρούμε μία αλλαγή στο εσωτερικό των τάξεών μας και στους 
τύπους των μαθητών μας επίσης. Οι τάξεις είναι ετερογενείς αλλά και οι μαθητές 
ακόμα και αν φαινομενικά ανήκουν στην ίδια ομάδα, παρόλα αυτά παρουσιάζουν και 
αυτοί δυσκολίες. Για το σκοπό αυτό, οι ειδικοί στα θέματα εκπαίδευσης αναζητούν 
εφαρμόσιμες τεχνικές ώστε να ενθαρρύνουν την ισότητα στην εκπαίδευση και σχολική 
επιτυχία για όλους τους μαθητές. Η διαφοροποιημένη διδασκαλία θεωρείται ως η 
καλύτερη δυνατή λύση για να πραγματοποιηθεί αυτός ο σκοπός. Σε αρκετές χώρες του 
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κόσμου, η διαφοροποιημένη διδασκαλία ήδη εφαρμόζεται με τεράστια επιτυχία 
προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτή η ετερογένεια και η διαφορετικότητα των τάξεων.  

Η διαφοροποίηση στην διδασκαλία αφορά επίσης και τους μαθητές με μαθησιακές 
δυσκολίες, ακόμα και από το δημοτικό σχολείο. Συχνά, τα μαθησιακά προβλήματα 
απομονώνουν τους μαθητές και κάνουν τη ζωή τους δύσκολη. Η εφαρμογή της 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας λοιπόν εκ μέρους των εκπαιδευτικών και η χρήση 
εκπαιδευτικού υποστηρικτικού υλικού κρίνεται απαραίτητη προκειμένου οι μαθητές 
αυτοί να κινητοποιηθούν μέσα στο σχολικό χώρο και να αγαπήσουν την ξένη γλώσσα 
την οποία καλούνται να μάθουν.  

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία 

Η Διαφοροποιημένη Διδασκαλία αναφέρεται στη δημιουργία διαφορετικών δρόμων 
μέσα από τους οποίους μαθητές με διαφορετικές δεξιότητες, ενδιαφέροντα και 
μαθησιακές προτιμήσεις, κατακτούν τη γνώση νέων εννοιών ως αποτέλεσμα και ως 
κομμάτι της καθημερινής μαθησιακής διαδικασίας .  

Σύμφωνα με τον Raymond Henry, η διαφοροποιημένη διδασκαλία είναι μία αρχή η 
οποία θέτει ως στόχο ένα σύνολο από διαφοροποιήσεις στα μέσα και στις διαδικασίες 
εκμάθησης προκειμένου να επιτρέψει σε μαθητές όλων των ηλικιών με ετερογενή 
ιδιαιτερότητες που όμως είναι ομαδοποιημένοι  κάτω από την ίδια ομπρέλα, να 
αποκτήσουν δια μέσου διαφορετικών δρόμων και διαδρομών κοινούς στόχους 
(Raymond, 1987).  

Η διαφοροποιημένη διδασκαλία επιτρέπει στους μαθητές να αποδεχτούν τον τρόπο 
εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει  ίσες ευκαιρίες για 
ομαδική εκμάθηση και διδασκαλία μεταξύ συνομήλικων ατόμων. Επιπροσθέτως, 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ομαδοποίηση διαφορετικών τύπων μαθητών ή 
διαφορετικών επιπέδων των μαθητών ή για να εντάξουμε πιο εύκολα επιπλέον 
υποστηρικτικό υλικό.  

Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι η διαφοροποιημένη διδασκαλία δεν συνεπάγεται 
ότι θα υπάρχει άναρχο ή χαοτικό περιβάλλον μάθησης, ούτε ταυτίζεται με ευκολότερες 
ερωτήσεις ή λιγότερες ασκήσεις. 

Σύμφωνα με την Tomlinson, ο εκπαιδευτικός που θα επιλέξει να χρησιμοποιήσει και 
να εφαρμόσει διαφοροποιημένη διδασκαλία θα πράξει τα μέγιστα προκειμένου οι 
μαθητές του να εξελίσσονται κάθε μέρα, κάθε βδομάδα και σε όλη τη διάρκεια της 
χρονιάς, χωρίς να τον ενδιαφέρει εάν οι μαθητές του έχουν δυσκολίες ή αν οι εμπειρίες 
τους ή/και η κουλτούρα τους είναι διαφορετική (Tomlinson, 2004).    

Τέλος, η φιλοσοφία της διαφοροποιημένης διδασκαλίας είναι να υπάρχει σεβασμός στη 
διαφορετικότητα, παροχή ίσων ευκαιριών, ευελιξία και καλή ποιότητα εκπαιδευτικού 
έργου.  
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Διαφοροποιημένη διδασκαλία και Μαθησιακές Δυσκολίες 

Η διδασκαλία των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να αποτελέσει μία 
απαιτητική διαδικασία κατά τη διάρκεια της οποίας οι εκπαιδευτικοί πρέπει να λάβουν 
υπόψη τους όχι μόνο τις ιδιαιτερότητες της ξένης γλώσσας που θα διδάξουν, αλλά και 
τα γνωστικά χαρακτηριστικά των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες.  

Η χρήση λοιπόν εξατομικευμένων πρακτικών και μεθόδων σε μαθητές με μαθησιακές 
δυσκολίες θεωρείται αναγκαία ώστε να ενταχθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο 
σχολικό περιβάλλον. Με την εφαρμογή της διαφοροποιημένης  διδασκαλίας σε 
μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να πετύχουν την 
βελτίωση της αυτοπεποίθησής τους, τη θετική αντιμετώπιση της επίδοσής τους και την 
επίτευξη των στόχων τους.  

Σύμφωνα με έρευνα που έχουμε διεξάγει στο πλαίσιο της εκπόνησης της διπλωματικής 
εργασίας (η οποία είναι ακόμα σε εξέλιξη) και απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς 
(ξενόγλωσσους και μη),  που διδάσκουν είτε σε σχολεία (δημόσια ή ιδιωτικά) είτε σε 
φροντιστήρια είτε σε ιδιαίτερα μαθήματα,  στην ερώτηση « γνωρίζετε τον όρο 
διαφοροποιημένη διδασκαλία ;» σε σύνολο 75 απαντήσεων, 91,9% απάντησαν ότι 
γνωρίζουν τον όρο σε αντίθεση με 8,1% που δεν τον γνώριζαν. Ωστόσο,  σε επόμενη 
ερώτηση αν εφαρμόζουν την τεχνική αυτή στο μάθημά τους, 80,6% απάντησε «ναι», 
ενώ 19,4% απάντησε «όχι» παρόλα τα θετικά αποτελέσματα που αποφέρει η εφαρμογή 
μιας τέτοιας τεχνικής.  

 Εκμάθηση ξένης γλώσσας σε μαθητές δημοτικού με μαθησιακές δυσκολίες και  
υποστηρικτικό υλικό  

Οι μέθοδοι που υπάρχουν αυτή τη στιγμή για την εκμάθηση της αγγλικής κυρίως 
γλώσσας (καθώς με αυτή τη γλώσσα ξεκινάνε οι μαθητές την πρώτη τους επαφή για 
την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας και κουλτούρας) είναι πολύ βοηθητικές και 
σύγχρονες προκειμένου να καλύψουν όλες τις ιδιαιτερότητες των μαθητών ακόμα και 
εκείνων με μαθησιακές δυσκολίες. Όσον αφορά στην εκμάθηση της δεύτερης ξένης 
γλώσσας, η οποία στα ελληνικά δημοτικά σχολεία ξεκινάει  στην 5η και 6η δημοτικού, 
παρουσιάζονται ενδεχομένως τα περισσότερα προβλήματα, ιδίως αν η δεύτερη ξένη 
γλώσσα είναι η γαλλική, λόγω της ιδιαιτερότητας και της ιδιομορφίας της.  

Πολλοί εκδοτικοί οίκοι που ασχολούνται με την εκμάθηση της αγγλικής και γαλλικής 
γλώσσας, χρησιμοποιούν ήδη διαφοροποιημένο εκπαιδευτικό υλικό προς χρήση των 
εκπαιδευτικών για όλους τους τύπους μαθητών.  Ειδικότερα,  στο εμπόριο μπορούμε 
να βρούμε flash cards ( ή να δημιουργήσουμε χειροτεχνίες) με την αλφάβητο, τα 
νούμερα, τα χρώματα κλπ,, διαδραστικούς πίνακες που βοηθούν στην εκμάθηση της 
γλώσσας μέσω του παιχνιδιού, παιχνίδια που έχουν ως βάση τη ζωγραφική ή το 
θεατρικό παιχνίδι κ.ά. 

Για την αγγλική γλώσσα, το εκπαιδευτικό υποστηρικτικό υλικό είναι, στις μέρες μας 
πολύ πλούσιο και ποικίλο και οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί το χρησιμοποιούν όχι 

168/396

________________________________________________________________________________________________________ 
 i-Teacher     -      I.S.S.N. : 1792 - 4146       -      Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Περιοδικό     -    24ο  Τεύχος    -     Σεπτέμβριος  2020



μόνο σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, αλλά σε όλους τους τύπους μαθητών 
(οπτικούς, κιναισθητικούς, ακουστικούς). Και αυτό γιατί δια μέσου της διάδρασης, του 
παιχνιδιού και της χρήσης της τεχνολογίας η εκμάθηση γίνεται πιο εύκολη και 
διασκεδαστική ιδίως για τα παιδιά του δημοτικού.  

Στην εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας κατά την άποψή μας,  το εκπαιδευτικό υλικό 
είναι λιγότερο εμπλουτισμένο. Δεν υπάρχουν πολλοί εκδοτικοί οίκοι που να 
«εμπιστεύονται» ενδεχομένως αυτόν τον τρόπο εκμάθησης της γλώσσας με 
αποτέλεσμα αρκετοί συνάδελφοι (και εμείς ανάμεσα σε αυτούς) να καταφεύγουμε στη 
δημιουργία δικού μας υποστηρικτικού υλικού ώστε να βοηθήσουμε τόσο τους μαθητές 
με μαθησιακές δυσκολίες, όσο και τους υπόλοιπους μαθητές μας. Φυσικά, η τεχνολογία 
έχει βοηθήσει πολύ καθώς μέσω του διαδικτύου μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε  
εφαρμογές με παιχνίδια, κουίζ, σύντομα βίντεο που παρουσιάζουν για  παράδειγμα 
συγκεκριμένα γραμματικά φαινόμενα κ.ά. . 

Έρευνα και αποτελέσματα έρευνας 

Η έρευνα που αναφέρεται πιο πάνω στοχεύει στην καταγραφή και τη διεύρυνση 
απόψεων σχετικά με τη διαφοροποιημένη διδασκαλία και την εφαρμογή της τεχνικής 
αυτής σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης  με μαθησιακές δυσκολίες και ακόμα 
είναι σε εξέλιξη.  

Με βάση τα αποτελέσματα που έχουν συλλεχθεί έως τώρα από σχετικό 
ερωτηματολόγιο σε σύνολο 75 απαντήσεων μεταξύ διαφόρων ξενόγλωσσων 
καθηγητών, νηπιαγωγών και καθηγητών Ελληνικής Φιλολογίας μπορούμε να 
παρατηρήσουμε τα εξής : 

• Ενώ οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν τον όρο μαθησιακές δυσκολίες (97,3%), μόνο το 
61,3% θα μπορούσε να εντοπίσει ένα μαθητή με μαθησιακές δυσκολίες, ενώ 
υπήρχε και ένα ποσοστό καθηγητών της τάξεως του 34,7% που απάντησε ότι 
«μάλλον ναι», ίσως και να μπορούσε να εντοπίσει έναν τέτοιο μαθητή. 

• Ένα ποσοστό 38,7% θεωρεί ότι τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες μπορούν να 
μάθουν εύκολα μία ξένη γλώσσα, ενώ ένα ποσοστό 30,7% θεωρούν ότι «μάλλον 
όχι» δεν μπορούν. 

• Όσον αφορά στο αν βοηθάει τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες η χρήση 
συμπληρωματικού υποστηρικτικού υλικού, 53,3% απάντησε ότι βοηθάει 
«εξαιρετικά», ενώ 29,3% απάντησε ότι βοηθάει «πολύ καλά». Επίσης σε ερώτηση 
αν δεν υπάρχει υποστηρικτικό υλικό αν δημιουργούν δικό τους 49,3% απάντησαν 
ότι δημιουργούν,  26,7% ότι δημιουργούν «μερικές φορές» και 24% ότι 
δημιουργούν «πάντα». 

Μέχρι στιγμής φαίνεται λοιπόν ότι ενώ οι εκπαιδευτικοί είναι σχετικά καταρτισμένοι 
στον τομέα των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες, ο δρόμος προς μία πραγματική 
βοήθεια όσον αφορά στην εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας σε αυτά τα παιδιά είναι 
ακόμα μακρύς.  
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Επίλογος 

Ελπίζουμε τα αποτελέσματα της έρευνάς μας να αποτελέσουν την κινητήριο δύναμη 
και το βασικό εργαλείο για όλους αυτούς (και κυρίως τους καθηγητές της γαλλικής 
γλώσσας) που ασχολούνται με παιδιά που παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες και / 
ή ΔΕΠΥ είτε στο χώρο του σχολείου είτε σε ιδιαίτερα μαθήματα, ώστε να καταστήσουν 
τη διδασκαλία τους περισσότερο αποτελεσματική. Επιπλέον, αισιοδοξούμε ότι τα 
αποτελέσματα αυτά θα μας οδηγήσουν στη βελτίωση των μεθόδων και των τεχνικών 
εκμάθησης της γαλλικής ως ξένης γλώσσας σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και 
/ ή ΔΕΠ-Υ. 
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Έρευνα δράσης για την αξιοποίηση του μοντέλου της «Αντεστραμμένης» τάξης 
(Flipped Classroom) στην διδασκαλία της Τριβής σε μαθητές της Α’ Λυκείου 

Τανός Ηλίας 
Καθηγητής Π.Ε.04.01, Πρόεδρος Δ.Σ. Επιστημονικής Ένωσης DIGITAL IDEA 

iliastanos@gmail.com 

Περίληψη 

Η παρούσα μελέτη αποτελεί μια έρευνα δράσης εφαρμογής ενός μοντέλου μικτής 
μάθησης, της Αντεστραμμένης τάξης, στην διδασκαλία του αντικειμένου της Τριβής 
στην Φυσική για μαθητές της Α’ τάξης Λυκείου με την υποστήριξη της πλατφόρμας 
του e-class. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής που 
πραγματοποιήσαμε διαπιστώνουμε μεγαλύτερη συμμετοχή των μαθητών, καλύτερη 
διαχείριση του χρόνου τόσο από τους μαθητές όσο και από τους εκπαιδευτικούς, 
ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων και τέλος ενίσχυση της αυτονομίας των μαθητών. 
Απαιτείται όμως περαιτέρω παιδαγωγική έρευνα για να βελτιωθούν και να οργανωθούν 
οι μαθησιακές δραστηριότητες ώστε, να αξιοποιηθεί στο έπακρο το μοντέλο της 
«αντεστραμμένης» τάξης στην διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στην 
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

Λέξεις-Κλειδιά: Αντεστραμμένη τάξη, μικτή μάθηση 

Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια αναφέρονται όλο και πιο συχνά από τους εκπαιδευτικούς τα 
προβλήματα της εξατομίκευσης της μάθησης και της έλλειψης χρόνου, γεγονός που 
επιδρά αρνητικά στη ενεργό συμμετοχή όλων των μαθητών. Έτσι λοιπόν 
διαμορφώνονται οι συνθήκες για νέες σύγχρονες τεχνικές με μεθόδους Μικτής 
μάθησης (Blended learning). Η μέθοδος της Μικτής μάθησης συνδυάζει την συμβατική 
διδασκαλία με την εξ αποστάσεως μάθηση και πραγματοποιείται με τη χρήση μέσων, 
τεχνολογιών και εκπαιδευτικού υλικού ώστε να επιτευχθούν καλύτερα μαθησιακά 
αποτελέσματα (Τζιμογιάννης 2017). 

Ένα μοντέλο μικτής μάθησης που έχει κερδίσει την προσοχή εκπαιδευτικών και 
ερευνητών καθώς είναι πολλά υποσχόμενο, είναι αυτό της «αντεστραμμένης» τάξης 
(Flipped Classroom). Η αντεστραμμένη τάξη είναι μια μορφή μεικτής μάθησης, κατά 
την οποία οι μαθητές μαθαίνουν παρακολουθώντας βίντεο-διαλέξεις ή άλλο 
πολυμεσικό υλικό, συνήθως, στο σπίτι και στην τάξη μαζί με τον εκπαιδευτικό και τους 
συμμαθητές τους συζητούν, επιλύουν απορίες (Κανδρούδη & Μπράτιτσης, 2013) και 
δουλεύουν σε ομάδες.  

Στο μοντέλο αυτό αξιοποιείται η χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση (εντός 
και εκτός τάξης) και εισάγεται η εξ αποστάσεως επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικού και 
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μαθητών μετατρέποντας έτσι τη σχολική εκπαίδευση σε μία μορφή μικτής 
εκπαίδευσης. 

Σκοπός αυτής της εργασίας ήταν να διερευνηθούν οι δυνατότητες καθώς και τα 
αποτελέσματα της εφαρμογής του μοντέλου της «αντεστραμμένης τάξης» (flipped 
classroom) στην Α’ Λυκείου για το μάθημα της Φυσικής. 

Τα ερευνητικά ερωτήματα στα οποία επιχειρεί να απαντήσει η εργασία είναι: 

1. Μπορεί και αν ναι σε ποιο βαθμό το μοντέλο της ανεστραμμένης τάξης, ως μορφή 
μεικτής μάθησης, να έχει εφαρμογή στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ;  

2. Ποιες προϋποθέσεις απαιτεί η εφαρμογή (σε χρόνο και σε μέσα) του μοντέλου της 
αντεστραμμένης τάξης; 

3. Ποια τα μαθησιακά αποτελέσματα και ποια η αποδοχή του μοντέλου της 
ανεστραμμένης τάξης από τους μαθητές ;  

Στην αρχή θα περιγράψουμε το μοντέλο της αντεστραμμένης τάξης με τα βασικά 
χαρακτηριστικά του, καθώς, και τα στάδια προετοιμασίας και εφαρμογής και θα 
τελειώσουμε με τα ευρήματα από την έρευνα δράσης και τα συμπεράσματα.  

Θεωρητικό μοντέλο 

H «αντεστραμμένη» τάξη βασίζεται θεωρητικά στη συνεργατική μάθηση του Piaget, 
στον κονστρουκτιβισμό του Vigotsky μα και στη βιωματική μάθηση του Kolb (Bishop 
& Verleger, 2013). Στις δραστηριότητες μέσα στην τάξη του μοντέλου προωθείται η 
συνεργασία και η μάθηση μέσα από τον διάλογο εκπαιδευτικών και μαθητών. Ακόμη 
στην ανεστραμμένη τάξη, υπάρχει αρκετός χρόνος για αλληλεπίδραση και σύμφωνα 
με τον Vigotsky η αλληλεπίδραση αυτή επηρεάζει σημαντικά το πώς αντιλαμβάνεται 
τον κόσμο ο μαθητής. Τέλος στο μοντέλο της αντεστραμμένης τάξης αναδεικνύετε η 
εμπειρία και η δράση ως συστατικά στοιχεία του κύκλου μάθησης όπως υποστηρίζει 
και ο Kolb. 

Το μοντέλο Flipping Classroom (Αντιστρέφοντας τη διδακτική διαδικασία) 
παρουσιάζει τους μαθητές ως ενεργούς στην μάθηση (active learners) και τους 
εκπαιδευτικούς / διδάσκοντες δημιουργούς σύγχρονων περιβάλλοντων μάθησης 
(curators). Οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνουν, υποστηρίζουν, παρακολουθούν , 
διευκολύνουν τη μάθηση και αναπτύσσουν έναν συμβουλευτικό/εμψυχωτικό ρόλο στις 
ομαδικές ή ατομικές δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουν οι μαθητές.  
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Πυλώνες του μοντέλου 

Η «ανεστραμμένη» τάξη στηρίζεται σε τέσσερις πυλώνες - βασικά χαρακτηριστικά. 
Για την ακρίβεια η λέξη “FLIP” είναι το ακρωνύμιο των λέξεων (στα αγγλικά) που 
αφορούν σε αυτά τα χαρακτηριστικά (Bishop & Verleger, 2013): 

 

Εικόνα 1: Πυλώνες του μοντέλου Flipped Classrooms 

 F (Flexible Environment): Οι εκπαιδευτικοί δημιουργούν ευέλικτους χώρους 
εκπαίδευσης όπου οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν πού και πότε θα μάθουν. Οι 
καθηγητές είναι επίσης ευέλικτοι όσον αφορά τις προσδοκίες τους και το περιεχόμενο 
της διδασκαλίας τους, ανάλογα με τις ανάγκες και το μαθησιακό προφίλ των μαθητών 
τους. Ο καθηγητής καθοδηγεί και προσαρμόζει το μάθημα ανάλογα με τις ανάγκες και 
τα μαθησιακά στυλ των μαθητών του και σχεδιάζει δραστηριότητες τόσο για 
εξατομικευμένη όσο και για ομαδική εργασία.  

L (Learning Culture): Οι καθηγητές περνούν πολύ χρόνο στην τάξη για τη λεπτομερή 
διερεύνηση θεμάτων και για τη δημιουργία ευκαιριών μάθησης για τους μαθητές τους. 
Ως αποτέλεσμα αυτού, οι μαθητές (active learners) δύνανται να λάβουν μέρος στην 
κατασκευή της γνώσης καθώς συμμετέχουν και αξιολογούν το βαθμό επίτευξης των 
μαθησιακών του στόχων ενισχύοντας έτσι την αυτονομία τους, ενώ ο καθηγητής 
λειτουργεί ως εμψυχωτής (facilitator). 

I (Intentional Content): Οι εκπαιδευτικοί αποφασίζουν τι πρέπει να διδάξουν και τι 
είδους υλικό μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι μαθητές ώστε, να εξυπηρετεί τις 
στρατηγικές του εκπαιδευτικού, να περιλαμβάνει τους γνωστικούς στόχους του 
μαθήματος και να απευθύνεται σε όλα τα μαθησιακά στυλ μαθητών. Με τον όρο 
περιεχόμενο, εννοούμε το είδος της εργασίας στο σπίτι που δίνει ο δάσκαλος στους 
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μαθητές πριν από την τάξη, αλλά και τις δραστηριότητες που κάνουν οι μαθητές κατά 
τη διάρκεια της τάξης. 

P (Professional Educator): Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι πολύ πιο απαιτητικός σε 
ένα τέτοιο μοντέλο σε σχέση με την παραδοσιακή τάξη ενώ πρέπει να είναι 
εφοδιασμένος με περισσότερα προσόντα και δεξιότητες σε σχέση με τον εκπαιδευτικό 
της παραδοσιακής τάξης. Θα πρέπει να μπορεί να χειρίζεται πολύ καλά τις νέες 
τεχνολογίες ώστε να δημιουργεί ο ίδιος υλικό, ή να επιλέγει πολυμεσικό υλικό από 
ψηφιακά αποθετήρια και να το διαμοιράζει ενώ θα πρέπει να παρακολουθεί τους 
μαθητές του για να τους δώσει άμεση ανατροφοδότηση και ταυτόχρονα να αξιολογήσει 
τη δουλειά τους. Ο εκπαιδευτικός φαίνεται να έχει λιγότερο προφανή ρόλο στην 
ανατρεπόμενη τάξη, όμως ο ρόλος του παραμένει σημαντικός. 

Στάδια εφαρμογής του μοντέλου 

Το μοντέλο της «Αντεστραμμένης» Τάξης, σύμφωνα με τους Estes, Ingram, & Liu 
(2014), περιλαμβάνει τρία στάδια προετοιμασίας και εφαρμογής: 

1ο στάδιο: «Πριν την τάξη» (pre-class) 

2ο στάδιο: «Μέσα στην τάξη» (in-class) 

3ο στάδιο: «Μετά την τάξη» (post-class) 

 

 

Εικόνα 2: Στάδια προετοιμασίας και εφαρμογής του Flipped Classrooms 

Κατά το 1ο στάδιο «Πριν την τάξη»: οι μαθητές μελετούν μέσω κάποιας πλατφόρμας 
το εκπαιδευτικό υλικό από το σπίτι τους. Μπορούν να το δουν όσες φορές θέλουν, να 
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εστιάσουν σε όποια σημεία επιθυμούν, στο δικό τους χώρο και με το δικό τους ρυθμό 
(Strayer, 2007). Οι Sams & Bergamann (2012) προτείνουν ως καλύτερο τρόπο τη 
βιντεοσκόπηση και ανάρτηση της διάλεξης σε περιβάλλον μάθησης στο διαδίκτυο από 
τον ίδιο τον καθηγητή. Μπορεί αν θέλει ο καθηγητής είτε να δημιουργήσει ο ίδιος τις 
διαλέξεις του με λογισμικά καταγραφής οθόνης είτε να επιλέξει βίντεο/διαλέξεις από 
Ψηφιακά αποθετήρια. Οι μαθητές παρακολουθούν τη διάλεξη ως εργασία για το σπίτι 
και ο καθηγητής χρησιμοποιεί όλο τον χρόνο στην τάξη για δραστηριότητες 
συνεργατικές με αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών, με στόχο την εμπέδωση των 
γνώσεων.  

Κατά το 2ο στάδιο «Μέσα στην τάξη»: γίνεται χρήση ενεργητικών και συμμετοχικών 
διδακτικών τεχνικών. Εφόσον ο μαθητής έχει μελετήσει το υλικό «Πριν την τάξη», 
προσέρχεται προετοιμασμένος και ο σχολικός χρόνος αξιοποιείται με δραστηριότητες 
προς την κατεύθυνση της επίλυσης προβλημάτων και με διεκπεραίωση ομαδικών 
εργασιών, που διεξάγονται πάντα υπό την καθοδήγηση και τη βοήθεια του καθηγητή. 
Έτσι ενισχύεται η αυτονομία του μαθητή (με την δυνατότητα παρακολούθησης του 
υλικού που του έχει αποσταλεί 24 ώρες το 24ωρο και 7 ημέρες την εβδομάδα) και η 
συνεργατικότητα του (με την συμμετοχή στις δραστηριότητες στην τάξη για την 
εμπέδωση). Ο χρόνος μέσα στην τάξη αξιοποιείται σε ευκαιρίες επίλυσης αποριών, 
εφαρμογής, εμπέδωσης των μαγνητοσκοπημένων παραδόσεων ώστε να προάγεται η 
κριτική σκέψη μέσα από τη συνεργασία και την κοινωνική αλληλεπίδραση. Συνεπώς ο 
πολύτιμος χρόνος μέσα στην τάξη αφιερώνεται στην ενεργητική, συνεργατική, 
ανακαλυπτική μάθηση με:  

- Δραστηριότητες με φύλλα εργασίας, προσαρμοσμένες στις ανάγκες – επίπεδα των 
μαθητών  

- Ομαδικές δραστηριότητες - εργασία σε μικρές ομάδες,  

- Μέθοδοι Project and Inquiry based learning  

- Web 2.0 εργαλεία (πχ. timelines, wikis, blogs, tag clouds, mind maps, κλπ),  

- Πειράματα - σύντομες ερευνητικές δραστηριότητες,  

Κατά το 3ο στάδιο «Μετά την τάξη»: Οι μαθητές επιστρέφουν στην πλατφόρμα (από 
το σπίτι τους) και κάνουν έλεγχο των γνώσεων τους και ανάλογα με την επίδοση τους 
μπορούν να καλύψουν πιθανές αδυναμίες με την επανάληψη της μελέτης του ψηφιακού 
υλικού. Μπορούν ακόμη να επεκτείνουν τις γνώσεις τους παραπέρα εφόσον το 
επιθυμούν (Estes, Ingram, & Liu, 2014).  
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Οφέλη χρήσης μοντέλου «ανεστραμμένης» τάξης. 

Από τα ευρήματα πολλών ερευνητικών εργασιών που έχουν μελετήσει την 
«αντεστραμμένη τάξη προκύπτει το συμπέρασμα ότι τα οφέλη από την χρήση του 
μοντέλου αυτού είναι σημαντικά τόσο μαθησιακά όσο και παιδαγωγικά.  

Πιο συγκεκριμένα στη σχετική βιβλιογραφία αναφέρεται ότι σε τάξεις που εφαρμόζουν 
το μοντέλο της «ανεστραμμένης» διδασκαλίας, οι επιδόσεις και τα μαθησιακά 
αποτελέσματα των μαθητών βελτιώνονται καθώς αλλάζει και η στάση τους απέναντι 
στο σχολείο (Fulton, 2012, Bishop & Verleger, 2013).  

Αυξάνεται ο χρόνος για ενεργή συμμετοχή των μαθητών, γίνεται καλύτερη διαχείριση 
του διδακτικού χρόνου και δίνονται ευκαιρίες για ανάπτυξη της κριτικής σκέψης μέσα 
στην τάξη. (Μακροδήμος κ.ά., 2017) 

Πολλοί ερευνητές (Sengel, 2017, De Araujo, Otten, & Birisci, 2017, Kong, 2014) 
τονίζουν, σε έρευνες που έχουν πραγματοποιήσει, ότι η αξιοποίηση των ΤΠΕ στο 
πλαίσιο του μοντέλου Flipped Learning όπως, για παράδειγμα η παρακολούθηση 
ψηφιακού υλικού στο σπίτι, κινητοποιεί το μαθησιακό ενδιαφέρον των μαθητών 
προδιαθέτοντας τους θετικά για τις δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν στην 
τάξη.  

Ταυτόχρονα με την εφαρμογή του συγκεκριμένου μοντέλου για τους εκπαιδευτικούς 
αυξάνεται η ενεργός συμμετοχή τους και βελτιώνεται η επικοινωνία και οι 
διαπροσωπικές σχέσεις με τους μαθητές τους (Hunley, 2016) ενώ σύμφωνα με τους 
Bergmann και Sams (2012) ο εκπαιδευτικός έχει περισσότερο προσωπικό χρόνο να 
αφιερώσει σε κάθε μαθητή μέσα στην τάξη, επίσης έρευνες έχουν δείξει την υψηλή 
ικανοποίηση των εκπαιδευτικών από το αποτέλεσμα της δουλειάς τους (Hamdan, et al., 
2013). 

Στην «ανεστραμμένη» τάξη, ο εκπαιδευτικός έχει περισσότερο χρόνο για να 
παρακολουθήσει την πρόοδο των μαθητών του ενώ στην ατομική ανατροφοδότηση που 
γίνεται με το αρχικό υλικό που βλέπει στο σπίτι του ο μαθητής, μπορούν να απευθύνουν 
ερωτήσεις ακόμα κι αυτοί που διστάζουν να το κάνουν μέσα στην τάξη (Roehl et al., 
2013) Παρατηρήθηκε ακόμη ότι μέσω της «ανεστραμμένης» τάξης δίνεται η ευκαιρία 
στους αδύναμους μαθητές να έχουν επιπλέον στήριξη τόσο από τον εκπαιδευτικό που 
μπορεί να τους αφιερώσει περισσότερο χρόνο, όσο και από τους συμμαθητές τους με 
τους οποίους μπορούν να επικοινωνήσουν, να συνεργαστούν και να αλληλοβοηθηθούν. 
Και οι μαθητές με υψηλές επιδόσεις μπορούν να ξεχωρίσουν μέσω των 
δραστηριοτήτων της τάξης μα και να αναπτύξουν ικανότητες καθοδήγησης μέσω της 
συνεργασίας τους με τους πιο αδύνατους (Αϊδινοπούλου, 2015 ) 
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Τέλος, αξιοσημείωτο είναι πως μια πιθανή απουσία του εκπαιδευτικού ή του μαθητή 
μπορεί να καλυφθεί στα πλαίσια της «ανεστραμμένης» τάξης και το διδακτικό έργο να 
συνεχιστεί και εκτός αίθουσας (Roehl et al., 2013). 

Έρευνα Δράσης 

Η εκπαιδευτική παρέμβαση πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του σχολικού έτους 
2019-2020 στο μάθημα της φυσικής της Α΄ Λυκείου, σε ένα τμήμα 22 ατόμων του 
Γενικού Λυκείου Δομενίκου. Το γενικό σχέδιο εφαρμογής ήταν:  

• Προετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού  
• Εξοικείωση μαθητών με την πλατφόρμα e-class του Πανελλήνιου Σχολικού 

Δικτύου και με την ομάδα που δημιουργήθηκε στο Facebook στα πλαίσια του 
μαθήματος 

• Στάδια εφαρμογής της μεθοδολογίας της Αντεστραμμένης Τάξης :  
− Πριν την τάξη  
− Μέσα στην τάξη  
− Μετά την τάξη  

Πρωταρχικά δημιουργήθηκε κατάλληλο (ψηφιακό) εκπαιδευτικό υλικό σύμφωνα με 
τις αρχές της εξ αποστάσεως εκπαίδευση μιας και αυτό θα αποτελέσει το κύριο εργα-
λείο για την μελέτη των μαθητών από το σπίτι τους. Το ψηφιακό υλικό το δημιουργή-
σαμε σύμφωνα με τις ακόλουθες προδιαγραφές σύμφωνα με τον Λιοναράκη (2001) :  

− Να κινητοποιούν τον μαθητή 
− Να είναι διαδραστικά και αντικειμενικά  
− Να βοηθούν στην εμπέδωση του περιεχομένου  
− Να προσφέρουν ανατροφοδότηση 

Κατά την δημιουργία του ψηφιακού υλικού λάβαμε υπόψιν μας την προτίμηση των 
μαθητών να μιλάει ο καθηγητής τους στο υλικό που θα μελετήσουν στο σπίτι 
(Bergmann et al., 2011).  

Στην συνέχεια εξοικειώθηκαν οι μαθητές με την πλατφόρμα του Πανελλήνιου 
Σχολικού Δικτύου e-class και δημιουργήσαμε μια ομάδα (κλειστή) στο facebook για 
να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας των μαθητών μεταξύ τους αλλά και με 
τον καθηγητή τους κατά την διάρκεια της μελέτης του υλικού από το σπίτι.  

Το υλικό που δημιουργήσαμε και που ανεβάσαμε στην πλατφόρμα e-class ήταν :  

- Βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=XJ0zxOjWE1w 
- Ένα βίντεο – διάλεξη από εμάς που αφορούσε την έννοια της Τριβής και είναι 
διαθέσιμη : https://youtu.be/UbZiyThud8M  
- Ένα αρχείο από την αντίστοιχη ενότητα του ψηφιακού βιβλίου.  
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- Εξωτερικός σύνδεσμος στην Wikipedia για την τριβή. 
- Φύλλο εργασίας : https://tinyurl.com/yc6u5rxg  

Κατά την διάρκεια του μαθήματος στην τάξη χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθες 
εκπαιδευτικές τεχνικές:  

- Πρακτικές ασκήσεις στο εργαστήριο πληροφορικής στην διεύθυνση 
https://phet.colorado.edu/sims/html/forces-and-motion-basics/latest/forces-and-
motion-basics_el.html 
- Συζήτηση και καταιγισμός ιδεών , αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα τις διάφορες 
πτυχές της Τριβής και στοχεύοντας στον εμπλουτισμό των γνώσεων των μαθητών 
και την ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης μέσω της επίλυσης αποριών των 
ερωτήσεων του φύλλου εργασίας που είχε ανεβεί στην ψηφιακή τάξη στο στάδιο 
πριν την τάξη.  
- Ομάδες εργασίας: Δημιουργήθηκαν τρεις ομάδες εργασίας, αποτελούμενη η 
καθεμία από 4-5 μαθητές, έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να βοηθούν ο ένας τον άλλον 
και να επικοινωνούν σχετικά με θέματα ενός φύλλου εργασίας. 

Μετά το μάθημα στην τάξη ζητήσαμε από τους μαθητές να αξιολογήσουν τις γνώσεις 
που απέκτησαν και να ασχοληθούν με ένα νέο φύλλο εργασίας 2 
(https://tinyurl.com/yaukulrm) και την επίλυση των ερωτήσεων/ασκήσεων του 
σχολικού βιβλίου που αναφέρονται στην ύλη της τριβής.  

Αποτελέσματα από την έρευνα δράσης 

Από την έρευνα δράσης που πραγματοποιήθηκε παρατηρήσαμε ότι :  

- Είχαμε καλύτερη διαχείριση του χρόνου στη τάξη. Έτσι λοιπόν ο χρόνος ήταν 
επαρκής τόσο για συνηθισμένες δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην τάξη, 
όσο και για επιπλέον εργασίες ατομικές ή ομαδικές που οδηγούν σε καλύτερη ε-
μπέδωση.  
- Αυξήθηκε η συμμετοχή των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι μαθη-
τές δραστηριοποιήθηκαν ήδη πριν την επαφή τους μέσα στην τάξη ως προς το 
γνωστικό αντικείμενο που θα μελετούσαν και είδαν τη μαθησιακή διαδικασία ως 
προσωπική τους υπόθεση η οποία δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τον καθηγητή. 
Επίσης με την βοήθεια της ομάδας που δημιουργήθηκε στο facebook δόθηκε η 
δυνατότητα της άμεσης επικοινωνίας τόσο με τον διδάσκοντα όσο και με τους 
συμμαθητές τους. (Τανός, 2015)  
- Η ένταξη ψηφιακών δραστηριοτήτων που εκπονούνται από απόσταση οδήγησε 
στην ανάληψη δράσης, στην αυτενέργεια και εν τέλει στην ενεργό μάθηση καθώς 
και την ενίσχυση της ψηφιακής ικανότητας των μαθητών. 
- Παρατηρήσαμε επίσης ότι η αλληλεπίδραση των μαθητών με το διδακτικό υ-
λικό (παρουσίαση, βίντεο, ψηφιακό βιβλίο, εξωτερικός σύνδεσμος) ήταν διαβαθ-
μισμένη από μαθητή σε μαθητή και διαφορετική ανάμεσα στα διάφορα είδη του 
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υλικού. Σύμφωνα με τον χρόνο που διατέθηκε και από τις φορές που μελετήθηκε 
η βιντεοσκοπημένη παρουσίαση μας καθώς και το βίντεο από το Youtube φαίνεται 
ότι είχαν το μεγαλύτερο ποσοστό θέασης. Μελέτες έχουν δείξει ότι τα βίντεο πα-
ρουσιάζουν μεγάλο πλεονέκτημα έναντι της στατικής εικόνας γιατί παρέχουν πε-
ρισσότερη πληροφορία και μπορούν να διευκολύνουν τη βαθύτερη κατανόηση του 
περιεχομένου που παρουσιάζουν (Mayer, 2005). Επιπλέον, έχει παρατηρηθεί ότι 
το περιεχόμενο των βίντεο κατά τη διαδικασία μάθησης αποτυπώνεται στην μνήμη 
για μεγαλύτερο διάστημα από ότι η στατική εικόνα (Means et al., 2010). Επιβε-
βαιώνεται λοιπόν η προτίμηση των μαθητών σε σύγχρονο, ενδιαφέρον, αλληλεπι-
δραστικό, οπτικοακουστικό υλικό που επειδή συνοδευόταν και από αφήγηση κά-
λυπτε και τις ανάγκες μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες. Μικρότερη ήταν η ενα-
σχόληση με το ψηφιακό βιβλίο και τον σύνδεσμο στην Wikipedia. Επειδή κατά τη 
βιβλιογραφία (Bergmann et al., 2011) οι μαθητές προτιμούν τον καθηγητή τους να 
μιλά στο ψηφιακό υλικό που μελετούν από το σπίτι, επιλέχθηκαν τα αντίστοιχα 
μαθησιακά αντικείμενα.  
- Η προαιρετική δραστηριότητα με το φύλλο εργασίας με θέματα που χρήζουν 
αιτιολόγησης της απάντησης καθώς και ο εξωτερικός σύνδεσμος Wikipedia, πα-
ρουσίασαν την μικρότερη επισκεψιμότητα και ενασχόληση των μαθητών πράγμα 
που από την μια μεριά επιβεβαιώνει ότι όλοι οι μαθητές δεν ενδιαφέρονται στον 
ίδιο βαθμό για κάθε γνωστικό αντικείμενο αλλά από την άλλη αυτές οι προαιρετι-
κές δραστηριότητες δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να ικανοποιήσουν τα εν-
διαφέροντά τους, να αναδείξουν τις ικανότητες και τις κλίσεις τους και να καλ-
λιεργήσουν την προσωπικότητά τους (Δεμερτζή, 2009). 

Βέβαια υπήρξαν και αρκετές δυσκολίες στην προσπάθεια αυτή καθώς, αναπτύσσονται 
και κάποιοι προβληματισμοί σχετικά με την εφαρμογή του μοντέλου. Οι σημαντικό-
τεροι έχουν να κάνουν με:  

- Την προυπάρχουσα αντίληψη των μαθητών να εκφράζουν τις απορίες τους δια 
ζώσης, κάτι που εν μέρει το αντιμετωπίσαμε με την δημιουργία της κλειστής 
ομάδας στο Facebook. 

- Την έλλειψη ψηφιακής πρόσβασης όλων των μαθητών (λόγω μη ύπαρξης 
σύνδεσης ή ελλιπούς τεχνολογικού εξοπλισμού)  

- Την απαραίτητη άρτια ψηφιακή κατάρτιση του εκπαιδευτικού για την δημιουργία 
του ψηφιακού υλικού  

- Το χρόνο που απαιτείται τόσο για την δημιουργία αυτού του υλικού από τον 
εκπαιδευτικό όσο και για τον χρόνο που πρέπει να απασχοληθούν οι μαθητές για 
την μελέτη αυτού του υλικού  

Θεωρούμε βέβαια ότι η ύπαρξη αυτών των προβληματισμών δεν πρέπει να αποτελέσει 
ανασταλτικό παράγοντα για την εφαρμογή του μοντέλου της «ανεστραμμένης» τάξης 
που αποτελεί μία καινοτόμο μεθοδολογική πρόταση για διδασκαλία και μάθηση. 
Απαιτείται όμως περαιτέρω παιδαγωγική έρευνα για να βελτιωθούν και να οργανωθούν 
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οι μαθησιακές δραστηριότητες ώστε, να αξιοποιηθεί στο έπακρο το μοντέλο της 
«αντεστραμμένης» τάξης.  

Επίλογος 

Από τα στοιχεία αυτής της μικρής μελέτης συμπεραίνεται ότι είναι δυνατό να αξιοποι-
ηθεί αποτελεσματικά η μεθοδολογία της «αντεστραμμένης τάξης». Η εργαστηριακή 
φύση μαθημάτων όπως η Φυσική μπορεί να εμπλουτιστεί βασιζόμενη στη μεικτή μά-
θηση και τη τεχνολογία. Οι μαθητές θα μπορούσαν να παρακολουθήσουν και να εκτε-
λέσουν ένα εικονικό εργαστήριο πριν προσέλθουν στην τάξη ή στο σχολικό εργαστή-
ριο. Έτσι με την μετάβαση στην σχολική τάξη θα μετατρεπόταν το μάθημα σε ένα μά-
θημα δράσης, έρευνας και συνεργασίας.  
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Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ως βασικός παράγοντας 
της επαγγελματικής ανέλιξής τους 

Κωσταρής Χριστόφορος  
Εκπαιδευτικός Π.Ε.86, M.Sc. e-Learning, M.Εd, xkostaris@yahoo.gr 

Περίληψη 

Οι εξελίξεις στη σύγχρονη εποχή της τεχνολογίας και της επικοινωνίας καθιστούν επι-
τακτική την ανάγκη ευρείας αναθεώρησης των δεξιοτήτων που απαιτείται να αναπτύσ-
σουν οι εκπαιδευτικοί προκειμένου να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του λειτουρ-
γήματός τους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η διαρκής επιμόρφωση των εκπαιδευ-
τικών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της επαγγελματικής ανέλιξής τους καθώς και βα-
σικό παράγοντα που διαμορφώνει την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της εκ-
παίδευσης. Βασικό στόχο των επιμορφωτικών προγραμμάτων αποτελεί ο εμπλουτι-
σμός των επαγγελματικών γνώσεων των εκπαιδευτικών, ο εφοδιασμός τους με νέες 
μεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας, με παράλληλη κάλυψη των προσωπικών τους εν-
διαφερόντων και αναγκών. Την ίδια στιγμή, η ανάπτυξη της τεχνολογίας και οι επιλο-
γές διδασκαλίας και μάθησης που παρέχει η εξ αποστάσεως εκπαίδευση δίνει δυνατό-
τητες επιμόρφωσης με σύγχρονη ή/και ασύγχρονη διδασκαλία, ξεπερνώντας τα προ-
βλήματα που δημιουργούν οι παραδοσιακές δια ζώσης μέθοδοι. Επίσης, οι σύγχρονες 
πλατφόρμες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δημιουργούν ένα εικονικό περιβάλλον ενερ-
γητικής μάθησης και γόνιμης αλληλεπίδρασης των επιμορφούμενων ενισχύοντας τα 
κίνητρα συμμετοχής τους.  

Λέξεις-Κλειδιά: επιμόρφωση εκπαιδευτικών, επαγγελματική ανέλιξη εκπαιδευτικών, 
εξ αποστάσεως επιμόρφωση 

Εισαγωγή 

Η μάθηση αποτελεί την επεξεργασία του μετασχηματισμού της εμπειρίας σε γνώση, 
δεξιότητες, νοοτροπίες, αξίες και συναισθήματα ύστερα από μια σειρά εσωτερικών 
διεργασιών (Jarvis, 2005). Επομένως, η μάθηση ως διαδικασία συντελείται καθ’ όλη 
τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου, μέσα από συγκεκριμένες μεθόδους και πρακτικές. 
Ως εκ τούτου, στη σύγχρονη εποχή, η διαρκής ανάγκη για επικαιροποίηση των γνώ-
σεων και των δεξιοτήτων των εργαζομένων αναδεικνύουν τη διά βίου μάθηση ως βα-
σική προϋπόθεση για την αποτελεσματική και την παραγωγική ένταξη κάθε πολίτη στα 
νέα κοινωνικά και εργασιακά δεδομένα (Αναστασιάδης, 2006). Όσον αφορά τους εκ-
παιδευτικούς, η επιμόρφωσή τους καθίσταται σημαντικό μέρος της επαγγελματικής 
σταδιοδρομίας τους, κυρίως, λόγω της ταχύτατης παλαίωσης της γνώσης, ενώ συγχρό-
νως αποτελεί μια από τις βασικές παραμέτρους της αποτελεσματικότητας του σχολείου 
(Χατζηλέλεκας, 2006).  

Παράλληλα, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση χαρακτηρίζεται από τη χρήση νέων, προηγ-
μένων τεχνολογιών, ενώ την ίδια στιγμή προωθεί την αυτονομία των εκπαιδευομένων, 
προσδίδοντας μια νέα διάσταση, τόσο στον τρόπο κατάκτησης της γνώσης, όσο και 
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στην επίτευξη αποτελεσματικής διδασκαλίας (Γιαγλή, 2009). Και τούτο, διότι με τις 
μεθόδους της εξ αποστάσεως μάθησης να υποκαθιστούν σταδιακά τα παραδοσιακά δα-
σκαλοκεντρικά παιδαγωγικά μοντέλα (Νταλούκας, Αντωνίου, Δαούσης & Σεβεντεκί-
δης, 2008), οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής ως ενεργά μέλη διαδι-
κτυακών κοινοτήτων μάθησης (Duderstadt, 1998). Επομένως, στην εποχή μας, η εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί σημαντικό μέσο υλοποίησης της διά βίου μάθησης 
(Αναστασιάδης, 2006).  

Σε αυτό το πλαίσιο, η εξ αποστάσεως επιμόρφωση επιτρέπει την πρόσβαση στη γνώση 
σε μεγάλο αριθμό ενδιαφερομένων ως προς τους συμμετέχοντες στα παραδοσιακά συ-
στήματα τυπικής και άτυπης επιμόρφωσης (Λιοναράκης, 1998-1999). Παράλληλα, 
μέσω της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να ανα-
πτύξουν νέες δεξιότητες που διέπουν τη δια βίου μάθηση, όπως είναι οι επικοινωνιακές 
και οι συνεργατικές δεξιότητες (Harasim, 1999), οι δεξιότητες ψηφιακού αλφαβητι-
σμού, καθώς και δεξιότητες που σχετίζονται με τη διαχείριση του χρόνου και των στό-
χων που θέτουν (Oliver & McLoughlin, 2000). 

Παρακάτω, αρχικά, γίνεται αναφορά στην αναγκαιότητα της διαρκούς επιμόρφωσης 
των εκπαιδευτικών, τόσο για την επαγγελματική ανέλιξή τους, όσο και για τη βελτίωση 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ενώ καταγράφονται οι βασικές τεχνικές επιμόρφωσης. 
Στη συνέχεια, αναλύεται η παιδαγωγική διάσταση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, 
αφού μέσω της συνεργατικής μάθησης και με βάση τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλί-
κων, δύναται να ενεργοποιεί τους εκπαιδευτικούς προς μια ανακαλυπτική πορεία αυ-
τομάθησης.  

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 

Η επιμόρφωση, προκειμένου να θεωρηθεί αποτελεσματική και να συμβάλλει στην ε-
παγγελματική ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών, χρειάζεται να τους προσφέρει τις κα-
τάλληλες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίζουν τα 
προβλήματα της εκπαιδευτικής πράξης (Κλίτσας, 2008). Σε αυτό το πλαίσιο, κεντρικό 
στόχο της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών αποτελεί η βελτίωση της επαγγελματικής 
πρακτικής τους και η γενικότερη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης (Bolam, 
1986), ενώ επιμέρους στόχους αποτελούν η προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη 
των εκπαιδευτικών, η βελτίωση της διδασκαλίας και των διδακτικών μεθόδων και η 
βελτίωση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των εκπαιδευτικών και του κοινωνικού συνόλου 
(Μολοχίδης, 2005). Επομένως, κατά τον σχεδιασμό, την υλοποίηση, την οργάνωση και 
την αξιολόγηση ενός προγράμματος επιμόρφωσης χρειάζεται να τηρούνται οι εξής 
προϋποθέσεις (Φραγκούλης, 2010): 

• να καθορίζονται οι εκπαιδευτικοί στόχοι του με σαφήνεια και ακρίβεια 
• οι συμμετέχοντες να ενημερώνονται έγκαιρα και ουσιαστικά σε σχέση με τις υπο-

χρεώσεις τους όσον αφορά τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα 
• το περιεχόμενο του προγράμματος να διαμορφώνεται σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές 

ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εκπαιδευομένων 
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• το πρόγραμμα να υλοποιείται σύμφωνα με τις αρχές μάθησης ενηλίκων 
• το εκπαιδευτικό υλικό να δομείται σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις 

απαιτήσεις των συμμετεχόντων σε αυτό 
• να αποκτώνται γνώσεις, να αναπτύσσονται δεξιότητες και να υιοθετούνται θετικές 

στάσεις σε σχέση με το περιεχόμενο του προγράμματος. 

Σύμφωνα με τη θεωρία της Ανδραγωγικής, οι βασικές αρχές της οποίας χαρακτηρίζουν 
την εκπαίδευση ενήλικων, υπάρχει η ανάγκη του αυτοκαθορισμού κατά τη λήψη απο-
φάσεων και η εκ των προτέρων γνώση της σημασίας που έχει η εκμάθηση ενός αντι-
κειμένου (Κόκκος, 2005). Παράλληλα, οι εμπειρίες και τα βιώματα των ενηλίκων απο-
τελούν γι αυτούς πηγή μάθησης και αφόρμησης νέων γνώσεων, ενώ έχουν την ανάγκη 
να συνδέουν τις γνώσεις που προσλαμβάνουν με τις καταστάσεις που καλούνται να 
αντιμετωπίσουν καθημερινά (Κόκκος, 2005). Επίσης, χρειάζεται να λαμβάνονται υ-
πόψη το εύρος των αναγκών των ενηλίκων εκπαιδευομένων, καθώς και η διαφορετική 
διαθεσιμότητα του χρόνου τους (Νταλούκας, Αντωνίου, Δαούσης, & Σεβεντεκίδης, 
2008).  

Όσον αφορά τη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, χρειάζεται να δίνεται 
ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη στρατηγικών αυτομάθησης, στην ενίσχυση της ενερ-
γητικής μάθησης και στην υποστήριξη διαδικασιών επικοινωνίας και συνεργασίας στο 
πλαίσιο ομάδων εργασίας, όπου οι επιμορφούμενοι να μπορούν να συζητούν θέματα 
που τους απασχολούν, να ανταλλάσσουν εμπειρίες και απόψεις και να συνεργάζονται 
(Λιοναράκης, 2001). Άλλωστε, όπως έχει διαπιστωθεί στο πλαίσιο ερευνητικών προ-
γραμμάτων (Kante, 2002; Carlson & Gadio, 2002), οι εκπαιδευόμενοι αποδέχονται τη 
μεταξύ τους συνεργασία και δείχνουν θετική διάθεση για τη δημιουργία ομαδικών δρα-
στηριοτήτων και σχεδίων εργασίας, στο πλαίσιο επιμορφωτικών προγραμμάτων. 

Οι βασικές τεχνικές επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών 

Οι κυριότερες τεχνικές επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, οι οποίες σε επίπεδο σχεδια-
σμού και πρακτικής εφαρμογής χρειάζεται να εσωκλείουν όλα τα χαρακτηριστικά που 
αφορούν τις βασικές θεωρίες μάθησης κατά την εκπαίδευση ενηλίκων, είναι (Κόκκος, 
1998): 

• Η εισήγηση, που δημιουργεί το αίσθημα της ασφάλειας στους επιμορφούμενους, 
αφού μπορούν να σημειώνουν τα θέματα που τους ενδιαφέρουν χωρίς να χρειάζεται 
να τα επεξεργαστούν άμεσα. Βασικό μειονέκτημα της συγκεκριμένης τεχνικής απο-
τελεί η μη ενεργή και δημιουργική συμμετοχή των επιμορφούμενων. 

• Η επίδειξη, όπου ο επιμορφωτής εκτελεί μια συγκεκριμένη πρακτική την οποία οι 
επιμορφούμενοι καλούνται να επαναλάβουν. Ως τεχνική ενεργοποιεί το ενδιαφέρον 
των επιμορφούμενων, αλλά αδυνατεί να ενισχύσει την επικοινωνία μεταξύ τους. 

• Η μελέτη περίπτωσης, που βασίζεται στην παρουσίαση ενός πραγματικού ή υποθε-
τικού παραδείγματος, με σκοπό την ανάλυσή του. Η συγκεκριμένη τεχνική ακολου-
θεί την αρχή της ενεργητικής μάθησης, ενώ ενισχύονται δεξιότητες όπως της κριτι-
κής και της αναλυτικής σκέψης, καθώς και της επίλυσης προβλημάτων. 
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• Η συζήτηση, που ως τεχνική ενθαρρύνει την ανταλλαγή απόψεων από την πλευρά 
των επιμορφούμενων και στοχεύει στην προσέγγιση ενός θέματος μέσω διαφορετι-
κών οπτικών, ενώ παροτρύνει την γόνιμη εξαγωγή συμπερασμάτων. 

• Ο καταιγισμός ιδεών, που αποτελεί την αυθόρμητη και μη-καθοδηγούμενη έκφραση 
λέξεων και φράσεων σχετικά με ένα ζήτημα που τίθεται προς συζήτηση.  

• Η πρακτική άσκηση, που δύναται να λάβει τη μορφή ατομικής ή ομαδικής εργασίας 
και αποβλέπει στην επίλυση ενός προβλήματος. Ο ρόλος του εκπαιδευτή είναι να 
συντονίζει και να κατευθύνει την όλη διαδικασία, ενώ οι επιμορφούμενοι συμμετέ-
χουν ενεργά, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες. 

• Το παιχνίδι ρόλων, που στηρίζεται στην ανάληψη ρόλων από τους επιμορφούμενους 
με στόχο την καλύτερη κατανόηση συγκεκριμένων εννοιών, μέσω της βιωματικής 
προσέγγισης. Με την εφαρμογή αυτής της τεχνικής ενισχύεται η ενεργητική συμμε-
τοχή και αναπτύσσονται οι δεξιότητες επικοινωνίας των επιμορφούμενων. 

• Η δημιουργία ομάδων εργασίας, που στοχεύει στη συνεργασία και την αλληλεπί-
δραση των επιμορφούμενων, αφού τους ωθεί να εργάζονται σε ομάδες προκειμένου 
να επεξεργαστούν συγκεκριμένα γνωστικά πεδία, να εκπονήσουν εργασίες, να με-
λετήσουν και να επιλύσουν προβλήματα.  

 
Η συμβολή των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας 

Όσον αφορά τη συμβολή των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη 
μαθησιακή διαδικασία, αυτή προκύπτει είτε άμεσα, μέσω των τεχνολογικών τους χα-
ρακτηριστικών και των τρόπων με τους οποίους αναπαριστούν, διαχειρίζονται, αποθη-
κεύουν και μεταφέρουν την πληροφορία ή έμμεσα, μέσω της παιδαγωγικής αξιοποίη-
σής τους κατά τη μαθησιακή διαδικασία (Μικρόπουλος, 2006). Παράλληλα, η σημα-
ντική εξέλιξη των ΤΠΕ παρέχει στους εκπαιδευτικούς περισσότερο ευέλικτους μηχα-
νισμούς επιμόρφωσης, κυρίως, μέσω της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, με νέες μεθό-
δους και εργαλεία μάθησης (Παπαδάκης & Φραγκούλης, 2005). 

Επίσης, το διαδίκτυο διασυνδέει τους επιμορφούμενους με αστείρευτες πηγές εκπαι-
δευτικού υλικού, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης και συνεργασίας 
(Owston, 1997). Παράλληλα, τα διαδικτυακά περιβάλλοντα διδασκαλίας και μάθησης 
εξισώνουν τις ευκαιρίες μάθησης μεταξύ ατόμων που διαφέρουν ως προς τις οικονομι-
κές ή τις φυσικές δυνατότητες, την ηλικία, το επάγγελμα, τα ενδιαφέροντα και διαμέ-
νουν σε διαφορετικές γεωγραφικά περιοχές, προσφέροντας τη δυνατότητα υποστήρι-
ξης της μάθησης στον τόπο, στον χρόνο και στον ρυθμό που επιθυμεί κάθε εκπαιδευό-
μενος (Σιδηρόπουλος, 2008).  

Η εξ αποστάσεως επιμόρφωση 

Με τα περιβάλλοντα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης να στηρίζονται σε ολοκληρωμένα 
πληροφοριακά συστήματα που υποστηρίζουν μαθησιακές διεργασίες οι οποίες δεν συ-
μπίπτουν χρονικά για τον εκπαιδευτή και τον εκπαιδευόμενο (Kerrey & Isakson, 2001), 
η εξ αποστάσεως επιμόρφωση παρέχει την ευκαιρία σε μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών 
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να επιμορφωθούν και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους (Παπαδούρης, 2001). Κατά 
την εξ αποστάσεως επιμόρφωση των εκπαιδευτικών υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που 
επηρεάζουν την αποτελεσματική υλοποίησή της: 

• Το εκπαιδευτικό υλικό, που χρειάζεται να εμπεριέχει στοιχεία τα οποία να προσδί-
δουν στη διδακτική διαδικασία αυτονομία και ευελιξία σε σχέση με τον τόπο, τον 
χρόνο και τον ρυθμό μάθησης, σύμφωνα πάντα με τις βασικές αρχές των θεωριών 
μάθησης (Λιοναράκης, 2001). Παράλληλα, το εκπαιδευτικό υλικό θα πρέπει να εί-
ναι καλογραμμένο, να είναι πλούσιο σε παραδείγματα και δραστηριότητες και να 
περιέχει ασκήσεις αυτοαξιολόγησης (Ally, 2004).  

• Οι μορφές επικοινωνίας, αφού η καθοδήγηση των επιμορφούμενων μέσα από δια-
προσωπικές συναντήσεις αποτελεί βασική προϋπόθεση επιτυχίας ενός προγράμμα-
τος επιμόρφωσης, σύμφωνα με ερευνητές που προκρίνουν τον συνδυασμό τεχνικών 
συμβατικής και ηλεκτρονικής μάθησης (Martyn, 2003; Kante, 2002). Και τούτο, 
διότι οι εκπαιδευτικές πρακτικές που βασίζονται στη φυσική επικοινωνία και αλλη-
λεπίδραση μεταξύ επιμορφωτή και εκπαιδευομένων, εφόσον συνδυάζονται με πρα-
κτικές εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα των επι-
μορφωτικών προγραμμάτων (Martyn, 2003).  

• Οι μέθοδοι διδασκαλίας και το μαθησιακό περιβάλλον, καθώς σχετικές έρευνες 
(Bonk & Graham, 2006; L-Gange Consortium, 2004) αναδεικνύoυν την ανάγκη ε-
μπλουτισμού της εκπαίδευσης που παρέχεται με την υποστήριξη των υπηρεσιών του 
διαδικτύου με τη χρήση εκπαιδευτικών τεχνικών, όπως είναι η «πρόσωπο με πρό-
σωπο» διδασκαλία και η δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού κατάλληλου για εξατο-
μικευμένη μάθηση.  

Συμπεράσματα 

Η επιμόρφωση αποτελεί βασικό τμήμα της επαγγελματικής ανέλιξης των εκπαιδευτι-
κών, αφού σχετίζεται με την ποιοτική αναβάθμιση του έργου τους, στο πλαίσιο μιας 
διαρκώς μεταβαλλόμενης εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Άλλωστε, βασικό στόχο 
των επιμορφωτικών προγραμμάτων αποτελεί ο εφοδιασμός των εκπαιδευτικών με νέες 
πρακτικές, προκειμένου να αποκτήσουν ευκαιρίες αυτοανάπτυξης, μέσα από την κά-
λυψη των προσωπικών αναγκών και ενδιαφερόντων τους (Guy, 1998).  

Όσον αφορά την εξ αποστάσεως επιμόρφωση, δημιουργήθηκε ως απάντηση στην ανά-
γκη εύρεσης νέων και ευέλικτων μορφών μάθησης που να μπορούν να δίνουν τη δυνα-
τότητα στους εκπαιδευόμενους να ρυθμίζουν οι ίδιοι το πότε, το πώς και με ποιο ρυθμό 
θα έχουν πρόσβαση στη νέα γνώση. Επομένως, χρειάζεται να υπάρχουν πολλά και μι-
κρά εξΑΕ επιμορφωτικά προγράμματα διαφορετικού περιεχομένου, ώστε ο εκπαιδευ-
τικός να επιλέγει ανάλογα το είδος, το περιεχόμενο, τον ρυθμό μελέτης, τα ενδιαφέρο-
ντά του, την τάξη που εκπαιδεύει.  

Με την βοήθεια της τεχνολογίας, λοιπόν, δημιουργήθηκε η ηλεκτρονική μάθηση, που 
προσφέρει τη δυνατότητα πρόσβασης σε εκπαιδευτικό υλικό στον χώρο και τον χρόνο 
των επιμορφούμενων όπου και αν βρίσκονται, ακόμη και στις πλέον δυσπρόσιτες 
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περιοχές (Παπαδάκης & Φραγκούλης, 2005). Επίσης, καταλήξαμε στο συμπέρασμα 
ότι, κατά την εξ αποστάσεως επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, χρειάζεται να δίνεται 
έμφαση στην ενεργητική και συνεργατική μάθηση και όχι στην παραδοσιακή διδασκα-
λία, με παράλληλη ενίσχυση της αυτενέργειας και της πρωτοβουλίας των συμμετεχό-
ντων εκπαιδευτικών (Κιουλάνης, 2008).  
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Ο ρόλος του εκπαιδευτικού υλικού και της επικοινωνίας σε ένα πρόγραμμα 
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 
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Περίληψη 

Τα τελευταία χρόνια η ζωή και η καθημερινότητά  μας επηρεάζεται από τα επιτεύγματα 
της τεχνολογίας, σε επαγγελματικό αλλά και σε προσωπικό επίπεδο. Μέσα σε αυτό το 
πλαίσιο, η εκπαίδευση επηρεάστηκε και επηρεάζεται από την ανάπτυξη της τεχνολο-
γίας και κυρίως από την εξέλιξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών, η χρήση των οποίων 
μπορεί να εξασφαλίσει την μετάδοση της γνώσης καταργώντας χωρικούς και χρονι-
κούς περιορισμούς. Στο παρόν άρθρο παρουσιάζονται οι ορισμοί και τα βασικά χαρα-
κτηριστικά της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (εξΑΕ), δίνοντας έμφαση στη φυσική α-
πόσταση που υπάρχει ανάμεσα στον διδάσκοντα και στους εκπαιδευομένους και στα 
προβλήματα που αυτή μπορεί να δημιουργήσει, όπως το πρόβλημα της απομόνωσης.  
Παράλληλα εξετάζουμε τη σημασία της επικοινωνίας ανάμεσα στους συντελεστές ενός 
προγράμματος εξΑΕ για τη γεφύρωση του κενού που δημιουργείται, αλλά και τη ση-
μασία του σχεδιασμού του εκπαιδευτικού υλικού το οποίο θα πρέπει πέρα από τη με-
τάδοση της γνώσης να ενισχύει την αυτόνομη μάθηση των εκπαιδευόμενων. 

Λέξεις-Κλειδιά: εξ αποστάσεως εκπαίδευση, εκπαιδευτικό υλικό, επικοινωνία. 

Εισαγωγή 

Η εξέλιξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών και οι δυνατότητες που μας προσφέρει η 
χρήση τους έχει επηρεάσει πολλούς παράγοντες της καθημερινής μας ζωής, έχει δη-
μιουργήσει νέα επαγγέλματα και έχει επηρεάσει τη φύση τους. Παράλληλα, μπορεί να 
υποστηρίξει τις ανάγκες της συνεχόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς προσφέ-
ρει τα απαραίτητα τεχνολογικά εργαλεία και μέσα ώστε αυτή να υλοποιηθεί.  

Στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, όπου δεν απαιτείται η ταυτόχρονη παρουσία του εκ-
παιδευτικού και των εκπαιδευομένων, καταργούνται οι χρονικοί και χωρικοί περιορι-
σμοί της παραδοσιακής εκπαίδευσης, παράλληλα όμως αναδεικνύεται η σημασία άλ-
λων δομικών συστατικών της όπως του εκπαιδευτικού υλικού και της επικοινωνίας με-
ταξύ των συντελεστών του. Με βάση τον Λιοναράκη (2001), το εκπαιδευτικό υλικό 
είναι ο κύριος άξονας της εκπαιδευτικής διαδικασίας με πολλαπλό ρόλο, καθώς θα πρέ-
πει πέρα από την παρουσίαση της νέας γνώσης, να υποστηρίζει τους εκπαιδευόμενους, 
να καλύπτει τις προσωπικές μαθησιακές τους ανάγκες, να σέβεται τους προσωπικούς 
τους ρυθμούς και να ενισχύει την ενεργό συμμετοχή τους. Παράλληλα, ένα πρόγραμμα 
εξΑΕ στερείται της άμεσης επαφής τόσο  ανάμεσα στους εκπαιδευομένους όσο και με 
τον διδάσκων, με αποτέλεσμα ορισμένες φορές να δημιουργείται ένα επικοινωνιακό 
χάσμα και ο εκπαιδευόμενος να νοιώθει απομονωμένος (Ζυγούρης & Μαυροειδής, 
2011). Έτσι, ο ρόλος της επικοινωνίας στην εξΑΕ (Dhanarajan, 1996) είναι να καλύψει 
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το κενό που δημιουργείται, να μειώσει αν όχι να εξαλείψει τα προβλήματα αλλά πα-
ράλληλα να διαμορφώσει δημιουργικές σχέσεις μεταξύ διδάσκοντα και εκπαιδευομέ-
νων με τελικό στόχο την επίτευξη των μαθησιακών στόχων. 

Εννοιολογικοί  ορισμοί για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση υφίσταται τα τελευταία 150 χρόνια ως αποτέλεσμα της 
Βιομηχανικής Επανάστασης και της εξέλιξης  της τεχνολογίας και των τηλεπικοινω-
νιών που ακολούθησαν.  Οι πρώτες προσπάθειες ορισμού της νέας έννοιας στηρίζονταν 
στα δύο βασικά χαρακτηριστικά της εξΑΕ, τα οποία είναι η ύπαρξη φυσικής απόστα-
σης ανάμεσα στον διδάσκων και στους διδασκομένους και ο τρόπος δόμησης του δι-
δακτικού υλικού (Keegan, 2001). Στη συνέχεια μεταγενέστεροι ερευνητές τόνισαν ένα 
ακόμα χαρακτηριστικό της που δεν είναι άλλο από την αλληλεπίδραση και τη διαδρα-
στικότητα (Moore, 1993). Ουσιαστικά υπάρχουν τρεις προσεγγίσεις για την εξΑΕ 
(Keegan, 2001), οι οποίες αναπτύχθηκαν διαδοχικά και αυτές είναι, η θεωρία της αυ-
τονομίας και της ανεξαρτησίας του μαθητή, η θεωρία της  βιομηχανοποίησης και οι 
θεωρίες αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας.  

Η θεωρία της αυτονομίας και της ανεξαρτησίας του μαθητή, έχει ως κύριους εκπροσώ-
πους της τους Wedemeyer (1978) και Moore (1993) οι οποίοι υποστηρίζουν ότι οι μα-
θητές  πρέπει να είναι υπεύθυνοι για την πρόοδο τους και ότι δεν θα πρέπει να εξαρτώ-
νται από τον διδάσκοντα. Ο Wedemeyer (1978), θεωρεί ότι υπάρχουν τέσσερα στοιχεία 
που καθορίζουν την ποιότητα και την πορεία της διδασκαλίας, ο διδάσκων, ο μαθητής, 
η διδακτέα ύλη και το σύστημα επικοινωνίας. Επίσης θεωρεί ότι η διδασκαλία πρέπει 
να αποσυνδεθεί από τη μάθηση, ενώ το πρόγραμμα θα πρέπει να είναι δομημένο έτσι 
ώστε να αίρονται τα χωροχρονικά εμπόδια και ο μαθητής να είναι εντελώς ανεξάρτητος 
από τον διδάσκοντα, χωρίς όμως να υποβαθμίζει το ρόλο του δεύτερου. Αντίστοιχα ο 
Moore (1983),  εστιάζει στην αυτονομία του μαθητή και κατηγοριοποιεί τα προγράμ-
ματα που προσφέρουν εξΑΕ εκπαίδευση ανάλογα με τη δυνατότητα αμφίδρομης επι-
κοινωνίας που προσφέρουν και ανάλογα με την ευελιξία του προγράμματος, δηλαδή 
τη δυνατότητά του να αλλάζει δομή έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες εκ-
παιδευτικές ανάγκες του κάθε διδασκομένου. 

Με βάση τη θεωρία της βιομηχανοποίησης (Peters, 1993), πολλές αρχές της βιομηχα-
νικής παραγωγής όπως οι αρχή της αιτιολόγησης, της κατανομής της εργασίας και της 
μαζικής παραγωγής, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε να αναλυθεί και να ερμηνευ-
τεί η εξΑΕ. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ο Peters (1993), πίστευε ότι η διαδικασία της 
διδασκαλίας παρουσιάζει σημαντικές διαφορές ανάμεσα στην εξ αποστάσεως και στην 
δια ζώσης εκπαίδευση. Θεωρούσε επίσης ότι ο σχεδιασμός και η οργάνωση της διδα-
κτικής λειτουργίας είναι ο κύριος παράγοντας που επηρεάζει την αποτελεσματικότητά 
της εξΑΕ, τόσο όσο και η προπαρασκευαστική εργασία που λαμβάνει χώρα πριν τη 
βιομηχανική παραγωγή. Γιαυτό κατέληξε στο ότι αντίστοιχα προγράμματα θα πρέπει 
να έχουν ξεκάθαρη μορφή, άρτιο σχεδιασμό, ενώ θα πρέπει να είναι πλήρως καθορι-
σμένοι οι διδακτικοί στόχοι, οι υποχρεώσεις των διδασκομένων όπως και οι απαιτήσεις 
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του προγράμματος, γεγονός που διευκολύνει τον καλύτερο σχεδιασμό και την υλοποί-
ηση του, ενώ εξασφαλίζει κατά το δυνατό την επιτυχία του προγράμματος. 

Τέλος, οι θεωρίες της αλληλεπίδρασης και της επικοινωνίας έχουν ως κύριους εκπρο-
σώπους τους Baath και Holmberg οι οποίοι δίνουν ιδιαίτερη σημασία στο συναίσθημα 
και την κοινωνική αλληλεπίδραση. Συγκεκριμένα, ο Baath (1982) ανέδειξε τη σημασία 
του καθηγητή και τη σπουδαιότητα της αμφίδρομης επικοινωνίας για την στήριξη των 
διδασκομένων και για την ανάπτυξη κινήτων για μάθηση. Η μελέτη του, βγάζει τον 
καθηγητή από το ρόλο του διορθωτή και τον αναβαθμίζει σε σύμβουλο-καθηγητή. Α-
ντίστοιχες είναι οι απόψεις του Holmberg (2002), ο οποίος θεωρεί επίσης ότι σημαντι-
κός παράγοντας επιτυχίας της εξΑΕ είναι η ατομική προσπάθεια που καταβάλλουν οι 
σπουδαστές. Σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει επίσης το εκπαιδευτικό ίδρυμα  να υποστη-
ρίζει την εξατομικευμένη μάθηση και τις ανάγκες του κάθε σπουδαστή, μέσω της διοί-
κησης, προσφέροντας συμβουλευτικές υπηρεσίες, δυνατότητα για συνεργατική μά-
θηση και δυνατότητες αξιολόγησης. 

Με βάση τον Keegan (2001), στην εξΑΕ υπάρχει φυσική απόσταση ανάμεσα στον κα-
θηγητή και το διδασκόμενο ενώ η διδασκαλία βασίζεται σε ηλεκτρονικά μέσα, τα οποία 
υποστηρίζουν την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση, στο εκπαιδευτικό υλικό το ο-
ποίο πρέπει να είναι κατάλληλο, αλλά και στη χρήση διδακτικών τεχνικών τα οποία 
προάγουν τη μάθηση. Χαρακτηριστικό είναι ότι ο Keegan (2000) διακρίνει  δύο δια-
φορετικές συνιστώσες στην εξΑΕ, την εξ αποστάσεως διδασκαλία και την εξ αποστά-
σεως μάθηση. Επισημαίνει επίσης ότι, στην μεν πρώτη σημαντικός είναι ο ρόλος του 
διδάσκοντα, ενώ στη δεύτερη σημαντικός είναι ο ρόλος του διδασκομένου. Τέλος κα-
θοριστικός είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού οργανισμού (Keegan,2000), ο οποίος πα-
ρεμβάλλεται στη μαθησιακή διαδικασία, ενώ η ύπαρξη και η φιλοσοφία του διαφορο-
ποιεί την εξΑΕ από την ατομική κατ΄ιδίαν μελέτη. 

Το εκπαιδευτικό υλικό στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

Βασικοί συντελεστές της συμβατικής εκπαίδευσης είναι ο διδάσκων και ο εκπαιδευό-
μενος, ενώ στην εξΑΕ το δίπτυχο αυτό διευρύνεται με το εκπαιδευτικό υλικό, ο ρόλος 
του οποίου  είναι ιδιαίτερα σημαντικός (Λιοναράκης, 2001). Αυτό συμβαίνει κυρίως, 
γιατί οι διδασκόμενοι έρχονται σε επαφή με το αντικείμενο της μάθησης τους μέσω του 
εκπαιδευτικού υλικού, μιας και η μετάδοση της γνώσης δεν βασίζεται στην πρόσωπο 
με πρόσωπο επικοινωνία (Ματραλής, 1998α). Ακριβώς αυτή η ύπαρξη της φυσικής α-
πόστασης αλλάζει επίσης τον ρόλο του διδάσκοντα ο οποίος καλείται  να υποστηρίξει 
το υλικό αυτό και να καθοδηγήσει τον διδασκόμενο στη μελέτη του συμβουλεύοντάς 
τον ως προς τη χρήση του (Κόκκινος, 2005 · Λιοναράκης, 2009). Στη συνέχεια όμως ο 
ίδιος ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη της μάθησής του (Ρέππα, 
2006) και για το λόγο αυτό το εκπαιδευτικό υλικό θα πρέπει να έχει ιδιαίτερα χαρακτη-
ριστικά και δομή (Λιοναράκης, 2001). Συγκεκριμένα, θα πρέπει  να μπορεί να ενεργο-
ποιήσει τον εκπαιδευόμενο, να ενισχύσει την αυτονομία του, να τον βοηθήσει να αξιο-
λογήσει την πορεία της μάθησής του, με τελικό στόχο  να μπορεί αυτός να μαθαίνει 
μόνος του (Λιοναράκης, 2001). Έπίσης, θα πρέπει μέσα από κατάλληλες 
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δραστηριότητες να βοηθά τον διδασκόμενο να ανακαλύψει τη γνώση, να αναδομήσει 
τα γνωστικά του σχήματα και να αξιολογήσει τον εαυτό του και όλα αυτά χωρίς την 
παρουσία του διδάσκοντα (Λιοναράκης, 2001). Θα μπορούσαμε συνοπτικά να πούμε 
ότι το εκπαιδευτικό υλικό στην εξΑΕ θα πρέπει να καθοδηγεί τον εκπαιδευόμενο στην 
μελέτη του, να μην τον αποθαρρύνει, να του δίνει τη δυνατότητα αυτοαξιολόγησης και 
να επιτρέπει τη μελέτη χωρίς χωρικούς ή χρονικούς περιορισμούς μέσα σε ένα περι-
βάλλον αλληλεπιδραστικό το οποίο βοηθά στην ανάπτυξη δεξιότητων αυτομάθησης. 
Συμπερασματικά, το εκπαιδευτικό υλικό θα πρέπει να επιτελεί τρεις βασικές λειτουρ-
γίες, την πληροφόρηση, την υποστήριξη και τη διδασκαλία (Χαρτοφύλακα, 2011), ενώ 
με βάση τον Λιοναράκη (2009), θα πρέπει να πληροφορεί τον εκπαιδευόμενο για το τι 
πρέπει να κάνει και γιατί, πότε και πώς να το κάνει και τέλος να τον πληροφορεί αν το 
έκανε σωστά. 

Από τα παραπάνω καταλαβαίνουμε ότι η δημιουργία ή η επιλογή του εκπαιδευτικού 
υλικού που θα χρησιμοποιηθεί σε ένα πρόγραμμα εξΑΕ είναι ένας παράγοντας επιτυ-
χίας του προγράμματος. Σε αυτό το πλαίσιο ο Rowntree (1994), θεωρεί ότι το εκπαι-
δευτικό υλικό  που προορίζεται για ένα τέτοιο πρόγραμμα μπορεί να αποτελείται από 
κείμενα, οπτικοακουστικά μέσα και ηλεκτρονικά εργαλεία.  Με τη σειρά τους  τα κεί-
μενα μπορεί να αποτελούνται από σημειώσεις, βιβλία, παραρτήματα, αλλά και διάφορα 
τεστ, όπως διαγνωστικά ή αξιολόγησης. Τα οπτικοακουστικά μέσα μπορεί να αποτε-
λούνται από video, αρχεία ήχου, διαφάνειες, τηλεοπτικά ή ραδιοφωνικά προγράμματα. 
Παράλληλα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορα τεχνολογικά μέσα, όπως  εκπαιδευ-
τικό λογισμικό, λογισμικό πρόσβασης στο διαδίκτυο ή επικοινωνίας σύγχρονης και α-
σύγχρονης.  Η ουσιαστική  βάση όμως είναι το κείμενο, το οποίο θα πρέπει να εμπλου-
τιστεί με τις άλλες μορφές εκπαιδευτικού υλικού (Λιοναράκης, 2001), ώστε να επιτρέ-
ψει στον διδασκόμενο να ανακαλύψει τη γνώση αυτόνομα μέσα από καλά σχεδιασμέ-
νες δραστηριότητες. Εξάλλου, η ένταξη μέσα στο κείμενο αντίστοιχων δραστηριοτή-
των δημιουργεί έναν διδακτικό διάλογο ο οποίος αναπτύσει τον αναστοχασμό (Keegan, 
2000 όπ. αναφ. στο Σπανακά, 2017) και την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων, 
καθώς ευνοείται η δημιουργία ενός πλαισίου επεξεργασίας των πληροφοριών μέσω του 
συσχετισμού των νέων πληροφοριών με τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες (Σο-
φός, Κώστας & Παράσχου, 2015). 

 Για το σκοπό αυτό, το κείμενο πρέπει να είναι διαιρεμένο σε μικρές ενότητες (Λιονα-
ράκης, 2001), οι οποίες θα πρέπει να περιέχουν πηγές διαφορετικού τύπου, ασκήσεις, 
εργασίες, δραστηριότητες  βιωματικού χαρακτήρα, άσκησης  και αυτό-αξιολόγησης, 
ενώ θα πρέπει να προσφέρεται και ανατροφοδότηση. Ιδίως οι δραστηριότητες αυτοα-
ξιολόγησης είναι ιδιαίτερα σημαντικές καθώς ενημερώνουν άμεσα τον διδασκόμενο 
για το αποτέλεσμα της μελέτης του, χωρίς να απαιτείται η παρουσία του εκπαιδευτικού. 
Επιπλέον οι Σοφός & Kron (2010), επισημαίνουν ότι το εκπαιδευτικό υλικό θα πρέπει 
να είναι διαμορφωμένο με βάση μια συγκεκριμένη μεθοδολογική προσέγγιση όπως και 
το ότι θα πρέπει να ευνοεί τη συνεργατική μάθηση και την εργασία σε ομάδες.  
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Ο ρόλος της επικοινωνίας και της αλληλεπίδρασης στην εξΑΕ 

Ο όρος επικοινωνία αναφέρεται στην ικανότητα του ανθρώπου να εκφράζει και να με-
ταδίδει ιδέες, σκέψεις, πληροφορίες και προβληματισμούς σε ένα άλλο άτομο με σκοπό 
να προκαλέσει σε αυτό την εμφάνιση ιδεών, συναισθημάτων, πράξεων και να επηρεά-
σει την συμπεριφορά του (Ogden, 1939). Ο ορισμός αυτός βέβαια προυποθέτει ότι το 
άλλο άτομο θα είναι ικανό να προσλάβει το μήνυμα και να δράσει ανάλογα. Ο Wilson 
(1987), ορίζει την επικοινωνία ως την ικανότητα κάποιου να αναφέρεται σε ένα θέμα, 
να περιγράφει μια ενέργεια, αλλά και την ικανότητα του να γνωρίζει την παρουσία των 
άλλων και να τους επιτρέπει να γνωρίζουν ότι θέλει κάτι. Έτσι, ο ορισμός αυτός περιέ-
χει μέσα του την έννοια της αλληλεπίδρασης. Τελικά, όπως αναφέρει η Πασιαρδή 
(2001), η επικοινωνία έχει σχέση με την ανταλλαγή πληροφοριών και τη μετάδοση 
μηνυμάτων από ένα άτομο σε ένα άλλο.  

Στην εξΑΕ η επικοινωνία θεωρείται ότι είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες που 
επηρεάζουν τη μάθηση, καθώς μπορεί να λειτουργήσει ως μέσο που την ενισχύει 
(Keegan, 1996). Ο Holmberg (1995), θεωρεί ότι θεμελιώδης αρχή της εξΑΕ είναι η 
επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευομένων και του φορέα που προσφέρει το εκπαιδευ-
τικό πρόγραμμα, ενώ ο Moore (1975), θεωρεί επίσης ότι η μέθοδος επικοινωνίας είναι 
ένα από τα τρία βασικά υποσυστήματα της εξΑΕ, με τα άλλα δύο να είναι ο διδάσκο-
ντας και ο διδασκόμενος Μάλιστα ο Holmberg (1995) θεωρεί ότι η επικοινωνία αυτή 
πραγματοποιείται με δύο τρόπους, μέσω του εκπαιδευτικού υλικού που προσφέρει ο 
φορέας, αλλά και «ζωντανά» με μέσα όπως το τηλέφωνο, η ηλεκτρονική αλληλογραφία 
ή μέσω διαφόρων κοινωνικών δικτύων, όπως θα λέγαμε σήμερα.    

Σε ένα πρόγραμμα εξΑΕ, ο εκπαιδευόμενος νοιώθει απομονωμένος καθώς μελετά μό-
νος του, γεγονός το οποίο μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες στη διδακτική διαδικα-
σία. Γιαυτό, ο ρόλος της επικοινωνίας είναι να ενθαρρύνει τη συνεργασία και την αλ-
ληλεπίδραση, να ενισχύσει την ομαδικότητα (Boulton, 2002) ώστε ο εκπαιδευόμενος 
να νοιώσει ότι είναι μέλος μιας ομάδας. Επίσης, η επικοινωνία υποκινεί την αλληλεπί-
δραση, τη δημιουργία του γόνιμου διαλόγου και της δημιουργικής αντιπαράθεσης α-
πόψεων, χωρίς να επιβάλλει λύσεις ή απόψεις (Dhanarajan, 1996) βοηθώντας με τον 
τρόπο αυτό στην επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων. Ο Keegan (2001), θεωρεί επίσης 
την υποστήριξη των εκπαιδευομένων μέσω της επικοινωνίας απαραίτητη και για έναν 
επιπλέον λόγο που δεν είναι άλλος από το προσωπικό στυλ μάθησης των εκπαιδευομέ-
νων το οποίο σε συνδυασμό με τις ιδιαιτερότητες της εξΑΕ μπορεί να λειτουργήσει ως 
εμπόδιο στη μαθησιακή διαδικασία.  

Όπως καταλαβαίνουμε, ένας εκπαιδευόμενος μπορεί να συναντήσει εμπόδια κατά τη 
μελέτη του, τα οποία οφείλονται στην μεθοδολογία και τα χαρακτηριστικά της εξΑΕ 
και ρόλος του εκπαιδευτικού είναι να άρει τα εμπόδια αυτά. Καθώς η ευθύνη της μά-
θησης βαραίνει πλέον τον εκπαιδευόμενο, ο διδάσκων δεν χρειάζεται να μεταδίδει την 
γνώση, αλλά θα πρέπει να εμψυχώνει τον εκπαιδευόμενο εξατομικευμένα και με βάση 
τις εκπαιδευτικές του ανάγκες (Βασάλα, 2003). Ο διδάσκων πρέπει να διευκολύνει και 
να δημιουργεί τις καταστάσεις εκείνες που ευνοούν τη μάθηση, επομένως λειτουργεί 
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υποστηρικτικά και συμβουλευτικά (Ανδρεάτος, 2007), ενώ παράλληλα θα πρέπει να 
έχει κατάλληλες επικοινωνιακές δεξιότητες προκειμένου να αυξήσει τη συμμετοχή ό-
λων και κανείς να μην αισθάνεται απομονωμένος (Kiriakidis, 2007).  Τέλος ο Race 
(2001), θεωρεί ότι ο εκπαιδευτικός μπορεί να υποστηρίξει τους διδασκόμενους αναθέ-
τοντάς τους συνεργατικές εργασίες,  

Συμπεράσματα 

Το βασικό χαρακτηριστικό της εξΑΕ εκπαίδευσης είναι η φυσική απόσταση μεταξύ 
του διδάσκοντα και των διδασκομένων γεγονός το οποίο οδηγεί στο διαχωρισμό της 
διδασκαλίας από τη μάθηση (Keegan, 2001). Το κενό αυτό καλείται να καλύψει μεταξύ 
άλλων το εκπαιδευτικό υλικό αλλά και ο τρόπος και η μέθοδος επικοινωνίας μεταξύ 
των συντελεστών του. Το εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο υποκαθιστά κατά κάποιο τρόπο 
των διδάσκοντα, θα πρέπει να έχει κατάλληλη δομή και δραστηριότητες ώστε να μπο-
ρεί να καθοδηγήσει  τον διδασκόμενο στη μελέτη του, να του προσφέρει δυνατότητες 
αυτοαξιολόγησης και άμεσης ανατροφοδότησης, αλλά παράλληλα να τον ενισχύει και 
να τον παροτρύνει. Αντίστοιχα, οι τρόποι και η μέθοδος επικοινωνίας θα πρέπει να 
είναι κατάλληλα επιλεγμένοι και σχεδιασμένοι ώστε να ταιριάζουν με το προσωπικό 
προφίλ του κάθε εκπαιδευόμενου, με στόχο να γεφυρωθεί το κενό που δημιουργεί η 
προσωπική μελέτη μακριά από το εκπαιδευτικό ίδρυμα και η έλλειψη του «ανήκειν» 
σε μια ομάδα.  

Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση δίνε-
ται έμφαση στη διδασκαλία μέσω του εκπαιδευτικού υλικού, στην καθοδήγηση από 
τους διδάσκοντες (Rowntree, 1998) και στην ενεργοποίηση του ίδιου του εκπαιδευό-
μενου, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την πρόοδο του (Wedemeyer,1973, όπ. αναφ. στο 
Keegan, 2001).  
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Διερεύνηση στάσεων και αντιλήψεων εκπαιδευτικών 
απέναντι σε διαδικασίες αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας 

Καμπαναράκης Αλέξανδρος  
Εκπαιδευτικός, Φυσικός M.Sc,  kampanarakis@hotmail.com 

Περίληψη 

Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι να διερευνήσει τις στάσεις και τις αντιλήψεις των 
εκπαιδευτικών απέναντι σε διαδικασίες αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας. Για 
την πραγματοποίηση της μελέτης ακολουθήθηκε η ποιοτική έρευνα και χρησιμοποιή-
θηκε η μελέτη περίπτωσης με τη μελέτη ενός συγκεκριμένου εκπαιδευτικού ελληνικού 
γυμνασίου. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η ημιδομημένη συνέ-
ντευξη και η θεματική ανάλυση δεδομένων. Η άρθρο αποτελείται από τρία μέρη. Το 
πρώτο μέρος εμπεριέχει την εισαγωγή, το ερευνητικό ερώτημα, και τη βιβλιογραφική 
ανασκόπηση του υπό διερεύνηση θέματος. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται τα δε-
δομένα που βρέθηκαν από τη συνέντευξη, τα οποία απαντούν το ερευνητικό μας ερώ-
τημα. Στο τρίτο μέρος θα συσχετίζει τα αποτελέσματα από τη συνέντευξη με τα απο-
τελέσματα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης. Τέλος, παρατίθενται συνοπτικά τα γε-
νικά συμπεράσματά της έρευνας. 

Λέξεις-Κλειδιά: Αυτοαξιολόγηση, σκοπός της αυτοαξιολόγησης, χαρακτηριστικά αυτο-
αξιολόγησης, άνοιγμα του σχολείου, εμπιστοσύνη, συνεργασία.  

Εισαγωγή 

Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην ανίχνευση της ευαισθητοποίησης και εξοικείωσης 
των εκπαιδευτικών με τη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας. Ει-
δικότερα, επιδιώκει να διερευνήσει τις στάσεις και αντιλήψεις εκπαιδευτικών απέναντι 
στις διαδικασίες αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας. 

Η εργασία αποτελείται από τρία μέρη. Το πρώτο μέρος εμπεριέχει την εισαγωγή, το 
ερευνητικό ερώτημα, και τη βιβλιογραφική ανασκόπηση του υπό διερεύνηση θέματος. 
Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται τα δεδομένα που βρέθηκαν από τη συνέντευξη, τα 
οποία απαντούν το ερευνητικό μας ερώτημα. Στο τρίτο μέρος θα συσχετίζει τα αποτε-
λέσματα από τη συνέντευξη με τα αποτελέσματα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης; 
Τέλος, παρατίθενται συνοπτικά τα γενικά συμπεράσματά της έρευνας. 

Η σπουδαιότητα της διερεύνησης του παραπάνω θέματος έγκειται στη διαπίστωση έ-
πειτα από ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας ότι η αυτοαξιολόγηση της σχολικής 
μονάδας δεν μπορεί να αποφέρει θετικά αποτελέσματα χωρίς να έχουν πειστεί οι εκ-
παιδευτικοί για την αναγκαιότητα της και χωρίς την ενεργό συμμετοχή τους.  
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Βιβλιογραφική ανασκόπηση 

Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας (ή εσωτερική αξιολόγηση) αποτελεί μια δια-
δικασία που διεκπεραιώνεται από τη σχολική μονάδα με στόχο τη συστηματική συλ-
λογή πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της, την ανάλυση και την ερμη-
νεία των πληροφοριών αυτών και τη συνακόλουθη λήψη αποφάσεων για τη βελτίωση 
της ποιότητας του παρεχόμενου από τη σχολική μονάδα εκπαιδευτικού έργου 
(MacBeath 2001). Τα βασικά χαρακτηριστικά της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μο-
νάδας περιγράφονται συνοπτικά στον πίνακα που ακολουθεί: 

Πίνακας 1 

Συμμετοχικό-
τητα, συλλογι-
κότητα 

Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας προϋποθέτει ότι η δι-
εύθυνση του σχολείου μαζί με τους εκπαιδευτικούς και σε συνερ-
γασία με τους μαθητές και τους γονείς θα εργαστούν συλλογικά 
για τη βελτίωση της ποιότητας του έργου που «παράγει» η σχο-
λική μονάδα μέσα σε ένα κλίμα εμπιστοσύνης και σεβασμού. 

Ηγεσία Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας προϋποθέτει αποτελε-
σματική ηγεσία. 

Αναστοχασμός Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας προϋποθέτει ότι οι 
παράγοντες της σχολικής μονάδας εμπλέκονται σε μια διαδικα-
σία κριτικού στοχασμού σχετικά με το έργο που «παράγει» η 
σχολική μονάδα, αλλά και με τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν 
για τη βελτίωσή του. 

Στηρίζεται σε 
δεδομένα 

Η λήψη αποφάσεων στηρίζεται σε συγκεκριμένα και αξιόπιστα 
δεδομένα ή στοιχεία. 

Ευελιξία Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας προϋποθέτει ευελιξία, 
δημιουργικότητα και ετοιμότητα για αποτίμηση και αναθεώ-
ρηση των πρακτικών του σχολείου από την πλευρά της διεύθυν-
σης και των εκπαιδευτικών του σχολείου. 

Συνεχής, διαρ-
κής 

Κάθε φάση ή στάδιο της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονά-
δας ανήκει σε έναν διαρκή κύκλο που εστιάζει στη βελτίωση 
του έργου του σχολείου και της μάθησης. Τα αποτελέσματα της 
αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας ανατροφοδοτούν τις 
δράσεις βελτίωσης οι οποίες με τη σειρά τους αξιολογούνται. 

Βελτιώνει τη δι-
δασκαλία 

H αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας εστιάζει στη βελτί-
ωση της διδασκαλίας μέσα στο σχολείο. 
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Πίνακας 1. Βασικά χαρακτηριστικά της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας 

Πηγή: Irish Department of Education and Skills, 2012 

Η εισαγωγή της διαδικασίας της αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα είναι ένα από 
βήματα στα οποία θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή (Maroto & Cabrales 2007). 
Σένα εκπαιδευτικό πλαίσιο στο οποίο η αξιολόγηση έχει συνδεθεί κυρίως με τον εξω-
τερικό έλεγχο είναι απαραίτητο η αυτοαξιολόγηση να γίνει αντιληπτή ως ένα δυναμικό 
εργαλείο κριτικής θεώρησης της σχολικής πραγματικότητας, ανατροφοδότησης του εκ-
παιδευτικού έργου και ανάπτυξης της σχολικής μονάδας (Κατσαρού & Δεδούλη 2008). 
Απαιτείται λοιπόν να αφιερωθεί χρόνος ώστε οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και οι γονείς 
να ευαισθητοποιηθούν και να κατανοήσουν τι είναι η αυτοαξιολόγηση, τι περιλαμβάνει 
και για ποιους λόγους είναι χρήσιμη για τη σχολική μονάδα, ώστε να πειστούν σχετικά 
με την αναγκαιότητά της. Απαραίτητη προϋπόθεση επίσης για την εισαγωγή της διαδι-
κασίας της αυτοαξιολόγησης είναι η διαμόρφωση κλίματος εμπιστοσύνης και συναίνε-
σης. Χρειάζεται τόσο η πρόθυμη συμμετοχή των ατόμων όσο η αναγνώριση και ο σε-
βασμός των διαφορετικών απόψεων και θέσεων μεταξύ των διαφορετικών ομάδων ή 
ατόμων που συμμετέχουν στην αυτοαξιολόγηση. 

Μεθοδολογία 

Ορισμός της προσέγγισης 

Για τη διερεύνηση του ερωτήματος θα χρησιμοποιηθεί η ποιοτική έρευνα. Οι Richie, 
Lewis, Nichols και Ormston (2013) έχουν διακρίνει κάποια χαρακτηριστικά τα οποία 
διέπουν την ποιοτική έρευνα και εδώ θα παρατεθούν τα συγκεκριμένα που ανταποκρί-
νονται στους λόγους επιλογής της συγκεκριμένης μεθοδολογίας. Αρχικά, η ποιοτική 
έρευνα στοχεύει στην εις βάθος και ερμηνευτική ανάλυση και κατανόηση ενός κοινω-
νικού φαινομένου στο περιβάλλον το οποίο εκδηλώνεται. Επίσης, οι πληροφορίες που 
συλλέγονται είναι λεπτομερείς, εις βάθος και δίνουν τη δυνατότητα σύλληψης περί-
πλοκων φαινομένων και περιστάσεων. Παράλληλα, η ανάλυση των δεδομένων διατη-
ρεί την πολυπλοκότητα και σέβεται την μοναδικότητα του κάθε συμμετέχοντα ενώ την 
ίδια στιγμή επιτρέπει την ανάδυση νέων θεματικών κατηγοριών. 

Επιλογή του δείγματος - δειγματοληψία 

Ο συμμετέχων στη συνέντευξη έγινε με σκόπιμη δειγματοληψία όπου έχει επιλεγεί 
στοχευμένα ένας εκπαιδευτικός ενός μεγάλου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
στην Ελλάδα ο οποίος έχει μεγάλη εμπειρία σε σωρεία θεμάτων με εκπαιδευτικούς, 

Βελτιώνει τη 
μάθηση 

Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας εστιάζει στη βελτί-
ωση της μάθησης και των επιτευγμάτων των μαθητών. 

Επικοινωνία Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας εστιάζει στο άνοιγμα 
του σχολείου στην εκπαιδευτική κοινότητα. 
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γονείς και μαθητές εξαιτίας του μεγέθους του σχολείου αλλά και της μεγάλης υπηρεσία 
του. 

Μέθοδος συλλογής δεδομένων 

Η μέθοδος συλλογής δεδομένων που χρησιμοποιήθηκε είναι η ημιδομημένη συνέ-
ντευξη. Η συνέντευξη αποτελεί βασικό ερευνητικό εργαλείο της ποιοτικής μεθόδου και 
απώτερος στόχος είναι να γίνει όσο το δυνατό εις βάθος άντληση πληροφοριών και 
δεδομένων από το συμμετέχοντα στην περίπτωση που δεν είναι δυνατό να παρατηρηθεί 
ένα φαινόμενο (Stake, 2010). Για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας η επιλογή της 
συνέντευξης ως εργαλείου συλλογής δεδομένων έγινε γιατί η έρευνα αυτή εστιάζεται 
στη διεξοδική διερεύνηση των προσωπικών εμπειριών, αντιλήψεων και συμπεριφορών 
του εκπαιδευτικού γυμνασίου σε σχέση με την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας. 

Ανάλυση Δεδομένων 

Για την ανάλυση των δεδομένων έχει χρησιμοποιηθεί η θεματική ανάλυση. Σύμφωνα 
με τους Guest, MacQueen και Namey (2011) η θεματική ανάλυση απαιτεί όχι απλά την 
ερμηνεία των λέξεων ή των φράσεων που δηλώνονται άμεσα αλλά και την ερμηνεία 
όσων δηλώνονται. Σύμφωνα με τους παραπάνω η θεματική ανάλυση δίνει τη δυνατό-
τητα στον ερευνητή να συλλάβει την πολυπλοκότητα των λεκτικών νοημάτων και έτσι 
είναι κατάλληλη για την ποιοτική έρευνα. Για τους σκοπούς της παρούσας ερευνητικής 
εργασίας ακολουθήθηκαν τα παρακάτω στάδια ανάλυσης δεδομένων. Αρχικά, και α-
μέσως μετά από την πραγματοποίηση της ημιδομημένης συνέντευξης έγινε απομαγνη-
γοφώνηση των συνεντεύξεων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α). Κατόπιν δημιουργήθηκαν αντιπρο-
σωπευτικοί κωδικοί με βάση τις απαντήσεις. Ακολούθως, έγινε αντιπαραβολή και σύ-
γκριση των κωδικών προς εντοπισμό κωδικών με όμοια χαρακτηριστικά ή νοήματα 
και, τέλος, σχηματίστηκαν θεματικές κατηγορίες οι οποίες προσεγγίστηκαν ερμηνευ-
τικά.  

Ρόλος του ερευνητή 

Για την πραγματοποίησης της παρούσας ερευνητικής εργασίας ο ερευνητής προσαρ-
μόστηκε στα δεδομένα του προγράμματος του ερωτώμενου ο οποίος έχει επιβαρυμένο 
πρόγραμμα κι έτσι η διευθέτηση συνάντησης για τη συνέντευξη έγινε με τη συγκατά-
θεση του συνεντευξιαζόμενου στο χώρο και το χρόνο που ήταν βολικός για αυτόν. 

Ηθικά διλήμματα 

Τηρήθηκαν σημαντικά ζητήματα δεοντολογίας και ηθικής με την διασφάλιση εχεμύ-
θειας αλλά και ανωνυμίας του συνεντευξιαζομένου (Cohen, Manion and Morrison, 
2007). 

 Εγκυρότητα 
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 Η αξιολόγηση της ποιότητας της διεργασίας και των αποτελεσμάτων μιας ποιοτικής 
μελέτης γίνεται στη βάση της αξιοπιστίας – φερεγγυότητας, της μεταβιβασιμότητας, 
της βασιμότητας και της επιβεβαιωσιμότητας (Lincoln και Guba - 1985). Οι τεχνικές 
για τη διασφάλιση της εγκυρότητας οι οποίες προτείνονται από τους παραπάνω ερευ-
νητές και οι οποίες υιοθετήθηκαν στην παρούσα ερευνητική εργασία είναι η παρατε-
ταμένη ενασχόληση με το θέμα, η λεπτομερής εξέταση από συνάδερφο όλων των στα-
δίων της έρευνας, η αναζήτηση στα δεδομένα στοιχείων που διαψεύδουν τα συμπερά-
σματα και ο έλεγχος από τον ίδιο τον συμμετέχοντα.  

Παράλληλα, για τη διασφάλιση της μεταβιβασιμότητας δίνεται περιγραφή της διαδι-
κασίας που ακολουθήθηκε, του περιβάλλοντος αλλά και των αποτελεσμάτων της με-
λέτης. Έτσι όποιος διαβάζει την παρούσα έρευνα μπορεί να βγάλει τα δικά του συμπε-
ράσματα και να αποφασίσει σε ποιο βαθμό μπορεί να μεταφέρει τα συμπεράσματα αυ-
τής της εργασίας στο δικό του πλαίσιο. 

 Γενίκευση αποτελεσμάτων 

Οι Lincoln και Guba (1985) υποστηρίζουν ότι οι ερευνητές πρέπει να παρέχουν λεπτο-
μερείς περιγραφές έτσι ώστε κάποιος να είναι σε θέση να εφαρμόσει την ίδια ερευνη-
τική πορεία στο δικό του συγκείμενο. Η γραμμή αυτή ακολουθήθηκε στην παρούσα 
εργασία. 

Αποτελέσματα – Συζήτηση 

Εδώ γίνεται μια προσπάθεια καταγραφής των αποτελεσμάτων της ανάλυσης των δεδο-
μένων που συλλέχθηκαν μέσα από την ημιδομημένη συνέντευξη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) 
και τα οποία απαντούν στο αρχικό ερευνητικό ερώτημα το οποίο είναι: ‘Διερεύνηση 
στάσεων και αντιλήψεων εκπαιδευτικών απέναντι σε διαδικασίες αυτοαξιολόγησης της 
σχολικής μονάδας’.  

Η στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στην αυτοαξιολόγηση σχολείου δεν είναι θετική 
όπως φαίνεται και από τα παρακάτω αποσπάσματα συνεντεύξεων: 

«Δεν έχουν κατανοήσει πλήρως την αξία της. ‘Ότι δηλαδή είναι βασικός παράγοντας βελτίω-
σης την επίδοσης των μαθητών. Επίσης, δεν έχουν κατανοήσει πλήρως τα χαρακτηριστικά 
της.»  

«Γ: Οι στάση των εκπαιδευτικών είναι θετική στην αυτοαξιολόγηση; 

Μ: Όχι!» 

Συμπεράσματα – Εισηγήσεις 

Η στάση των εκπαιδευτικών σε σχέση με την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας 
είναι επιφυλακτική. Αυτό γιατί δεν έχουν κατανοήσει πλήρως τα χαρακτηριστικά της 
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αυτοαξιολόγησης και την μεγάλη χρησιμότητα της στη βελτίωση των μαθησιακών α-
ποτελεσμάτων των μαθητών. Επίσης, πολλοί εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι η αυτοαξιο-
λόγηση θα αυξήσει περεταίρω την γραφειοκρατία του σχολείου και θα καταλήξει στην 
χειραγώγηση και τον επιθεωρητισμό. Πιστεύουν ότι η αυτοαξιολόγηση της σχολικής 
μονάδας είναι το πρώτο βήμα στον δρόμο προς την αξιολόγηση τους και την λογοδό-
τηση προς τον σύλλογος γονέων, το δήμο, τους σχολικούς συμβούλους, τις περιφε-
ρειακή διεύθυνση εκπαίδευσης και το υπουργείο.  

Η λύση του προβλήματος είναι η ενημέρωση των εκπαιδευτικών για την αυτοαξιολό-
γηση (με σεμινάρια/ημερίδες) και η ενεργός συμμετοχή τους στη θεσμοθέτησή της. 
Πρέπει να γίνει φανερό στην εκπαιδευτική κοινότητα ότι το κυρίαρχο όργανο το οποίο 
θέτει και θα αξιολογεί τους στόχους της εκπαιδευτικής μονάδας είναι ο σύλλογος δι-
δασκόντων της. Επίσης πρέπει να υπάρξει ο απαραίτητος χρόνος ώστε η ενημέρωση 
(νέα γνώση) να επιφέρει και μεταβολή στη συμπεριφορά των εκπαιδευτικών. Να τους 
γίνει συνείδηση.  

«Χρειάζεται περισσότερη ενημέρωση  και περισσότερος χρόνος.» 

Τα παραπάνω συνάδουν με Κατσαρού & Δεδούλη (2008). 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

Η προσέγγιση που εφαρμόστηκε για τη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας είναι το μο-
ντέλο μελέτη περίπτωσης της ποιοτικής έρευνας με τη μέθοδο της συνέντευξης η οποία 
έγινε σε δώδεκα εκπαιδευτικούς με πολύχρονη εμπειρία στη Β/θμια Εκπαίδευση. Για 
εξοικονόμηση χώρου στην παρούσα δημοσίευση δεν παρουσιάζονται οι απομαγνητο-
φωνήσεις. 
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Η Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού έργου στην Ελλάδα. 
Βιβλιογραφική Ανασκόπηση. 

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

Περίληψη 

Στόχος αυτής της εργασίας είναι η διερεύνηση του θεσμού της αξιολόγησης του εκπαι-
δευτικού έργου στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα αφενός και αφετέρου η αποσα-
φήνιση των λόγων που καθιστούν το θεσμό αυτό ανενεργό μέχρι και σήμερα. Η εκπαι-
δευτική αξιολόγηση από το Ελληνικό Κράτος ορίζεται ως η διαδικασία αποτίμησης της 
ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης και του βαθμού υλοποίησης των σκοπών και 
των στόχων της, όπως αυτοί καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Η αναγκαιό-
τητα της αξιολόγησης θεωρείται από όλους τους εμπλεκόμενους στην εκπαίδευση αυ-
τονόητη και αναγκαία. Τόσο σε επίπεδο εκπαιδευτικού συστήματος όσο και σε επίπεδο 
διαδικασιών θεωρείται απαραίτητος ο έλεγχος της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαί-
δευσης, των διδακτικών μεθόδων και του διδακτικού υλικού, καθώς συνδέεται άμεσα 
με την αναβάθμισή της.  

Λέξεις-Κλειδιά: Αξιολόγηση , Μορφές Αξιολόγησης, Θεσμικό Πλαίσιο  

Εισαγωγή 

Η βελτίωση και η ποιοτική αναβάθμιση όλων των συντελεστών της εκπαιδευτικής δια-
δικασίας επιτάσσει την καθιέρωση ενός αξιολογικού συστήματος, το οποίο θα ανταπο-
κρίνεται στις εκπαιδευτικές ανάγκες. Τα τελευταία χρόνια έχουν θεσπιστεί μια σειρά 
από νόμοι, οι οποίοι, όμως, παραμένουν μέχρι και σήμερα ανενεργοί. 

Πρόσφατα, ψηφίστηκε ο νόμος 4692/2020, ο οποίος ορίζει την Αυτοαξιολόγηση των 
σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό έργο τους (άρθρο 34) και την Εξωτερική 
αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό έργο τους (άρθρο 35). 

 Το γεγονός αυτό οφείλεται στις έντονες αντιδράσεις του κλάδου των εκπαιδευτικών, 
ύστερα από κάθε κίνηση του Υπουργείου Παιδείας να εισάγει την αξιολόγηση στην 
εκπαίδευση. Επιπλέον, όλες οι κοινωνικοοικονομικές αλλαγές που συμβαίνουν στη 
χώρα μας, οδήγησαν τις εκάστοτε κυβερνήσεις σε αποφάσεις που έπληξαν τους εκπαι-
δευτικούς (μειώσεις μισθών, συγχωνεύσεις-καταργήσεις σχολείων κ.α.) κι ενίσχυσαν 
με αυτό τον τρόπο τη δυσαρέσκεια και την καχυποψία των εκπαιδευτικών απέναντι στο 
Υπουργείο Παιδείας (Μαυρογιώργος, 2013).  
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Το Θεωρητικό Πλαίσιο της Αξιολόγησης 

 Η έννοια της εκπαιδευτικής αξιολόγησης 

Σύμφωνα με τις βιβλιογραφικές αναφορές ο όρος εκπαιδευτική αξιολόγηση έχει γίνει 
θέμα πολλών ορισμών εξαιτίας της συνθετότητάς της και της ανάγκης διασαφήνισής 
της. Για αυτό το λόγο στη σχετική βιβλιογραφία αναφέρεται και ως αποτίμηση, εκτί-
μηση, μέτρηση ή αποτελεσματικότητα. Η εκπαιδευτική αξιολόγηση εκτός από την α-
ξιολόγηση των μαθητών αφορά και την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου.  

Ο όρος «εκπαιδευτικό έργο» ορίζεται από τον Κασσωτάκη (1992, σ.48) ως «το σύνολο 
των ποικιλόμορφων δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται σε μια χώρα κατά τρόπο 
οργανωμένο και συστηματικό, οι οποίες στοχεύουν στην υλοποίηση των καθιερωμένων 
σκοπών της εκπαίδευσης και περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα του εκπαιδευτικού συστήμα-
τος». Η πολιτεία με το νόμο 2525/1997 επιχειρεί να ορίσει την εκπαιδευτική αξιολό-
γηση ως «τη διαδικασία αποτίμησης της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης και του 
βαθμού υλοποίησης των σκοπών και των στόχων της, όπως αυτοί καθορίζονται από την 
ισχύουσα νομοθεσία». 

Ο Κασσωτάκης (2013) αναφέρει ότι η έννοια της εκπαιδευτικής αξιολόγησης περιλαμ-
βάνει τον έλεγχο της απόδοσης των μαθητών και της αξιολόγησης της λειτουργίας του 
εκπαιδευτικού συστήματος και κάθε παράγοντα που υπεισέρχεται στην εκπαιδευτική 
διαδικασία και επηρεάζει τα αποτελέσματά της.  

Η αναγκαιότητα της αξιολόγησης 

Η αναγκαιότητα της αξιολόγησης θεωρείται από όλους τους εμπλεκόμενους στην εκ-
παίδευση αυτονόητη και αναγκαία. Η αίσθηση, όμως, που δημιουργείται από τους εκ-
παιδευτικούς είναι η προτίμησή τους να εφαρμοστεί μόνο στους άλλους και ποτέ στον 
ίδιο (Γεωργογιάννης, 2013). 

Τόσο σε επίπεδο εκπαιδευτικού συστήματος όσο και σε επίπεδο διαδικασιών θεωρείται 
απαραίτητος ο έλεγχος της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης, των διδακτικών 
μεθόδων και του διδακτικού υλικού, καθώς συνδέεται άμεσα με την αναβάθμισή της. 
Μέσα από την αξιολόγηση ενισχύεται η ποιότητα της εκπαίδευσης ωφελώντας και τους 
εκπαιδευτικούς (Rogers, 1999), οι οποίοι γίνονται καλύτεροι εκπαιδευτές, και το κοι-
νωνικό σύνολο, αφού παρέχεται εκπαίδευση υψηλού επιπέδου.  

Σε έρευνα της η Παμουκτσόγλου (2003) διαπιστώνει ότι, παρά τις αμφισβητήσεις ως 
προς τον τρόπο διενέργειας της αξιολόγησης στην εκπαίδευση, υπάρχει η ανάγκη ενός 
αξιολογικού συστήματος εξαιτίας της επαγγελματικής εξέλιξης και της βελτίωσης του 
κύρους των εκπαιδευτικών.  

207/396

________________________________________________________________________________________________________ 
 i-Teacher     -      I.S.S.N. : 1792 - 4146       -      Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Περιοδικό     -    24ο  Τεύχος    -     Σεπτέμβριος  2020



Οι αντιρρήσεις που προβάλλονται δεν αφορούν την αναγκαιότητα της αξιολόγησης 
αλλά του τρόπου εφαρμογής της, στην οποία έχουν προσδώσει ελεγκτικό χαρακτήρα 
(Αθανασιάδης, 2001). 

Σκοποί – στόχοι της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου 

Βασικός σκοπός της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου σύμφωνα με το νόμο 
2986/2002 είναι «η βελτίωση και η ποιοτική αναβάθμιση όλων των συντελεστών της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας και η συνεχής βελτίωση της παιδαγωγικής επικοινωνίας και 
σχέσης με τους μαθητές  

Σύμφωνα με την πρόταση του Υπουργείου Παιδείας (2012) η αξιολόγηση στοχεύει 
στην ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου. Σκοπός της δεν είναι η βαθμολόγηση της α-
πόδοσης των εκπαιδευτικών, αλλά η αποτίμηση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έρ-
γου που έχει ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαι-
δευτικών και τη βελτίωση του παραγόμενου έργου προς όφελος των μαθητών και της 
κοινωνίας γενικότερα. 

Μορφές εκπαιδευτικής αξιολόγησης 

Οι μορφές της εκπαιδευτικής αξιολόγησης κατηγοριοποιούνται με διάφορους τρόπους 
ανάλογα με το χρόνο διεξαγωγής τους, τα μέσα που χρησιμοποιούν, το ρόλο που επι-
τελούν (Κασσωτάκης, 2013). 

Ανάλογα με τη θέση του αξιολογητή, η αξιολόγηση μπορεί να είναι: 

Εξωτερική, στην οποία ο αξιολογητής δεν έχει καμία σχέση με το εκπαιδευτικό έργο 
που αξιολογείται και ανήκει συνήθως σε ανώτερες βαθμίδες της διοίκησης (Κουτούζης 
& Χατζηευστρατίου, 1999, σ. 22). Η εξωτερική αξιολόγηση βασίζεται σε κριτήρια δια-
μορφωμένα από την κεντρική διοίκηση και τα αποτελέσματά της μπορούν να προσφέ-
ρουν ανατροφοδότηση στο σχολείο, έχοντας, όμως, ως κύριο αποδέκτη τους τις κεντρι-
κές εκπαιδευτικές αρχές (Eurydice, 2004, σ. 96-98). 

Τις τελευταίες δεκαετίες μεγαλώνει όλο και περισσότερο η τάση αντικατάστασης αυ-
τής της μορφής αξιολόγησης στα εκπαιδευτικά συστήματα εξαιτίας της έντονης αντί-
δρασης των εκπαιδευτικών ενώ αναπτύσσεται μια στροφή προς την εσωτερική αξιολό-
γηση.  

Εσωτερική, η οποία εφαρμόζεται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, στην οποία ο αξιολο-
γητής έχει άμεση σχέση με το εκπαιδευτικό έργο που αξιολογείται (Κουτούζης & Χα-
τζηευστρατίου, 1999), ανήκει, δηλαδή, στη σχολική μονάδα.  

Η εσωτερική αξιολόγηση έχει πολλές μορφές με επικρατέστερες: α) την ιεραρχική ε-
σωτερική αξιολόγηση, κατά την οποία οι ανώτεροι ιεραρχικά στη σχολική μονάδα κρί-
νουν τους ιεραρχικά κατώτερους (Σολομών, 1999) και β) τη συλλογική εσωτερική 
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αξιολόγηση ή αυτοαξιολόγηση, της οποίας βασικός στόχος είναι η βελτίωση της ποιό-
τητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης (Hofman, 2009). Στηρίζεται σε διαδικασίες που 
οργανώνονται και παρακολουθούνται από τους ίδιους τους παράγοντες της σχολικής 
μονάδας, οι οποίοι γνωρίζουν καλύτερα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και μπορούν 
να δώσουν λύσεις σε αυτά. Ο Ξωχέλλης (2006) υποστηρίζει ότι η αυτοαξιολόγηση της 
σχολικής μονάδας αποτελεί την κατάλληλη αφετηρία για την ομαλή εισαγωγή της α-
ξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου στην ελληνική εκπαίδευση.  

Ο McBeath (2001) θεωρεί ότι η εσωτερική αξιολόγηση πρέπει να συνδυάζεται με δια-
δικασίες εξωτερικής αξιολόγησης, καθώς πιστεύει πως ένα σύστημα πολλών ειδών α-
ξιολόγησης μπορεί να επιτύχει καλύτερα αποτελέσματα. Διαμορφώνεται με αυτόν τον 
τρόπο μια διαφορετική κουλτούρα στο σχολείο στο οποίο η συμμετοχή του εκπαιδευ-
τικού ενισχύει την επαγγελματική του ταυτότητα. 

 Ο θεσμός της αξιολόγησης στην Ελλάδα 

Από το 1830 έως το 1982 

Αναζητώντας τις ρίζες της αξιολόγησης στη χώρα μας οδηγούμαστε στο 1830 όπου 
θεσπίστηκε ο θεσμός του επιθεωρητή με το Διάταγμα Ι. Καποδίστρια (1394/8-10-
1830). Ήταν ένα σύστημα εξωτερικής αξιολόγησης το οποίο διακρινόταν από αδιαφά-
νεια και αναξιοπιστία, καθώς από το 1946 η επιθεώρηση των εκπαιδευτικών γινόταν 
από τους επιθεωρητές με κριτήρια που όριζαν αυθαίρετα μόνοι τους. Από το 1946 έως 
το 1976 οι εκθέσεις συντάσσονταν βάσει ενός υποδείγματος του κεντρικού γνωμοδο-
τικού συμβουλίου ενώ από την επόμενη χρονιά ήταν υποχρεωμένος να επισκέπτεται τα 
σχολεία της περιφέρειας του και να συντάσσει μια «Έκθεση Ουσιαστικών Προσόντων» 
του εκπαιδευτικού με κρίσεις και βαθμολογία για το ήθος, την παιδαγωγική, επιστημο-
νική, διοικητική επάρκεια και τη συμπεριφορά του μέσα και έξω από το σχολείο. Η 
μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη του εκπαιδευτικού βασιζόταν στην Έκθεση με 
αποτέλεσμα είτε να αμείβεται είτε να τιμωρείται. Ο θεσμός του επιθεωρητή είχε να 
αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα, καθώς το εκπαιδευτικό προσωπικό είχε ελάχιστες 
γραμματικές γνώσεις και καμία παιδαγωγική κατάρτιση. Ο θεσμός καταργήθηκε με το 
νόμο 1304/1982 μετά από έντονες αντιδράσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων των 
εκπαιδευτικών. 

 Από το 1982 μέχρι σήμερα 

Με το νόμο 1304/1982, το Π.Δ. 214/1984 και κυρίως με το νόμο 1566/1985 θεσμοθε-
τείται ο θεσμός του σχολικού συμβούλου, ο οποίος οφείλει να παρέχει επιστημονική-
συμβουλευτική καθοδήγηση, να προωθεί τις δημοκρατικές διαδικασίες και να συμμε-
τέχει στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου κι όχι του εκπαιδευτικού, μέσω εκθέ-
σεων, οι οποίες θα χρησιμοποιούνταν για τη μονιμοποίηση του εκπαιδευτικού, για βαθ-
μολογική προαγωγή και για έλεγχο τυχόν ανεπάρκειάς του. Στην πραγματικότητα αυ-
τές οι εκθέσεις περιορίστηκαν στην κρίση μονιμοποίησης του εκπαιδευτικού, οι οποίες 
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μάλιστα αποτέλεσαν μια τυπική διαδικασία (Πασιαρδής, 2004). Ο νόμος 2327/95 (άρ-
θρο 2, παρ.1) ιδρύει το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας που αναλαμβάνει την ανάπτυξη 
και εφαρμογή δεικτών και κριτηρίων στον τομέα της εκπαιδευτικής αξιολόγησης ενώ 
στις αρχές του 1996 ξεκινά να λειτουργεί το Τμήμα Αξιολόγησης του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου. Με το νόμο 2525/97 και το Π.Δ. 140/98 τίθεται το πλαίσιο και οι στόχοι 
της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού συ-
στήματος και η παροχή κινήτρων για όσους ήθελαν να εξελιχθούν επαγγελματικά 
(Ζουγανέλη κ.α., 2007).  

Με το νόμο 2986/2002 ιδρύονται οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, που α-
ποτελούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και παράλληλα λει-
τουργούν οι Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης καθώς και τα αντίστοιχα 
Γραφεία. Όμως, αν και ο Ν.2986/2002 προβλέπει τους σκοπούς της αξιολόγησης του 
εκπαιδευτικού έργου, την προτεραιότητα των εκπαιδευτικών που θα αξιολογηθούν, τη 
διαδικασία αξιολόγησης δεν περιγράφει με σαφήνεια τα κριτήρια της αξιολόγησης. Σε 
αυτό το σημείο θα πρέπει να τονιστεί ότι η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, όπως 
παρουσιάστηκε στους νόμους 2525/1997 και 2986/2002 δεν εφαρμόστηκε ποτέ στην 
πραγματικότητα εξαιτίας έντονων αντιδράσεων των εκπαιδευτικών (Κυριακίδης, 
2001). 

Με το Ν.3848/2010 το Υπουργείο Παιδείας φιλοδοξεί να αντιστρέψει το κλίμα αλλά-
ζοντας κατεύθυνση καθώς επιδιώκει να ξεφύγει από το μοντέλο της εξωτερικής αξιο-
λόγησης εισάγοντας την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας. Στόχος είναι όχι μόνο 
να βελτιωθεί η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης αλλά και να δημιουργηθεί μια 
κουλτούρα αξιολόγησης. 

Στο νόμο 4024/2011 αναφέρεται ότι η βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη των δη-
μοσίων υπαλλήλων εξαρτάται από την αξιολόγησή τους. Οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπί-
ζονται σαν δημόσιοι υπάλληλοι όσον αφορά στη μονιμοποίησή τους και στην προα-
γωγή τους από βαθμό σε βαθμό.  

Μετά από αλλεπάλληλους νόμους και καθυστερήσεις εκδίδεται το Π.Δ.152/2013, το 
οποίο ορίζει ως σκοπό της αξιολόγησης τη συμβολή της στη βελτίωση της ποιότητας 
του διδακτικού έργου (ΙΕΠ, 2014) και στο οποίο διατηρείται το πυραμιδωτό σύστημα 
αξιολόγησης των προγενέστερων νόμων (Αναστασίου, 2014). Την άνοιξη του 2014 
πραγματοποιήθηκαν σεμινάρια επιμόρφωσης των στελεχών εκπαίδευσης για την αξιο-
λόγηση με βάση το Π.Δ.152/2013 ενώ τον Αύγουστο ξεκίνησε η διαδικασία αξιολό-
γησής τους, η οποία ολοκληρώθηκε ένα μήνα μετά. Το Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς 
ξεκίνησε η αξιολόγηση των Διευθυντών σχολικών μονάδων, η οποία, όμως, δεν ολο-
κληρώθηκε ποτέ. 

Πρόσφατα, ψηφίστηκε ο νόμος 4692/2020, ο οποίος ορίζει την Αυτοαξιολόγηση των 
σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό έργο τους (άρθρο 34) και την Εξωτερική 
αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό έργο τους (άρθρο 35). 
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Το Πλαίσιο της Αξιολόγησης 

Το 2013 εκδίδεται η Y.A. 30972 / Γ1 / 05. 03. 2013 με θέμα της την «Αξιολόγηση του 
Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας - Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης». Σκο-
πός της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.2, είναι η 
βελτίωση και η ποιοτική αναβάθμιση όλων των διαστάσεων και των παραγόντων της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας. Επιπλέον, επιδιώκεται η διαμόρφωση κουλτούρας αξιολό-
γησης στα σχολεία, η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των μελών της σχολικής κοι-
νότητας, η ενίσχυση της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, η απόκτηση 
εμπειριών από στελέχη και εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο της αξιολόγησης, η ανάδειξη 
θετικών σημείων και αδυναμιών και η ανάπτυξη δράσεων ώστε να αναβαθμιστεί η ποι-
ότητα του εκπαιδευτικού έργου (άρθρο1, παρ.2).  

Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου (ΑΕΕ) στη σχολική μονάδα γίνεται με τη δια-
δικασία της αυτοαξιολόγησης και σε ετήσια βάση. Την ευθύνη εφαρμογής της διαδι-
κασίας αξιολόγησης έχουν ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου 
(άρθρο 4, παρ.1), οι οποίοι σε συνεργασία με το Σχολικό Σύμβουλο καταρτίζουν έκ-
θεση αξιολόγησης την οποία τη δημοσιεύουν στην ιστοσελίδα του σχολείου και υπο-
βάλλεται στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης και στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκ-
παίδευσης μέσω του Δικτύου Πληροφόρησης της ΑΕΕ (άρθρο 4, παρ.3). 

Ταυτόχρονα, δημιουργείται το Παρατηρητήριο της Αξιολόγησης του σε εθνικό επί-
πεδο, το οποίο έχει ως σκοπό την καλή λειτουργία της ΑΕΕ μέσω της επιστημονικής 
υποστήριξης των εμπλεκόμενων μερών στα θέματά της, την παρακολούθηση των εξε-
λίξεων σε ζητήματα αξιολόγησης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και τις ανταλλαγές 
τεχνογνωσίας, εμπειρίας και τη διάχυση καλών πρακτικών μεταξύ των σχολικών μο-
νάδων της χώρας (άρθρο 6, παρ.1). 

Σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ. 1 την ευθύνη της εποπτείας, του συντονισμού και της 
αξιολόγησης της ΑΕΕ έχουν σε κεντρικό επίπεδο οι Διευθύνσεις Σπουδών Π.Ε., Δ.Ε. 
και Ε.Α.Ε του Υπουργείου Παιδείας ενώ σε περιφερειακό επίπεδο οι Περιφερειακές 
Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Χώρας και οι Διευ-
θύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. 
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σιακής εξέλιξης αυτών. Παρεχόμενες εγγυήσεις στους αξιολογούμενους και δια-
δικασία οριστικοποίησης των εκθέσεων αξιολόγησης,. 

Υ.Α. 30972/ Γ1 / 5 – 3- 2013: Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μο-
νάδας – Διαδικασία αυτοαξιολόγησης  
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Μεταβαίνοντας από τη γραφειοκρατική διοίκηση στην αποτελεσματική ηγεσία 

Μαστρογιαννάκης Στυλιανός, Εκπαιδευτικός Π.Ε.86, M.Sc., smastrog@sch.gr 

Περίληψη 

Τις τελευταίες δεκαετίες πολλοί ερευνητές στο χώρο της εκπαίδευσης έχουν στρέψει 
το ενδιαφέρον τους στην επίτευξη της αποτελεσματικότητας στο σχολείο μέσα από τη 
διερεύνηση του παράγοντα «ηγεσία» και την ανάδειξη της συμβολής του διευθυντή 
του σχολείου στο θέμα αυτό. Στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας επικρατεί α-
κόμη και σήμερα το παρωχημένο, παραδοσιακό, γραφειοκρατικό μοντέλο διοίκησης. 
Το γεγονός αυτό συνιστά τροχοπέδη στην προσπάθεια των σχολικών διευθυντών να 
βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα της σχολικής τους μονάδας. Σκοπός της παρού-
σας εργασίας είναι να διερευνήσει βάσει βιβλιογραφικής επισκόπησης τη συμβολή της 
ηγεσίας στην αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας και να προσδιορίσει τα χα-
ρακτηριστικά του αποτελεσματικού και επιτυχημένου σχολικού ηγέτη. 

Λέξεις-Κλειδιά: ηγεσία, διοίκηση, διεύθυνση, αποτελεσματικότητα 

Εισαγωγή 

Το σύγχρονο περιβάλλον μέσα στο οποίο καλείται να δράσει ο σχολικός διευθυντής 
χαρακτηρίζεται από αστάθεια και αβεβαιότητα καθώς διαμορφώνεται από ποικίλους 
παράγοντες, οι σημαντικότεροι εκ των οποίων είναι: α) ο μετασχηματισμός της κοινω-
νίας σε κοινωνία της γνώσης, όπου η γνώση καθίσταται ο βασικός πόρος της οικονο-
μίας και το σημαντικότερο κλειδί ανάπτυξης και προόδου κι επομένως απαιτείται η 
εκπαίδευση των πολιτών στη διαχείριση και αξιοποίησή της (Θεοφιλίδης, 2012), β) το 
φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης, το οποίο υπαγορεύει αλλαγές και στο εκπαιδευτικό 
σύστημα καθώς θα πρέπει να εναρμονιστεί με το άνοιγμα της αγοράς, τον έντονο α-
νταγωνισμό, την προώθηση της καινοτομίας και της δημιουργικότητας (Θεοφιλίδης, 
2012), γ) η πρόκληση της συνεκπαίδευσης ατόμων με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβα-
θρο καθώς, ο μαθητικός πληθυσμός έχει απωλέσει την ομοιογένειά του λόγω της α-
θρόας μετακίνησης πληθυσμών εντός μίας χώρας ή και μεταξύ χωρών (Αθανασούλα-
Ρέππα, 2008), δ) η ανάγκη το σχολείο να εναρμονιστεί με το πρόγραμμα και τις ανά-
γκες των οικογενειών των μαθητών καθώς και με την έξοδο της γυναίκας στην αγορά 
εργασίας (Κωνσταντινίδης, 1997), ε) οι αποκεντρωτικές τάσεις που επικρατούν τα τε-
λευταία χρόνια στα εκπαιδευτικά συστήματα των προηγμένων χωρών και έχουν ανα-
βαθμίσει τη σχέση του σχολείου με τις τοπικές αρχές και τις τοπικές κοινωνίες (Κα-
τσαρός, 2008). Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ο διευθυντής  της σχολικής μονάδας χρειάζε-
ται να κάνει μια απαραίτητη, μα συνάμα, δύσκολη μετάβαση: από την παραδοσιακή, 
γραφειοκρατική άσκηση της διοίκησης στην οραματική και αποτελεσματική ηγεσία.  
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Εννοιολογική οριοθέτηση της ηγεσίας και αντιπαραβολή της με τις έννοιες της 
διοίκησης και της διεύθυνσης 

Ορίζοντας την έννοια «ηγεσία» 

Η ηγεσία αποτελεί μία έννοια με πρωταγωνιστικό ρόλο στη θεωρία της διοικητικής 
επιστήμης καθώς και μία από τις βασικές συνιστώσες στην επιτυχία ή στην αποτυχία 
των κοινωνικών οργανώσεων και ιδιαίτερα των εκπαιδευτικών οργανισμών (Κατσα-
ρός, 2008). Παρά το γεγονός ότι έχει γίνει αντικείμενο εκτεταμένης επιστημονικής έ-
ρευνας, οι ερευνητές δεν έχουν καταλήξει σε έναν σαφή και κοινά αποδεκτό ορισμό. 
Ωστόσο, οι περισσότεροι ορισμοί εμφανίζουν δύο κοινά σημεία: Πρώτον, η ηγεσία α-
ποτελεί μια ομαδική λειτουργία και δεύτερον, οι ηγέτες σκοπίμως αποσκοπούν στην 
άσκηση επιρροής σε άλλους μέσω της κοινωνικής αλληλεπίδρασης (Αθανασούλα-Ρέ-
ππα, 2008). 

Ο Πασιαρδής (2004) ορίζει την ηγεσία ως το πλέγμα εκείνων των συμπεριφορών που 
χρησιμοποιεί κάποιος κατά την αλληλεπίδραση του με άλλα άτομα όταν προσπαθεί να 
επηρεάσει τη δική τους συμπεριφορά. Ο Chemers (1997) θεωρεί ότι η ηγεσία επιδιώκει 
την επίτευξη ενός κοινού σκοπού μέσα από μία διαδικασία κοινωνικής επίδρασης κατά 
την οποία ένα άτομο καταφέρνει να εξασφαλίσει τη βοήθεια άλλων ατόμων. Οι Σαΐτη 
& Σαΐτης (2012) υποστηρίζουν ότι η ηγεσία είναι η διαδικασία επιρροής της συμπερι-
φοράς των μελών μίας άτυπης ή τυπικής οργάνωσης από κάποιον (ηγέτη), ώστε να 
εξασφαλίσει τη θεληματική συνεργασία τους για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού 
αποτελέσματος.  

Οι άνωθεν ορισμοί αναδεικνύουν τη θεώρηση της ηγεσίας ως διαδικασίας άσκησης 
επιρροής, η οποία δύναται να πηγάζει από τα προσωπικά χαρακτηριστικά του ατόμου, 
την εξειδικευμένη γνώση του λόγω σπουδών ή εμπειρίας καθώς και από την εξουσία 
που του εξασφαλίζεται λόγω θέσης στην διοικητική ιεραρχία και λόγω του θεσμικού 
του ρόλου (Κατσαρός, 2008). Σύμφωνα με τους Leithwood & Duke (1999) η άσκηση 
επιρροής προέρχεται από την παράδοση, τη θρησκεία, την ψυχολογία και την κοινω-
νιολογία καθώς κι από ένα μίγμα φιλοσοφίας, κοινωνικής ψυχολογίας και κριτικής θε-
ωρίας.  

Ο Θεοφιλίδης (2012), σε μία προσπάθεια να εξειδικεύσει την έννοια της ηγεσίας στο 
πλαίσιο των εκπαιδευτικών οργανισμών, εισάγει τον όρο εκπαιδευτική ηγεσία ως «α-
ποτύπωση της ανάγκης για εξέλιξη στον ρόλο του στελέχους της εκπαίδευσης, εναρ-
μόνισή του με τα νέα κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα και μετακίνηση του ενδια-
φέροντος από τα τυποποιημένα καθήκοντά του στην ανάληψη πρωτοβουλιών, εισα-
γωγή καινοτομιών και συμμετοχική διοίκηση». 
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Διάκριση διοίκησης, διεύθυνσης και ηγεσίας 

Ο Πασιαρδής (2004) αναφέρει ότι η διοίκηση (administration) αφορά «τη διοικητική 
διεκπεραίωση των καθημερινών εργασιών για τη λειτουργία του οργανισμού ως γρα-
φειοκρατίας». Σύμφωνα με τους Μπάλια & Μπέστια (2016) η διοίκηση σχετίζεται με 
την πρόβλεψη, τον προγραμματισμό, την οργάνωση, τον συντονισμό και τον έλεγχο σε 
έναν οργανισμό. 

Η έννοια της διεύθυνσης (management) έχει να κάνει με την καθημερινή διοίκηση του 
οργανισμού, η οποία συνοδεύεται ταυτόχρονα με την βραχυπρόθεσμη απόδοση κατεύ-
θυνσης στον οργανισμό, μέσα σε έναν χρονικό ορίζοντα μερικών μηνών ή και ενός ή 
δύο χρόνων ακόμα (Πασιαρδής, 2004). Σύμφωνα με τον Kladis (2011, όπως στο Μπά-
λιας & Μπέστιας, 2016) η διεύθυνση συνιστά «ένα στοιχείο της διοίκησης του οργανι-
σμού που σχετίζεται με την εφαρμογή των αποφάσεων της διοίκησης, τις καθημερινές 
δραστηριότητες του οργανισμού, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την επίτευξη των στρα-
τηγικών επιλογών και των στόχων του». 

Αντίθετα, η ηγεσία (leadership) εμπεριέχει το όραμα και την μακροπρόθεσμη κατεύ-
θυνση του οργανισμού, σε έναν ορίζοντα τριών με πέντε έως και δέκα ετών, αποδίδο-
ντας με τον τρόπο αυτό στρατηγικό προσανατολισμό στον οργανισμό (Πασιαρδής, 
2004). Η έννοια του οράματος είναι μείζονος σημασίας για την ηγεσία, καθώς ο ηγέτης 
πρέπει να μπορεί να οραματιστεί πώς θα είναι ο οργανισμός στον οποίο προΐσταται, 
όταν αυτός δε θα είναι πια παρών. Στην εικόνα 1, απεικονίζονται οι σχέσεις των όρων 
διοίκηση, διεύθυνση και ηγεσία (Πασιαρδής, 2004). 

 
Εικόνα 1: σχέσεις ανάμεσα στη Διοίκηση, τη Διεύθυνση και την Ηγεσία 

Ο Κατσαρός (2008) επισημαίνει ότι κάθε διευθυντικό ή διοικητικό στέλεχος δεν είναι 
εξ ορισμού και ηγέτης. Το διοικητικό στέλεχος, ναι μεν μπορεί να επηρεάσει τη συ-
μπεριφορά των άλλων λόγω της εξουσίας που του χορηγεί η θέση του, αλλά ωστόσο η 
ηγεσία προϋποθέτει ικανότητες άσκησης επιρροής και δεν εξασφαλίζεται μόνο από τη 
θέση.  
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Η Αθανασούλα-Ρέππα (2008) εντοπίζει τη διαφορά μεταξύ ενός ηγέτη και ενός διευ-
θυντή/διοικητή στο ποιος ελέγχει την εξουσία τους. Ο διευθυντής/διοικητής στηρίζεται 
στη νομιμοποιημένη εξουσία που χορηγείται στις επίσημες θέσεις της ιεραρχίας. Αντί-
θετα, ο ηγέτης μπορεί να αναδυθεί από μια ομάδα ακόμα κι αν δεν κατέχει επίσημη 
εξουσία. Οι οπαδοί εμπιστεύονται την εξουσία σε έναν ηγέτη επειδή έλκονται από τις 
ιδέες του, εμπνέονται από το όραμά του, ενστερνίζονται τις αξίες και τις πεποιθήσεις 
του και επειδή είναι πεπεισμένοι ότι μπορεί να τους αντιπροσωπεύσει με τον βέλτιστο 
τρόπο. Μπορούν να αποσύρουν τη στήριξή τους στον ηγέτη αλλά και να την αυξήσουν 
ανάλογα με τις περιστάσεις. 

Ο Πασιαρδής (2004) έχει αντιπαραβάλει τα βασικά χαρακτηριστικά ενός διευθυντή κι 
ενός ηγέτη ως ακολούθως (εικόνα 2). 

 

Εικόνα 2: διαφορές διευθυντή - ηγέτη 

Το ιδανικό θα ήταν οι έννοιες της διεύθυνσης, της διοίκησης και της ηγεσίας να αλλη-
λοσυμπληρώνονται και όχι να αλληλοαναιρούνται. Πρέπει να επιδιώκεται ο άριστος 
συνδυασμός τους που θα εξασφαλίσει αποτελεσματικότητα και ικανοποίηση των αν-
θρώπων (Κατσαρός, 2008). 

Τα χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού και επιτυχημένου σχολικού ηγέτη 

Σύμφωνα με τον Πασιαρδή (2004) ο αποτελεσματικός σχολικός ηγέτης μπορεί να με-
ταδώσει την αποστολή του σχολείου στους άμεσα εμπλεκόμενους (εκπαιδευτικούς, γο-
νείς, μαθητές, κοινότητα) με αποτελεσματικό τρόπο, επικοινωνεί και συνεργάζεται με 
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τους εκπαιδευτικούς ώστε εκείνοι να είναι πιο αποτελεσματικοί στην εκτέλεση της ερ-
γασίας τους, δημιουργεί θετικό κλίμα μάθησης, καθοδηγεί τον συλλογικό προγραμμα-
τισμό, αξιολογεί τους εκπαιδευτικούς αλλά και ενδιαφέρεται για την επιμόρφωσή τους, 
μεριμνά για την απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή, συμμετέχει ενεργά σε όλες τις 
φάσεις της ζωής του σχολείου, είναι καινοτόμος και ο κύριος φορέας νεωτερισμών, 
δημιουργεί ένα όραμα και κατευθύνει τη σχολική μονάδα προς αυτό, είναι αρωγός στην 
προσπάθεια των εκπαιδευτικών να προγραμματίζουν και να εφαρμόζουν στρατηγικές 
που στοχεύουν στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων και τέλος, έχει υψηλές 
προσδοκίες πρώτα από τον εαυτό του και μετά από τους άλλους, για τον λόγο αυτό και 
προσπαθεί δια βίου να επιμορφώνεται. 

Ο Θεοφιλίδης (2012), σε μια προσπάθεια να προσδιορίσει τα χαρακτηριστικά του επι-
τυχημένου σχολικού ηγέτη, κάνει αναφορά στα αποτελέσματα διαφόρων σχετικών ε-
ρευνών, όπως η έρευνα του Εθνικού Συνδέσμου Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης στις ΗΠΑ (1982), η έρευνα των Blumberg και Greenfield (1980), η έρευνα των 
Punty και Hively (1992), η έρευνα των Rutter et al. καθώς και μια σειρά ερευνών 
(Hellawell, 1991 ̇  Southworth, 1990 ̇  Yeomans, 1987) στην αποτελεσματικότητα διευ-
θυντών σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Συνοψίζοντας τα πορίσματα των ερευ-
νών, ο επιτυχημένος σχολικός ηγέτης: 

• Συμβάλλει στη δημιουργία οράματος σχολείου και εργάζεται συστηματικά και 
μεθοδικά για να το υλοποιήσει. 

• Καλλιεργεί θετικό κλίμα μάθησης. 
• Διαμορφώνει σαφείς στόχους για το σχολείο, καταρτίζει σε συνεργασία με το 

προσωπικό πρόγραμμα υλοποίησης των στόχων και εργάζεται συστηματικά για την 
εφαρμογή του, αναλαμβάνοντας διορθωτική δράση όπου απαιτείται. 

• Εμπλέκει το εκπαιδευτικό προσωπικό στη λήψη αποφάσεων, ενθαρρύνει την 
ανάληψη ευθυνών και γενικά εφαρμόζει συμμετοχική διοίκηση. 

• Δείχνει ενδιαφέρον στα άτομα. 
• Είναι ο ίδιος παράδειγμα προς μίμηση. 
• Θέτει υψηλές προσδοκίες για τον ίδιο, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές. 
• Παρακολουθεί συστηματικά την εφαρμογή του αναλυτικού προγράμματος, την 

ακαδημαϊκή πρόοδο των μαθητών καθώς και τον προγραμματισμό και την εργασία 
των εκπαιδευτικών αξιολογώντας και μελετώντας τα αποτελέσματά της. 

• Μεριμνά για την ικανοποίηση των αναγκών επιμόρφωσης του προσωπικού και 
γενικά προωθεί την επαγγελματική ανάπτυξή τους. 

• Διακρίνεται για την αναλυτική του σκέψη και για τον δυναμισμό του, αντιμετωπίζει 
προβληματικές καταστάσεις με ψυχραιμία και αισιοδοξία, δε φοβάται να ρισκάρει. 

• Κάνει καλή χρήση του χρόνου του και των πόρων που διαθέτει το σχολείο. 
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Οι Leithwood, Day, Sammons, Harris & Hopkins (2006) διετύπωσαν τους εξής επτά 
ισχυρισμούς για την επιτυχημένη σχολική ηγεσία: 

1. Η σχολική ηγεσία είναι ο δεύτερος σημαντικότερος παράγοντας όσον αφορά στην 
επίδραση που έχει στα μαθησιακά αποτελέσματα (πρώτος είναι η διδασκαλία). 

2. Όλοι σχεδόν οι επιτυχημένοι ηγέτες βασίζονται στις ίδιες πρακτικές ηγεσίας (οι 
οποίες επικεντρώνονται στη δημιουργία οράματος και τον καθορισμό 
κατεύθυνσης, την κατανόηση και ανάπτυξη των ατόμων, την αναδιοργάνωση του 
οργανισμού και τη διαχείριση του προγράμματος διδασκαλίας και μάθησης). 

3. Οι τρόποι εφαρμογής αυτών των βασικών πρακτικών ηγεσίας, και όχι οι 
καθεαυτές πρακτικές, αποδεικνύουν την ανταπόκριση στο συγκείμενο στο οποίο 
εργάζονται, παρά την υπαγόρευση από αυτό. 

4. Οι σχολικοί ηγέτες βελτιώνουν τη διδασκαλία και τη μάθηση με έμμεσο τρόπο, 
κυρίως μέσω της επιρροής τους στα κίνητρα, την αφοσίωση και τις συνθήκες 
εργασίας του προσωπικού. 

5. Η σχολική ηγεσία έχει μεγαλύτερη επίδραση στα σχολεία και τους μαθητές όταν 
κατανέμεται ευρέως. 

6. Κάποια μοντέλα κατανομής ηγεσίας είναι αποτελεσματικότερα από κάποια άλλα. 
7. Ένα μικρό σύνολο προσωπικών χαρακτηριστικών εξηγεί ένα μεγάλο μέρος της 

διακύμανσης της αποτελεσματικής ηγεσίας. 

Οι παραπάνω ερευνητές υποστηρίζουν ότι οι σχολικοί ηγέτες πρέπει να αντιληφθούν 
και να εφαρμόσουν στην πράξη τους επτά ισχυρισμούς και ιδιαίτερα τους δύο πρώτους. 

Παράλληλα, πλήθος ερευνητών έχει αναδείξει τη σημασία της συναισθηματικής νοη-
μοσύνης στη σύγχρονη ηγεσία. Η συναισθηματική νοημοσύνη ορίζεται ως «η ικανό-
τητα του ατόμου να αντιλαμβάνεται, να κατανοεί και να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά 
τα συναισθήματα ως πηγή ενέργειας, γνώσης και επιρροής τόσο του εαυτού του όσο 
και των άλλων ανθρώπων, με τους οποίους βρίσκεται σε σχέση αλληλεπίδρασης» 
(Μπουραντάς, 2001). Καθορίζει τις δυνατότητες που έχει κάποιος ώστε να μάθει τις 
πρακτικές δεξιότητες που βασίζονται στα εξής στοιχεία της: την αυτοεπίγνωση, την 
αυτορρύθμιση, την ενσυναίσθηση, τις κοινωνικές δεξιότητες και τα κίνητρα συμπερι-
φοράς (Μπουραντάς, 2005). Οι Σαΐτη & Σαΐτης (2012) αναφέρουν ότι οι σχολικοί ηγέ-
τες με πολλές ικανότητες συναισθηματικής νοημοσύνης μπορούν να δημιουργήσουν 
θετικό οργανωσιακό κλίμα, το οποίο με τη σειρά του συμβάλλει στην αποτελεσματική 
λειτουργία του σχολείου. Η Αθανασούλα-Ρέππα (2008) θεωρεί ότι οι σχολικοί ηγέτες 
που διοικούν με το συναίσθημα και τη λογική επιτυγχάνουν καλύτερα αποτελέσματα 
συγκριτικά με εκείνους που διοικούν μόνο με τη λογική. 

Συμπεράσματα - Προτάσεις 

Η παρούσα εργασία, αφού επιχείρησε την εννοιολογική αποσαφήνιση του όρου "ηγε-
σία", προέβη στη διάκριση των εννοιών διεύθυνση - διοίκηση - ηγεσία. Κατέστησε 
σαφές ότι σήμερα, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, υπάρχει ανάγκη για διευθυντές 
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ηγέτες, ικανούς να διαχειριστούν τις απαιτήσεις του σύγχρονου σχολείου. Επιπλέον, 
περιέγραψε και ανέλυσε όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει ο σύγ-
χρονος διευθυντής - ηγέτης, ώστε να συμβάλει επιτυχώς στην αποτελεσματικότητα της 
σχολικής μονάδας καθώς και στην αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου που συντε-
λείται εντός αυτής.  

Κρίνεται σκόπιμο να αναφερθούν κάποιες προτάσεις, βάσει βιβλιογραφικής επισκόπη-
σης, που αφορούν στην περεταίρω βελτίωση της αποτελεσματικότητας του διευθυντή 
της σχολικής μονάδας: 

• επιμόρφωση των διευθυντών σε θέματα Διοίκησης της Εκπαίδευσης, 
• επιμόρφωση των διευθυντών σε μεθόδους και τεχνικές που βελτιώνουν την 

αποτελεσματικότητα των σχολικών μονάδων, 
• μελέτη των πορισμάτων ερευνών που διερευνούν το ρόλο της ηγεσίας στην 

βελτίωση της αποτελεσματικότητας της σχολικής μονάδας. 
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Ο Διευθυντής ως Ηγέτης της Σχολικής Μονάδας. Διερευνητική μελέτη 
περίπτωσης για την επίδραση των ετών προϋπηρεσίας στις απόψεις των 

εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας 

Χαμπηλομάτη Παρασκευή 
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ02 Ηπείρου, Dr.Παιδαγωγικών 

p.habilomati@gmail.com 

Περίληψη 

Η αποτελεσματική διοίκηση των σχολικών μονάδων, είναι αναγκαία συνθήκη. τόσο 
για την ίδια την εκπαιδευτική μονάδα όσο και για ολόκληρο το σχολικό σύστημα. 
Επηρεάζει τη λειτουργία και ανάπτυξή τους και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από 
αποτελεσματικούς Διευθυντές. Στην παρούσα εργασία, μέσα από την ισχύουσα 
θεωρητική και ερευνητική ανασκόπηση προκύπτει ότι σημαντικό ρόλο μπορεί να 
παίξει ο σχολικός Διευθυντής, εφόσον λειτουργήσει ως ηγέτης. Διαθέτει δηλαδή 
ικανότητες, δεξιότητες, γνώσεις και εκπληρώνει υπεύθυνα και αποτελεσματικά το 
έργο του. Επιχειρείται να αποτυπωθούν τα προσόντα που πρέπει να τον χαρακτηρίζουν 
και μέσα από τη διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών, να διαπιστωθεί αν τα 
έτη προϋπηρεσίας τους, επηρεάζουν τις προσδοκίες και απαιτήσεις τους. Σκοπός είναι 
η συμβολή στη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας, μέσα από 
τη θέση του Διευθυντή –ηγέτη, ώστε αφενός να παρέχεται παιδεία και εκπαίδευση 
στους νέους ανθρώπους αφετέρου ενδυνάμωση και ικανοποίηση των εκπαιδευτικών 
στο έργο τους. 

Λέξεις-Κλειδιά:Διευθυντής, σχολική μονάδα, εκπαιδευτική ηγεσία 

Θεωρητικά και ερευνητικά δεδομένα για την ηγεσία 

Σχέση ηγεσίας – διεύθυνσης – διοίκησης 

Σύμφωνα με τα βιβλιογραφικά δεδομένα διατυπώνονται αρκετές απόψεις στην 
αναζήτηση της σχέσης της ηγεσίας με τους όρους διεύθυνση και διοίκηση. Κατά τον 
Κατσαρό (2008), υιοθετείται η άποψη ότι οι όροι ηγεσία και διοίκησηεπικαλύπτονται 
σε κάποιο βαθμό, αποτελούνόμωςδιακριτούς ρόλους. 

Στη διοίκηση αποδίδεται ο ρόλος της διατήρησης της λειτουργικότητας και της 
αποτελεσματικότητας του οργανισμού στο επίπεδο των καθημερινών του λειτουργιών, 
ενώ στην ηγεσία αποδίδεται ο ρόλος της χάραξης πολιτικής και της αντιμετώπισης των 
αλλαγών και των στόχων που έχουν σχέση με τη βελτίωση του προσωπικού. Ο τρόπος 
ηγεσίας του Διευθυντή επηρεάζεται από την κατάρτιση και εκπαίδευση των 
υφισταμένων, τη διοικητική του ικανότητα, τις διαπροσωπικές σχέσεις που 
αναπτύσσει με τους εκπαιδευτικούς (Donaldson, 2007). Έρευνα σχετικά με τις 
αντιλήψεις των εκπαιδευτικών, το ύφος ηγεσίας και τη συμπεριφορά των Διευθυντών 
καθώς και την επικοινωνία που έχουν μαζί του, έδειξε ότι ο τύπος ηγεσίας που 
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αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί και υιοθετεί ο Διευθυντής τους, επηρεάζει τη 
συμπεριφορά τους και μειώνει ή αυξάνει την πίεση που νιώθουν από το επάγγελμά 
τους (Courtney, 1987). 

Μέσα από διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για το ρόλο του Διευθυντή 
φάνηκε ότι οι εκπαιδευτικοί προτιμούν έναν Διευθυντή προσιτό, ανοιχτό και 
συνεργάσιμο, με διαπροσωπικό προσανατολισμό (Costanzo, 1972).  

 Η καθοδηγητική ηγεσία συμβάλλει στην οργανωσιακή κοινωνικοποίηση του 
εκπαιδευτικού, η οποία ευνοείται από το καλό σχολικό κλίμα και την ανάπτυξη των 
καλών σχέσεων. Ο Διευθυντής οφείλει να είναι υποστηρικτικός και φιλικός ώστε να 
ενταχθεί ο εκπαιδευτικός στη σχολική μονάδα και να συνεχίζει να εργάζεται 
αποτελεσματικά σε αυτή (Angelle, 2006). 

Οι καλύτερες πρακτικές με τις οποίες ενισχύονται οι διαπροσωπικές σχέσεις, αλλά 
αναβαθμίζεται και ο ρόλος του Διευθυντή και των εκπαιδευτικών παραπέμπουν στο 
συμμετοχικό σύστημα διοίκησης το οποίο, σύμφωνα με σχετικές έρευνες, συμβάλλει 
στην αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής μονάδας (Levinson, 1973).  

Αναφέρονται ως καλές πρακτικές η συνεργασία και η συγκρότηση ομάδας με τους 
συναδέλφους, η κατανομή εργασίας για τη λήψη αποφάσεων, η παροχή ευκαιριών 
στους εκπαιδευτικούς για να αναλάβουν ρόλους ηγεσίας, η δημιουργία προϋποθέσεων 
για έρευνα στη σχολική μονάδα και η αξιοποίηση των έμπειρων εκπαιδευτικών για την 
καθοδήγηση των νεότερων (Drago-Severson, 2007) 

Ηγεσία και αποτελεσματικότητα εκπαιδευτικού έργου σχολικής μονάδας. 
Χαρακτηριστικά του Διευθυντή- ηγέτη 

Η σημασία της αποτελεσματικής εκπαιδευτικής ηγεσίας, αποτέλεσε αντικείμενο 
μελέτης πολλών ερευνητών (Davis 1998; Gunter&Fitzgerald, 2008; Πασιαρδής 
1994).Ο Διευθυντής κατά τον Day (2003), πρέπει να είναι τόσο διαχειριστής όσο και 
ηγέτης. Πρέπει να σχεδιάζει, να οργανώνει, να εφαρμόζει πλάνα αλλά και να προάγει 
την κουλτούρα, το απώτερο μέλλον, την αλλαγή. Οι σημαντικότερες όψεις του 
ηγετικού ρόλου ενός Διευθυντή είναι η δημιουργία οράματος, κατάλληλου κλίματος, 
η παροχή κινήτρων στο προσωπικό, η διαχείριση της ομάδας (Ιορδανίδης, 2005). 

Η ηγεσία απαιτεί συνδυασμό ικανοτήτων όπως διορατικότητα, τόλμη, πειθώ, 
επικοινωνιακή επίσης ικανότητα, λήψης αποφάσεων, και προσαρμοστικότητας. O 
Διευθυντής – ηγέτης χρειάζεται: 
• να μπορεί να συνθέτει ιδέες, να έχει οράματα, να αντιλαμβάνεται τη σημασία των 

ανθρωπίνων σχέσεων, όπως της ανάγκης για σεβασμό, της αναγνώρισης, της 
επιτυχίας, της ενίσχυσης, της ενθάρρυνσης.(Leithwood&Montgomery, 1986) 

• να εμπνέει και να εμψυχώνει όλους τους εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική 
διαδικασία,  

• να αντιλαμβάνεται ότι οι άνθρωποι υποκινούνται διαφορετικά σε διαφορετικές 
περιπτώσεις και καταστάσεις.  
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Προπάντων, όμως, η επίτευξη των στόχων εξαρτάται τόσο από εκείνο το άτομο που 
εξασφαλίζει την εθελοντική πρόθυμη και αποτελεσματική συνεργασία των ανθρώπων 
που ηγείται, όσο και από τις περιστάσεις που επικρατούν κατά την εκτέλεση της 
ομαδικής προσπάθειας (Σαΐτης, 2008α). 

Συνεπώς. ο Διευθυντής – ηγέτης για να πετύχει στο έργο του πρέπει να συνεργάζεται 
άριστα με το προσωπικό του σχολείου, να διαμορφώνει θετικό κλίμα για την καλύτερη 
συνεργασία μεταξύ των συναδέλφων εξισορροπώντας τις όποιες αντικρουόμενες 
απόψεις ή προσδοκίες τους (Neuberger, 1995; Wissinger, 1996). Η ολοκληρωμένη 
άλλωστε εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής και η καλύτερη λειτουργία του 
σχολείου περνάει πάντα μέσα από τη συνεργασία όλων των εκπαιδευτικών (Σαΐτης, 
2008β). 

Μορφές σχολικής ηγεσίας 

Το σχολείο είναι ένας ιδιαίτερος οργανισμός, ο οποίος παρουσιάζει πολλές μορφές που 
απορρέουν από τον διφυή χαρακτήρα του ως διοικητικού και ταυτόχρονα κοινωνικού 
θεσμού. Η σχολική ηγεσία πρέπει να λάβει μέριμνα, ώστε να αναπτυχθούν δράσεις με 
προδιαγεγραμμένες λειτουργίες μορφωτικές, παιδαγωγικές, διοικητικές. Είναι 
απαραίτητο να αξιοποιούνται όλοι οι διαθέσιμοι πόροι, ανθρώπινοι και υλικοί μέσω 
του σχεδιασμού του προγραμματισμού, της λήψης αποφάσεων, της οργάνωσης, της 
διεύθυνσης, του ελέγχου αλλά της εποικοδομητικής συνεργασίας με όλους τους 
εμπλεκόμενους κοινωνικούς φορείς, καθώς οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί αποτελούν 
ανοιχτά συστήματα (Κατσαρός, 2008). Υπάρχει έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον (Bush 
2011), για τη μορφή που πρέπει να παίρνει η ηγεσία ενός εκπαιδευτικού οργανισμού, 
ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι του και η εκπαιδευτική λειτουργία (Leithwood, 
JantzietSteinbach, 1999). Ως μορφές σχολικής ηγεσίας, με βάση την 
αποτελεσματικότητά της, διακρίνονται η διοικητική, η συμμετοχική, η 
μετασχηματιστική, η ενδεχομενική, η ηθική, η διδακτική αλλά και η διαπροσωπική, η 
συναλλακτική, η μετασχηματίζουσα, η μετανεωτερική. 

Στην τυπολογία του Bush, εφαρμόζεται στην ελληνική εκπαίδευση το έντονα 
γραφειοκρατικό και συγκεντρωτικό πρότυπο. Ο Διευθυντής αναλαμβάνει 
διεκπεραιωτικό και μεσολαβητικό ρόλο ανάμεσα στους υφισταμένους του και στα 
ανώτερα διοικητικά κλιμάκια. Εστιάζει κυρίως στις λειτουργίες και στο αποτέλεσμα 
και λιγότερο στις ανθρώπινες σχέσεις. Σύμφωνα με πορίσματα πρόσφατων ερευνών 
επικρατεί η άποψη ότι οι συνεργατικοί τύποι διοίκησης, οι οποίοι δίνουν τη 
δυνατότητα να αποκτήσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι μέσα από τη συνεργασία και τις 
αρμοδιότητες που προωθούνται και παρέχονται σε αυτούς, πρόσβαση στην άσκηση 
και διαμόρφωση της εσωτερικής πολιτικής είναι οι πλέον γόνιμοι. Κάθε ένα από τα 
μέρη, μπορεί να ασκήσει ενεργά και υπεύθυνα το ρόλο του. Όλοι όμως μαζί σαν 
ομάδα, μπορούν να εργαστούν για την επιτυχία των στόχων του σχολείου και του 
αμοιβαίου οράματος.  
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Η μετασχηματιστική ηγεσία σχετίζεται με τα συναδελφικά πρότυπα διοίκησης (Bush, 
2011). Ο ρόλος του μετασχηματιστικού ηγέτη, είναι εκείνος του μεταλαμπαδευτή του 
οράματος και των αξιών που διακρίνουν τόσο αυτόν όσο και το σύνολο των μελών 
μιας σχολικής μονάδας (Ράπτης &Βιτσιλάκη, 2007). 

Σκοπός της έρευνας 

Σκοπός της έρευνας είναι να καταγράψουμε την επίδραση που έχουν τα έτη 
προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών του Συλλόγου Διδασκόντων των σχολικών μονάδων 
του Νομού Άρτας, στις απόψεις τους για το Διευθυντή ως Ηγέτη της Σχολικής 
Μονάδας.  

Ερευνητικά ερωτήματα 

Στην παρούσα εργασία θα εξετάσουμε τις απόψεις των υποκειμένων της έρευνας 
αναφορικά με το κατά πόσο ο Διευθυντής ως ηγέτης μιας σχολικής μονάδας: 
1. διασφαλίζει την εναρμόνιση της εργασίας των εκπαιδευτικών με τους εκπαιδευτικούς 

στόχους του σχολείου,  
2. διευκολύνει, ενθαρρύνει και υποστηρίζει προγράμματα και πρακτικές που 

δημιουργούν θετικό κλίμα για μάθηση,  
3. εφαρμόζει συμμετοχικές διαδικασίες στη λήψη αποφάσεων,  
4. προωθεί τη συνεργασία με άλλους οργανισμούς και την τοπική κοινωνία για να 

εξυπηρετήσει τις ανάγκες των μαθητών,  
5. ενθαρρύνει την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. 

Μεθοδολογία της έρευνας 

Ερευνητικό εργαλείο 

Για τη διεξαγωγή της έρευνας επιλέχτηκε η ποσοτική προσέγγιση με εργαλείο 
συλλογής δεδομένων το ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις κλειστού τύπου, το οποίο ήταν 
κοινό για τους Διευθυντές και τους εκπαιδευτικούς.Χρησιμοποιήσαμε την πεντάβαθμη 
κλίμακα Likert (Cohenetal, 2008) με διαβαθμισμένες απαντήσεις από το πολύ 
αρνητικό έως και το πολύ θετικό, με μικρές παραλλαγές ανάλογα με το χαρακτήρα 
των ερωτήσεων «καθόλου», «λίγο», «αρκετά» «πολύ», «πάρα πολύ». 

Για την τελική σύνταξη του ερωτηματολογίου λάβαμε υπόψη τις συζητήσεις που 
είχαμε με Διευθυντές σχολικών μονάδων. Δόθηκε επιπλέον πιλοτικά σ’ ένα μικρό 
δείγμα συναδέλφων εκπαιδευτικών (pretest) για να εντοπιστούν τυχόν ελλείψεις και 
λάθη και να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις και βελτιώσεις. 

Η έρευνα βασίστηκε στην ομαδική δειγματοληψία (clustersampling), στην επιλογή 
δηλαδή ομάδων εφόσον μας ενδιαφέρει η καταγραφή των απόψεων των υποκειμένων 
στο σύνολό τους (Αθανασίου, 2007). Σύμφωνα με τις ερωτήσεις που περιέχει το 
ερωτηματολόγιο κατατάσσεται στο είδος του ερωτηματολογίου για τη διερεύνηση 
στάσεων (attitudinalquestionnaire).  
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Τρόπος διεξαγωγής της έρευνας 

Η διανομή του ερωτηματολογίου στους Διευθυντές και εκπαιδευτικούς των σχολικών 
μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Άρτας, έγινε μέσω της εφαρμογής 
GoogleForms. Από το email τους οδηγούνταν μέσω συνδέσμου στο προς συμπλήρωση 
ερωτηματολόγιο. Στην πρώτη σελίδα του ερωτηματολογίου υπήρχε η συνοδευτική 
επιστολή, όπου οι εκπαιδευτικοί ενημερώνονταν για τον σκοπό της έρευνας. 
Δηλωνόταν επίσης ότι τα ερωτηματολόγια είναι ανώνυμα και θα χρησιμοποιηθούν 
αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς. Η ανωνυμία των συμμετεχόντων 
διασφαλίστηκε απόλυτα, καθώς με την υποβολή του ερωτηματολογίου στην εφαρμογή 
GoogleForms, αποθηκεύονται μόνο οι απαντήσεις, χωρίς κανένα άλλο στοιχείο της 
ταυτότητας του (διεύθυνση email, στοιχεία υπολογιστή, κ.λπ.).  

Δείγμα και χρόνος διεξαγωγής της έρευνας 

Η έρευνα διεξήχθη στη διάρκεια του Μαρτίου 2018 και το δείγμα της έρευνας 
αποτέλεσαν στο σύνολο τους 35 εκπαιδευτικοί και Διευθυντές σχολικών μονάδων 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Γυμνασίων και Λυκείων του νομού Άρτας.  

Τρόπος ανάλυσης δεδομένων και περιορισμοί της έρευνας 

Μετά τη συλλογή των ερωτηματολογίων έγινε ο έλεγχος, η αρίθμησή τους και η 
κωδικοποίηση των απαντήσεών τους. Τα δεδομένα εισήχθησαν στο στατιστικό 
πρόγραμμα SPSSκαι έγινε ποσοτική και περιγραφική ανάλυση των απαντήσεων.  

Εξαιτίας του μικρού δείγματος της έρευνας, η οποία αποτελεί μελέτη περίπτωσης, τα 
αποτελέσματα που παρουσιάζονται αφορούν μόνο στο συγκεκριμένο δείγμα και δεν 
μπορούν να γενικευτούν στον πληθυσμό των ανά την Ελλάδα εκπαιδευτικών. 

Παρουσίαση αποτελεσμάτων  

Όπως βλέπουμε στον πίνακα 1, τα υποκείμενα της έρευνας με 0-13 έτη προϋπηρεσίας 
θεωρούν ότι ο Διευθυντής διασφαλίζει την εναρμόνιση της εργασίας των 
εκπαιδευτικών με τους εκπαιδευτικούς στόχους του σχολείου «αρκετά» σε ποσοστό 
12, 5%, «πολύ» 37, 5% και πάρα πολύ 50%.  

Τα υποκείμενα της έρευνας με 14-20 έτη προϋπηρεσίας καταγράφουν μόνο θετικές 
απόψεις με ποσοστά 66, 7% και 33, 3% για τις διαβαθμίσεις «πολύ» και «πάρα πολύ» 
αντίστοιχα, ενώ όσοι έχουν προϋπηρεσία 21-27 έτη δηλώνουν «αρκετά» σε ποσοστό 
10%, «πολύ» 60% «και πάρα πολύ» 30%. 

Τέλος, τα υποκείμενα της έρευνας με τη μεγαλύτερη προϋπηρεσία (άνω των 28 ετών), 
δηλώνουν «αρκετά» σε ποσοστό 12, 5%, «πολύ» σε ποσοστό 50% και «πάρα πολύ» 
με 37, 5%. 
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Παρατηρούμε, δηλαδή, ότι όλα τα υποκείμενα της έρευνας εκφράζονται θετικά με 
όσους έχουν τη λιγότερη προϋπηρεσία (έως 13 έτη) να καταγράφουν το υψηλότερο 
ποσοστό στη διαβάθμιση «πάρα πολύ», ενώ όσοι έχουν άνω των 14 ετών προϋπηρεσία 
καταγράφουν τα υψηλότερα ποσοστά στην κατηγορία «πολύ». 
 

 N Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ 

Έτη 

Προϋπηρεσίας 

0-13 8 12, 5% 37, 5% 50, 0% 

14-20 9  66, 7% 33, 3% 

21-27 10 10, 0% 60, 0% 30, 0% 

28+ 8 12, 5% 50, 0% 37, 5% 

Σύνολο 35 8, 6% 54, 3% 37, 1% 

 

Πίνακας 1: Ο Διευθυντής διασφαλίζει την εναρμόνιση της εργασίας των εκπαιδευτικών 
με τους εκπαιδευτικούς στόχους του σχολείου; 

Ο πίνακας 2 παρουσιάζει τις απόψεις των υποκειμένων της έρευνας αναφορικά με το 
ερώτημα «Ο Διευθυντής διευκολύνει, ενθαρρύνει και υποστηρίζει προγράμματα και 
πρακτικές που δημιουργούν θετικό κλίμα για μάθηση;». 

Τα υποκείμενα της έρευνας με προϋπηρεσία 0-13 έτη δηλώνουν «λίγο» με ποσοστό 
12, 5%, «πολύ» με 50% και «πάρα πολύ» με 37, 5%, ενώ οι εκπαιδευτικοί με 
προϋπηρεσία 14-20 έτη καταγράφουν απαντήσεις μόνο στις διαβαθμίσεις «πολύ» και 
«πάρα πολύ» με ποσοστά 44, 4% και 55, 6% αντίστοιχα.  

Τέλος, οι εκπαιδευτικοί με προϋπηρεσία 21-27 έτη δηλώνουν «αρκετά», «πολύ» και 
«πάρα πολύ» με ποσοστά 20%, 30% και 50% αντίστοιχα, ενώ τα υποκείμενα της 
έρευνας με τη μεγαλύτερη προϋπηρεσία καταγράφουν ποσοστά που ανέρχονται σε 12, 
5% για τη διαβάθμιση «αρκετά», 50% για τη διαβάθμιση «πολύ» και 37, 5% για τη 
διαβάθμιση «πάρα πολύ». 
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Παρατηρούμε, δηλαδή, ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών τάσσονται θετικά υπέρ 
της άποψης ότι ο Διευθυντής διευκολύνει, ενθαρρύνει και υποστηρίζει προγράμματα 
και πρακτικές που δημιουργούν θετικό κλίμα για μάθηση. 

 
  N Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ 

Έτη 

Προϋπηρεσίας 
0-13 8 12, 5%  50, 0% 37, 5% 

14-20 9   44, 4% 55, 6% 

21-27 10  20, 0% 30, 0% 50, 0% 

28+ 8  12, 5% 50, 0% 37, 5% 

Σύνολο 35 2, 9% 8, 6% 42, 9% 45, 7% 

 

Πίνακας 2: Ο Διευθυντής διευκολύνει, ενθαρρύνει και υποστηρίζει προγράμματα και 
πρακτικές που δημιουργούν θετικό κλίμα για μάθηση; 

Στον πίνακα 3 καταγράφονται οι απόψεις των υποκειμένων της έρευνας αναφορικά με 
το ερώτημα «Ο Διευθυντής δημιουργεί ένα κοινό όραμα για βελτίωση του σχολείου 
με τη συνεργασία του Συλλόγου Διδασκόντων;» 
 

   Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ 

Έτη 

Προϋπηρεσίας 
0-13 8 12, 5%  50, 0% 37, 5% 

14-20 9  22, 2% 33, 3% 44, 4% 

21-27 10 10, 0% 20, 0% 40, 0% 30, 0% 

28+ 8  25, 0% 62, 5% 12, 5% 

Σύνολο 35 5, 7% 17, 1% 45, 7% 31, 4% 
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Πίνακας 3: Ο Διευθυντής δημιουργεί ένα κοινό όραμα για βελτίωση του σχολείου με τη 
συνεργασία του Συλλόγου Διδασκόντων; 

Όπως βλέπουμε στον πίνακα, οι εκπαιδευτικοί με 0-13 έτη προϋπηρεσίας απαντούν 
«λίγο» με ποσοστό 12, 5%, «πολύ» με 50% και «πάρα πολύ με 37, 5%. Τα υποκείμενα 
της έρευνας με 14-20 έτη προϋπηρεσίας καταγράφουν ποσοστά στις διαβαθμίσεις 
«αρκετά», «πολύ» και «πάρα πολύ» με 22, 2%, 33, 3% και 44, 4% αντίστοιχα, ενώ 
όσοι έχουν προϋπηρεσία 21-27 έτη απαντούν «λίγο» με 10%, «αρκετά» με 20%, 
«πολύ» με 40% και «πάρα πολύ» με 30%.Τέλος, οι πιο έμπειροι εκπαιδευτικοί, με 
προϋπηρεσία άνω των 28 ετών, δηλώνουν «αρκετά» με 25%, «πολύ» με 62, 5% και 
«πάρα πολύ» με 12, 5%. Παρατηρούμε, δηλαδή, ότι η πλειοψηφία των υποκειμένων 
της έρευνας εκφράζονται θετικά έως πολύ θετικά στο ερώτημα «Ο Διευθυντής 
δημιουργεί ένα κοινό όραμα για βελτίωση του σχολείου με τη συνεργασία του 
Συλλόγου Διδασκόντων;» 

Οι απαντήσεις των υποκειμένων της έρευνας στο ερώτημα «Ο Διευθυντής εφαρμόζει 
συμμετοχικές διαδικασίες στη λήψη αποφάσεων;» καταγράφονται στον πίνακα 4. 
 

  N Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ 

Έτη 

Προϋπηρεσίας 
0-13 8 12, 5% 62, 5% 25, 0% 

14-20 9 11, 1% 44, 4% 44, 4% 

21-27 9 22, 2% 44, 4% 33, 3% 

28+ 8 12, 5% 50, 0% 37, 5% 

Σύνολο 34 14, 7% 50, 0% 35, 3% 
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Πίνακας 4: Ο Διευθυντής εφαρμόζει συμμετοχικές διαδικασίες στη λήψη αποφάσεων; 

Όπως προκύπτει από τον πίνακα, όλα τα υποκείμενα της έρευνας εκφράζονται με 
θετικές απόψεις για την εφαρμογή συμμετοχικών διαδικασιών στη λήψη αποφάσεων 
εκ μέρους του διευθυντή. Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί με 0-13 έτη προϋπηρεσίας 
δηλώνουν «αρκετά» με 12, 5%, «πολύ» με 62, 5% και «πάρα πολύ» με 25%, οι 
εκπαιδευτικοί με 14-20 έτη προϋπηρεσίας «αρκετά» με 11, 1%, «πολύ» με 44, 4% και 
«πάρα πολύ» με 44, 4%. Τα υποκείμενα της έρευνας με προϋπηρεσία 21-27 έτη 
δηλώνουν 22, 2% «αρκετά», 44, 4% «πολύ» και 33, 3% «πάρα πολύ», ενώ όσοι έχουν 
άνω των 28 ετών προϋπηρεσία δηλώνουν «αρκετά» με 12, 5%, «πολύ» με 50% και 
«πάρα πολύ» με 37, 5%. 

Στον πίνακα 5 καταγράφονται οι απόψεις των υποκειμένων της έρευνας αναφορικά με 
το ερώτημα «Ο Διευθυντής προωθεί τη συνεργασία με άλλους οργανισμούς και την 
τοπική κοινωνία για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των μαθητών;» 

Σύμφωνα με τον πίνακα, τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται για όλες τις 
κατηγορίες ετών προϋπηρεσίας στις διαβαθμίσεις «πολύ» και «πάρα πολύ», και σε 
μικρότερα ποσοστά στη διαβάθμιση «αρκετά». 

 
  N Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ 

Έτη 

Προϋπηρεσίας 
0-13 8 12, 5% 37, 5% 50, 0% 

14-20 9 11, 1% 44, 4% 44, 4% 

21-27 9 22, 2% 22, 2% 55, 6% 

28+ 8  62, 5% 37, 5% 

Σύνολο 34 11, 8% 41, 2% 47, 1% 
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Πίνακας 5: Ο Διευθυντής προωθεί τη συνεργασία με άλλους οργανισμούς και την 

τοπική κοινωνία για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των μαθητών; 

Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί με 0-13 έτη προϋπηρεσίας απαντούν 12, 5% «λίγο», 37, 
5% «πολύ» και 50% «πάρα πολύ». Τα υποκείμενα της έρευνας με 14-20 έτη 
προϋπηρεσίας σημειώνουν ποσοστά 11, 1% στη διαβάθμιση «αρκετά», 44, 4% στη 
διαβάθμιση «πολύ» και 44, 4% στη διαβάθμιση «πάρα πολύ», ενώ οι συνάδελφοί τους 
με προϋπηρεσία 21-27 έτη καταγράφουν ποσοστό 22, 2% στις διαβαθμίσεις «αρκετά» 
και «πολύ» αντίστοιχα και 55, 6% στη διαβάθμιση «πάρα πολύ». Τέλος, αξιοσημείωτο 
είναι ότι οι εκπαιδευτικοί με άνω των 28 ετών προϋπηρεσία καταγράφουν ποσοστά 
μόνο στις διαβαθμίσεις «πολύ» και «πάρα πολύ» με τιμές που ανέρχονται σε 62, 5% 
και 37, 5% αντίστοιχα. 

Παρατηρούμε, δηλαδή, ότι στην πλειοψηφία τους τα υποκείμενα της έρευνας έχουν 
πολύ θετικές απόψεις αναφορικά με το ερώτημα «Ο Διευθυντής προωθεί τη 
συνεργασία με άλλους οργανισμούς και την τοπική κοινωνία για να εξυπηρετήσει τις 
ανάγκες των μαθητών;» 

Όσον αφορά το ερώτημα «Ο Διευθυντής ενθαρρύνει την επαγγελματική ανάπτυξη των 
εκπαιδευτικών;» οι απόψεις των υποκειμένων της έρευνας τείνουν και εδώ να είναι 
πολύ θετικές, αν και παρατηρούμε ότι υπάρχουν και απαντήσεις στις χαμηλότερες 
διαβαθμίσεις. 
 

  Ν Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ 

Έτη 

Προϋπηρεσίας 
0-13 6 16, 7%   50, 0% 33, 3% 

14-20 9   22, 2% 33, 3% 44, 4% 

21-27 9  11, 1% 22, 2% 11, 1% 55, 6% 

28+ 7   14, 3% 57, 1% 28, 6% 

Σύνολο 31 3, 2% 3, 2% 16, 1% 35, 5% 41, 9% 
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Πίνακας 6: Ο Διευθυντής ενθαρρύνει την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών; 

Ειδικότερα, παρατηρούμε ότι οι εκπαιδευτικοί με τη χαμηλότερη προϋπηρεσία (0-13 
έτη) δηλώνουν σε ποσοστό 16, 7% «καθόλου», 50% «πολύ» και 33, 3% «πάρα πολύ». 
Για τα υποκείμενα της έρευνας με προϋπηρεσία 14-20 έτη οι απαντήσεις 
καταχωρούνται στις διαβαθμίσεις «αρκετά», «πολύ» και «πάρα πολύ» με ποσοστά 22, 
2%, 33, 3% και 44, 4% για κάθε διαβάθμιση αντίστοιχα, ενώ όσοι έχουν 21-27 έτη 
προϋπηρεσίας δηλώνουν «λίγο» με ποσοστό 11, 1%, «αρκετά» με 22, 2%, «πολύ» με 
11, 1% και «πάρα πολύ» με 55, 6%. Τέλος, τα υποκείμενα της έρευνας με τη 
μεγαλύτερη προϋπηρεσία (28 έτη και άνω) δηλώνουν «αρκετά» με 14, 3%, «πολύ» με 
57, 1% και «πάρα πολύ» με 28, 6%. 

Συμπεράσματα – Προτάσεις 

Σύμφωνα με τη μελέτη των ευρημάτων της έρευνας οι εκπαιδευτικοί με μεγαλύτερη 
προϋπηρεσία, προσδοκούν περισσότερα από το Διευθυντή-ηγέτη έναντι των 
νεότερων, οι οποίοι είναι «πάρα πολύ» ευχαριστημένοι από τη διασφάλιση 
εναρμόνισης της εργασίας τους με τους εκπαιδευτικούς στόχους του σχολείου. 

Στο σύνολό τους οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν παρά την ολιγόχρονη ή πολύχρονη 
υπηρεσία, ότι ο Διευθυντής ανταποκρίνεται «πολύ» στην ανάληψη προγραμμάτων στα 
οποία εμπλέκονται και στην υιοθέτηση πρακτικών, οι οποίες δημιουργούν θετικό 
κλίμα μάθησης. Το ποσοστό όμως των απαντήσεών των εκπαιδευτικώνπου είναι κοντά 
στη σύνταξη, ανέρχεται στο37, 5%στη διαβάθμιση «πάρα πολύ», πράγμα που 
φανερώνει ότι προσδοκούν περισσότερακαι μεγαλύτερη στήριξη στο έργο τους από το 
Διευθυντή τους. Η εμπειρία της πολύχρονης προϋπηρεσίας τους, τους κάνει 
περισσότερο απαιτητικούς, έχοντας βιώσει στο χώρο της εκπαίδευσης τη συνεργασία 
με πολλούς Διευθυντές και την ποικιλομορφία της σχολικής ζωής. Επιθυμούν έναν 
Διευθυντή όχι καθαρά διοικητικό και διεκπεραιωτή αλλά έναν Διευθυντή–ηγέτη, ο 
οποίος θα τους ανανεώσει θέτοντας νέες προκλήσεις και στόχους για το σχολείο. 
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης ταποσοστά των απαντήσεωνστη διαβάθμιση «πάρα 
πολύ», των εκπαιδευτικών που έχουν προϋπηρεσία, από 14 έως 20 και 21 έως 27 έτη. 
Προβάλλουν το ενδιαφέρον και την ανάγκη για δραστηριοποίηση και συμμετοχή σε 
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προγράμματα και για ενημέρωση σχετικά με εναλλακτικές πρακτικές διδασκαλίας, 
ώστε να τις αξιοποιήσουν στην εκπαιδευτική τους πορεία. 

Αναγνωρίζεται η προσπάθεια του Διευθυντή να συνεργάζεται με το Σύλλογο 
Διδασκόντων, δημιουργώντας ένα όραμα για το σχολείο, αφού τα μεγαλύτερα 
ποσοστά των απαντήσεωνσυγκεντρώνονταιστη διαβάθμιση «πολύ». Συγκριτικά οι 
εκπαιδευτικοί με τα λιγότερα χρόνια προϋπηρεσίας, είναι «πάρα πολύ»ικανοποιημένοι 
από τον τρόπο διαχείρισης και λειτουργίας του Διευθυντή σε αντίθεση με τους 
συναδέλφους εκπαιδευτικούς με υπηρεσία άνω των 28 ετών, που στην ίδια διαβάθμιση 
διαφοροποιούνται αισθητά συγκεντρώνοντας ένα μικρό ποσοστό απαντήσεων. 
Προφανώς οι Διευθυντές δεν καλύπτουν με τον τρόπο διοίκησης και συνεργασίας τις 
προσδοκίες όλων των εκπαιδευτικών, πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να 
φροντίσουν να συζητούν με τον Σύλλογο και μέσα από κοινό διάλογο, να προκύπτουν  
προοπτικές συμμετοχικότητας, συνεργασίας και εξέλιξης όλων των εκπαιδευτικών της 
σχολικής μονάδας. 

Από τα ευρήματα της έρευνας προκύπτει ότι ο Διευθυντής συνεργάζεται με το 
Σύλλογο Διδασκόντων, ο οποίοςσυμμετέχει στις διαδικασίες που απαιτούνται για τη 
λήψη αποφάσεων και αφορούν τη σχολική μονάδα, με ποσοστά που καλύπτουν τις 
διαβαθμίσεις «πολύ» και «πάρα πολύ». Είναι ικανοποιημένοι οι εκπαιδευτικοί από τον 
τρόπο διοίκησης του σχολείου και την αντιμετώπισή τους από το Διευθυντή. Παρ’όλα 
αυτά υπάρχει ένα ελάχιστο ποσοστό το οποίο δείχνει να απέχει και να μη λαμβάνεται 
υπόψη στις ανωτέρω διαδικασίες. Εδώ έγκειται η διαφοροποιός αξία του Διευθυντή 
από τον ηγέτη. Ο ηγέτης δίνει έμφαση στους ανθρώπους και στα συναισθήματα ενώ ο 
Διευθυντής δίνει έμφαση σε διαδικασίες, συστήματα, στη λογική και στο μυαλό 
(Μπουραντάς, 2002). 

Στο σύνολό τους οι εκπαιδευτικοί απαντούν ότι ο Διευθυντής συνεργάζεται με την 
τοπική κοινωνία και άλλους εκπαιδευτικούς φορείς και οργανισμούς για να 
εξυπηρετήσει τις προκύπτουσες ανάγκες των μαθητών συγκλίνοντας με τα μεγαλύτερα 
ποσοστά στη διαβάθμιση «πάρα πολύ». Όμως οι εκπαιδευτικοί με τη μεγαλύτερη 
προϋπηρεσία(28 έτη και άνω), παρότι απαντούν θετικά στις διαβαθμίσεις «πολύ», 
προσδοκούν περισσότερες ενέργειες και ενδιαφέρον από την πλευρά του Διευθυντή 
για να καλύψει τις ανάγκες όλων των μαθητών στο σύνολό τους αφού η διαβάθμιση 
«πάρα πολύ» δεν συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό των απαντήσεών τους. 

Παρατηρείται ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών στο ερώτημα 
που αφορά την ενθάρρυνση του Διευθυντή προς τους εκπαιδευτικούς σχετικά με την 
επαγγελματική τους ανάπτυξη, οι οποίες παρουσιάζουν μία κλιμάκωση από το 
«καθόλου» έως το «πάρα πολύ» και καλύπτουν τους εκπαιδευτικούς από την αρχή της 
υπηρεσίας τους έως και την υπηρεσία των 27 χρόνων. Οι εκπαιδευτικοί εισέρχονται 
στο χώρο της εκπαίδευσης και σιγά-σιγά εγκλιματίζονται, συνεργάζονται με τους 
συναδέλφους τους, επιμορφώνονται, ενημερώνονται συστηματικά από το Διευθυντή 
και αισθάνονται επαγγελματικά ενδυναμωμένοι και ικανοποιημένοι από το έργο τους. 
Προς το τέλος της επαγγελματικής τους πορείας αν και στη διαβάθμιση «πολύ» 
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συγκλίνει το μεγαλύτερο ποσοστό των απαντήσεων, αποτυπώνεται ένα αξιόλογο 
ποσοστό στη διαβάθμιση «πάρα πολύ», το οποίο δείχνει την ανάγκη περισσότερης 
ενθάρρυνσης και υποστήριξης από το Διευθυντή τους. Παρά την ηλικία τους, τις 
γνώσεις που διαθέτουν και την εμπειρία τους, προσδοκούν απ’ αυτόν να καινοτομήσει, 
να κάνει αλλαγές, να  δείχνει ενδιαφέρον για την οργάνωση δραστηριοτήτων, οι οποίες 
θα διαμόρφωναν ένα θετικό περιβάλλον για την επαγγελματική ενδυνάμωση αυτών 
αλλά και όλων των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας. 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις που καταγράψαμε στην έρευνά μας, οι εκπαιδευτικοί στο 
σύνολό τους και προπάντων οι έχοντες πολύχρονη προϋπηρεσία ζητούν από τον 
Διευθυντή να λειτουργεί μετασχηματιστικά δηλαδή να δημιουργεί όραμα στους 
συνεργάτες του, να τους καθοδηγεί προς την επίτευξη μακροπρόθεσμων στόχων (Bass, 
1985). Είναι σαφές άλλωστε ότι η διαμόρφωση πρακτικών στήριξης των μελών του 
σχολείου, δημιουργεί δεσμούς, εκτίμηση και αναγνώριση στα στελέχη που ασκούν το 
έργο της διοίκησης. 

Με βάση τα πορίσματα της παρούσας έρευνας είναι αρκετά σημαντικό να 
καταγραφούν κάποιες σκέψεις – προτάσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν 
οδηγό για περαιτέρω έρευνα και αναζήτηση. 

Οι Διευθυντές προέρχονται από το σώμα των εκπαιδευτικών. Καλούνται χωρίς καμία 
επιμόρφωση και ειδίκευση να μεταπηδήσουν στο χώρο της Διοίκησης των 
Εκπαιδευτικών Μονάδων, να διοικήσουν, να συντονίσουν, να εμψυχώσουν, να 
παιδαγωγήσουν, να εκπροσωπήσουν τον ζωντανό οργανισμό του σχολείου, να 
αναδειχθούν ως ηγέτες. Η Πολιτεία τους αναθέτει τεράστιο έργο (ν.1566/85, άρθρο 
11; ν. 2525/97; Δ1/105657/8-10-2002, άρθρο 27). Οι εκπαιδευτικοί με ολιγόχρονη 
αλλά και πολύχρονη υπηρεσία στα σχολεία έχουν ανάγκη όχι απλά από ένα διοικητικό 
διορισμένο στέλεχος αλλά από ένα Διευθυντή που θα εμπνέει, θα πείθει, θα δημιουργεί 
μακροπρόθεσμες προοπτικές, θα ανοίγει ορίζοντες. Ο Διευθυντής οφείλει να διαθέτει 
επάρκεια, ετοιμότητα κα ινα επιδιώκει τη δια βίου επιμόρφωση για να ανταποκριθεί 
στο ρόλο του.Τα συμπεράσματα της έρευνάς μας, παρά το μικρό της εύρος, 
συμπίπτουν με έρευνα των Θεοφιλίδη και Στυλιανίδη (2002) σε Διευθυντές σχετικά 
με την αποτελεσματική διαχείριση των καθηκόντων τους όπου διαπιστώθηκε η ανάγκη 
βασικής κατάρτισης και επιμόρφωσής τους σε θέματα διοίκησης και ηγεσίας των 
σχολικών μονάδων. 

Για να μπορέσει η εκπαίδευση ως θεσμός να ανταποκριθεί στους στόχους της, 
παρουσιάζεται επιτακτική και άμεση η ανάγκη υποστήριξης της σχολικής Διεύθυνσης, 
ώστε τα στελέχη της εκπαίδευσης να επαναπροσδιορίσουν τον πολυδιάστατο ρόλο 
τους έναντι των απαιτήσεων και αναγκών εκπαιδευτικών και μαθητών και να 
λειτουργήσουν αποτελεσματικότερα. 
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Ο θεσμός της Μαθητείας στην Δευτεροβάθμια Τεχνική και Επαγγελματική 
Εκπαίδευση στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
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Δυτικής Μακεδονίας, Συντονιστής προγραμμάτων ΕΠΠΑΙΚ-ΠΕΣΥΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ 

Κοζάνης, apapaey@sch.gr 

Περίληψη 

Θέμα της παρούσας εργασίας είναι ο θεσμός της «μαθητείας» στην Δευτεροβάθμια 
Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση στην Ελλάδα υπό το πρίσμα καλών πρακτι-
κών μαθητείας, και κυρίως του Δυικού Συστήματος, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Αποσαφηνίζονται οι έννοιες της μαθητείας στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Ελ-
λάδα, του Δυικού Συστήματος στην Γερμανία και άλλων καλών πρακτικών μαθητείας 
ευρωπαϊκών χωρών και επιχειρείται η σύνδεσή τους με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και μία κριτική αποτίμηση αυτών. Η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση χαράζει πολιτική για την επαγγελματική εκπαίδευση, και κατ’ επέ-
κταση για την «μαθητεία», η οποία δεσμεύει και τη χώρα μας. Εξετάζεται, επίσης, ο 
θεσμός της «μαθητείας» ως ο βασικός πυλώνας για την καταπολέμηση της ανεργίας, 
κυρίως των νέων, και αναδεικνύονται κάποιες βασικές αναντιστοιχίες στους σκοπούς 
των νόμων και στα αποτελέσματά τους. Η μελέτη μας διαπιστώνει, τελικά, ότι η έλ-
λειψη εθνικού σχεδιασμού και οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στη χώρα μας, 
κυρίως όσον αφορά την αύξηση της ανεργίας των νέων, καθιστούν την εφαρμογή του 
θεσμού της «μαθητείας», που θα μπορούσε να αποτελεί πραγματική αναβάθμιση της 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, ιδιαίτερα δύσκολο εγχείρημα. 

Λέξεις-Κλειδιά: Δευτεροβάθμια Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση, Μαθητεία, 
καλές πρακτικές μαθητείας, ενωσιακό δίκαιο  

Εισαγωγή 

Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και μέσω του θεσμού της «μαθητείας», 
καλείται να διαδραματίσει έναν πολυδιάστατο και ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στις σύγ-
χρονες κοινωνίες των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τη μια, θα πρέπει 
να προετοιμάσει με κατάλληλο και σύγχρονο τρόπο ένα σημαντικό τμήμα της νέας 
γενιάς για την άσκηση συγκεκριμένου επαγγέλματος, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα το 
μορφωτικό υπόβαθρο που είναι αναγκαίο για την αποτελεσματική συμμετοχή τους στα 
κοινωνικά δρώμενα, και από την άλλη να συμβάλει άμεσα και ουσιαστικά, αφενός στην 
επαγγελματική και κοινωνική ένταξη όσων νέων την επιλέγουν, και αφετέρου στη συ-
νολική ανάπτυξη της ίδιας της Ενωμένης Ευρώπης. Για τους λόγους αυτούς τα ζητή-
ματα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης θα πρέπει να βρίσκονται στον 
πυρήνα κάθε προσπάθειας που στοχεύει στη μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστή-
ματος κάθε χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η αναβάθμιση της 
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Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης θα πρέπει να αποτελεί πολιτική προτε-
ραιότητα και ανάγκη που συνδέεται με το μέλλον της ίδιας της Ε.Ε.. (Παπαευαγγέλου, 
2020) 

Η ανάλυσή μας ξεκινά με τους ορισμούς για την επαγγελματική εκπαίδευση, την κα-
τάρτιση και το θεσμό της «μαθητείας», όπως προκύπτουν από το ενωσιακό δίκαιο. 

Επαγγελματική Εκπαίδευση 

Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Δ.Ε.Κ.) στην απόφασή του της 13ης 
Φεβρουαρίου 1985 (Υπόθεση GRAVIER 293/83 σκεπτικό απόφασης παρ. 30), έδωσε 
τον ορισμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης ως : «κάθε μορφή εκπαίδευσης που προ-
ετοιμάζει για την απόκτηση τυπικού προσόντος για συγκεκριμένο επάγγελμα ή απα-
σχόληση ή που παρέχει την ιδιαίτερη ικανότητα για την άσκηση του εν λόγω επαγγέλ-
ματος ή της εν λόγω απασχολήσεως, περιλαμβάνεται στην επαγγελματική εκπαίδευση 
ανεξαρτήτως της ηλικίας και του επιπέδου καταρτίσεως των μαθητών ή των φοιτητών, 
ακόμα και αν το πρόγραμμα διδασκαλίας περιλαμβάνει τμήμα γενικής εκπαιδεύσεως». 
(Σκουρής, 1988 & Παπαευαγγέλου, 2015) Η απόφαση αυτή δημιούργησε τις βάσεις 
για μια εκπαίδευση με συγκεκριμένους στόχους, που πρέπει να συνδέεται με κάποιο 
επάγγελμα και χωρίς να υπάρχει δέσμευση, όσον αφορά την ηλικία των εκπαιδευόμε-
νων και το πρόγραμμα διδασκαλίας. 

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (Vocational education and training) 

Η εκπαίδευση πραγματώνεται σε διαφορετικούς «τόπους». Πολλές φορές εκτός από τη 
«θεωρητική» εκπαίδευση που λαμβάνει χώρα σε κάποιο «τόπο», αίθουσα διδασκαλίας, 
είναι απαραίτητη και η «πρακτική» εκπαίδευση ή κατάρτιση για να μπορεί ο μαθητής 
να μάθει να εφαρμόζει και στην πράξη όσα διδάχθηκε στην αίθουσα. Η διαδικασία 
αυτή ορίζεται ως «training» και στην Ελληνική γλώσσα μεταφράζεται «κατάρτιση». Η 
κατάρτιση είναι ένα τμήμα της πορείας προς τη «γνώση», δηλαδή είναι ένα τμήμα της 
εκπαίδευσης, χωρίς βέβαια κάθε εκπαίδευση να περιλαμβάνει κατ’ ανάγκη και κατάρ-
τιση. (Γκίνης, 2008) Αρχική Κατάρτιση είναι ο πρώτος πλήρης κύκλος κατάρτισης για 
ένα συγκεκριμένο επάγγελμα και περιλαμβάνει βασική κατάρτιση και ειδίκευση. 
(Cedefop, 1996) Η Βασική Κατάρτιση εξυπηρετεί τις γενικές επαγγελματικές ανάγκες 
του εκπαιδευόμενου και, για το λόγο αυτό, χαρακτηρίζεται από μια ευρύτητα επαγγελ-
ματικών γνώσεων και δεξιοτήτων. Όταν συμπληρωθεί με την ειδίκευση προσφέρει 
πλήρη επαγγελματική επάρκεια (Cedefop, 1996) και παρέχεται με επαγγελματική επι-
μόρφωση. (Cedefop, 1996) Η επαγγελματική κατάρτιση συνδέεται με την «μαθητεία», 
αφού η κατάρτιση προσφέρει όλα τα εφόδια για την άσκηση του επαγγέλματος που 
μπορεί να ξεκινήσει και επίσημα για τους νέους εργαζόμενους, μέσα από το θεσμό της 
«μαθητείας». 

Μαθητεία 
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«Συστηματικές, μεγάλης διάρκειας εναλλασσόμενες περίοδοι στο χώρο εργασίας και 
σε ένα Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή Εκπαιδευτικό Κέντρο. Ο μαθητευόμενος συνδέεται με 
τον εργοδότη μέσω συμβολαίου και λαμβάνει αμοιβή (μισθό ή επίδομα). Ο εργοδότης 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει στον εκπαιδευόμενο ποιοτική κατάρτιση, που 
οδηγεί σε ένα συγκεκριμένο επάγγελμα» (Cedefop, 2008) Ουσιαστικά ο εκπαιδευόμε-
νος λαμβάνει όλες τις παροχές έχει, όμως και όλες τις υποχρεώσεις ενός εργαζομένου, 
όπως προκύπτει από το συμβόλαιο εργασίας. 

Η νομοθετική κατοχύρωση της «μαθητείας» στη Δευτεροβάθμια Τεχνική και Ε-
παγγελματική Εκπαίδευση 

Η δευτεροβάθμια τυπική επαγγελματική εκπαίδευση, διέπεται από τις διατάξεις του 
νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ Α΄ 193/17-9-2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Στην αιτιολογική 
έκθεση του νόμου τονίζεται ο καθοριστικός ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει μια 
αναβαθμισμένη Επαγγελματική Εκπαίδευση στην καταπολέμηση της ανεργίας των 
νέων σε μια εποχή κρίσης για την Ελλάδα, αλλά και υψηλών απαιτήσεων, λόγω της 
ραγδαίας εξέλιξης της τεχνολογίας στον παγκόσμιο χώρο, επαγγελματική εκπαίδευση 
προσαρμοσμένη, βέβαια, στο ευρωπαϊκό περιβάλλον. Η καταπολέμηση της ανεργίας 
των νέων αποτελεί ένα από τους βασικούς στόχους του νόμου και συνδέεται με τον 
θεσμό της «μαθητείας». (Παπαευαγγέλου, 2015) Χαρακτηριστικά αναφέρεται : «Η α-
ναμόρφωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης μπορεί να αποτελέσει έναν βασικό άξονα 
αντιμετώπισης του προβλήματος της ανεργίας…εν μέσω μιας πρωτοφανούς κρίσης η 
οποία έχει εκτινάξει τα ποσοστά ανεργίας των νέων σε δυσθεώρητα ύψη». Παρ’ όλα 
αυτά, όμως, κοινή είναι η πεποίθηση ότι : «Η επαγγελματική εκπαίδευση εξακολουθεί 
να θεωρείται από τους νέους διέξοδος ανάγκης παρά τις συνεχείς προσπάθειες της πο-
λιτείας να την αναδείξει σε εναλλακτική λύση ισότιμη προς τη γενική εκπαίδευση και 
παρά την ύπαρξη ερευνητικών στοιχείων που εμφανίζουν τους αποφοίτους της να συ-
ναντούν μικρότερες δυσκολίες στην εύρεση απασχόλησης από ό,τι οι απόφοιτοι της 
γενικής εκπαίδευσης». Συνεπώς ένα σύγχρονο επαγγελματικό Λύκειο θα πρέπει να δια-
σφαλίζει όχι μόνο την εκπαίδευση των μελλοντικών επαγγελματιών, αλλά να αποτελεί 
και μια εναλλακτική εκπαιδευτική διαδρομή, ισότιμη με τη γενική εκπαίδευση, για τους 
μαθητές που επιθυμούν έναν διαφορετικό τύπο σχολείου, «στο οποίο θα μπορούν να 
αναπτύξουν τις ιδιαίτερες κλίσεις και δεξιότητές τους». Ο Νόμος 4186/2013 ορίζει ότι 
«οι σκοποί του Επαγγελματικού Λυκείου, είναι αφενός, η ανάπτυξη της προσωπικότη-
τας του ατόμου ως πολίτη σε μια δημοκρατική κοινωνία και αφετέρου η παροχή σύγ-
χρονων επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων για την πρόσβαση στην αγορά εργα-
σίας». Στο άρθρο 7, «Διάρθρωση Σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου και Τάξεις Μα-
θητείας», η επαγγελματική εκπαίδευση παρέχεται πλέον μόνο από τα Επαγγελματικά 
Λύκεια (ΕΠΑ.Λ), ενώ εισάγεται για πρώτη φορά η δυνατότητα «Μαθητείας» σε μετα-
δευτεροβάθμιο επίπεδο. Έτσι διαμορφώνονται δύο βασικοί κύκλοι σπουδών επαγγελ-
ματικής τυπικής εκπαίδευσης : α. o «Δευτεροβάθμιος Κύκλος Σπουδών» και β. ο 
«Μετα-δευτεροβάθμιος κύκλος σπουδών» ή «Τάξη Μαθητείας», όπως ονομάζεται. 
Στην «τάξη μαθητείας» εφαρμόζεται ενισχυτική εργαστηριακή εκπαίδευση και 
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«μαθητεία» σε εργασιακό χώρο με σκοπό τη σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης 
με την αγορά εργασίας και την απόκτηση εμπειρίας από τους μαθητές χρήσιμης για την 
επαγγελματική τους σταδιοδρομία. (άρθρο 7 του ν. 4186/2013)  

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των «Τάξεων Μαθητείας» των ΕΠΑ.Λ. 
καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και του Υπουργού Οικονομι-
κών, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Πιστο-
ποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.). (άρθρο 
12 παρ. 4 και 5 του ν. 4186/2013) 

 Η πολιτεία προσπάθησε με το συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο να αναδείξει την ι-
σοτιμία γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, ιδιωτικής και δημόσιας, ώστε να 
προσελκύσει περισσότερους μαθητές στα επαγγελματικά λύκεια, που συνήθως αντιμε-
τωπίζονται ως δεύτερη επιλογή, και να τονώσει το ενδιαφέρον των ιδιωτών για επεν-
δύσεις στο χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης, χωρίς, βέβαια, να απεμπολήσει το 
δικαίωμά της για έλεγχο και εποπτεία. (Παπαευαγγέλου, 2020) 

Η Μαθητεία στις ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ καθιερώθηκε με το Ν.Δ. υπ’ αριθ. 3971/1959. Αν 
και στις ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ φοιτά μόλις το 10% των μαθητών μιας χρονιάς, οι οποίοι 
επιλέγουν την επαγγελματική εκπαίδευση, η «Μαθητεία» θεωρείται ως σημαντική και 
επιτυχημένη μορφή επαγγελματικής εκπαίδευσης, διότι περίπου τα 2/3 των αποφοίτων 
της προσλαμβάνονται από τις επιχειρήσεις στις οποίες εκπαιδεύτηκαν. (Ιωαννίδου & 
Σταύρου, 2013) Το Συμφωνητικό «Μαθητείας» προβλέπει συγκεκριμένη αμοιβή, η ο-
ποία ανέρχεται στο 70% του ελάχιστου μισθού της εθνικής συλλογικής σύμβασης ερ-
γασίας, καθώς και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη (ιατροφαρμακευτική και συνταξιοδο-
τική - Ν. 1346/83). Η εκπαίδευση σε επαγγελματική σχολή, συνδυάζεται με αμειβό-
μενη εκπαίδευση-πρακτική άσκηση σε δημόσια ή ιδιωτική επιχείρηση, η οποία ανευ-
ρίσκεται από την Επαγγελματική Σχολή. Σκοπός είναι η παροχή επαγγελματικής εμπει-
ρίας σε πραγματικές συνθήκες εργασίας σε νέους και νέες, οι οποίοι είναι απόφοιτοι 
τουλάχιστον της Α΄ Τάξης Λυκείου, ηλικίας 16 έως 23 ετών, έτσι ώστε να προετοιμα-
στούν για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας. Η πρακτική άσκηση στις επιχειρήσεις 
εποπτεύεται από εκπαιδευτικούς του ΟΑΕΔ. Η «Μαθητεία» περιλαμβάνει 14 ειδικό-
τητες και ο ΟΑΕΔ για να εκτιμήσει τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, συνεργάζεται με 
τους κοινωνικούς εταίρους, καθώς και με τις περιφερειακές και τοπικές αρχές. Σημα-
ντικό ρόλο παίζουν εδώ τα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης σ’ όλη τη χώρα, που 
έχουν αναλάβει τη διασύνδεση των φορέων εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας  

Προσπάθεια μεταρρύθμισης του θεσμού της «μαθητείας» ν. 4386/2016 

Στον ν. 4336/2015 (3ο μνημόνιο) υπάρχει δέσμευση για τον «εκσυγχρονισμό και την 
επέκταση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), και με βάση τη με-
ταρρύθμιση που εγκρίθηκε το 2013 (Νόμος 4186/2013), … για ένα σύγχρονο πλαίσιο 
ποιότητας για την ΕΕΚ/μαθητεία, για αναβάθμιση των προγραμμάτων και της πιστο-
ποίησης, για πιλοτικές συμπράξεις με περιφερειακές αρχές και εργοδότες, για χάραξη 
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ολοκληρωμένου σχεδίου εφαρμογής … με σκοπό την παροχή του απαιτούμενου αριθ-
μού θέσεων μαθητείας για όλους τους σπουδαστές της επαγγελματικής και για διασφά-
λιση ιδιωτικής χρηματοδότησης». (Ν. 4336/2015) 

Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, τον Ιούνιο του 2016 ψηφίστηκε ο νόμος 4386/2016 
(ΦΕΚ Α΄ 83) “Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις”. Στο Άρθρο 66 περιλαμ-
βάνονται ρυθμίσεις για τα ζητήματα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, με τροποποί-
ηση του νόμου 4186/2013. Όσον αφορά τη «μαθητεία» ο νόμος την εντάσσει στην 
άτυπη εκπαίδευση, αφού δεν είναι οργανικά ενταγμένη στα ΕΠΑΛ, αλλά αποτελεί προ-
αιρετικό μεταλυκειακό έτος. Η πραγματική εκπαιδευτική εργασία στο έτος αυτό απο-
τελεί μόνο τα 7/35, δηλαδή το 20%, του νόμιμου εβδομαδιαίου ωραρίου των μαθητών 
σε μία ημέρα, ενώ στα ΙΕΚ αποτελεί τα 4/5, δηλαδή το 80%, των εξαμήνων. Στα ΙΕΚ 
δίνεται τίτλος, ενώ εδώ μόνο βεβαίωση παρακολούθησης και προετοιμασία για πιστο-
ποίηση. (Παπαευαγγέλου, 2020) 

Σύμφωνα με τον νόμο οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης καταργούνται ή μετα-
τρέπονται σε δημόσια ΙΕΚ ενώ παρατείνεται η λειτουργία των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του 
Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 3475/2006 (ΦΕΚ Α΄/146), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μέχρι το 
σχολικό έτος 2020-2021. «Ειδικά οι μαθητές που φοιτούν στην Α΄ τάξη των ΕΠΑ.Σ. 
κατά το σχολικό έτος 2020-2021 συνεχίζουν στη Β΄ τάξη και ολοκληρώνουν τις 
σπουδές του το 2022…». 

Καλές πρακτικές «μαθητείας» ευρωπαϊκών χωρών 

Η «μαθητεία» αποτελεί στόχο της Ε.Ε. από το Νοέμβριο του 2012 όταν η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, με Ανακοίνωσή της υπό τον τίτλο «Ανασχεδιασμός της Εκπαίδευσης» 
(Rethinking Education), έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στη σύνδεση της εκπαίδευσης με 
την αγορά εργασίας για να διασφαλίσει την εξεύρεση θέσεων εργασίας. Στα πλαίσια 
αυτά το Δεκέμβριο του 2012 συνέταξε ένα Πακέτο για την Απασχόληση των Νέων 
(Youth Employment Package) που προβλέπει την «Εγγύηση για τους Νέους» (Youth 
Guarantee) – ένα πρόγραμμα, βάσει του οποίου οι νέοι θα διοχετεύονται σύντομα από 
την εκπαίδευση στην εργασία – και τη δημιουργία μιας «Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για 
τη Μαθητεία» (European Alliance for Apprenticeships), με σκοπό τη διάδοση καλών 
πρακτικών «μαθητείας» και κυρίως του δυικού συστήματος. Η Ευρωπαϊκή Συμμαχία 
για τη Μαθητεία που ξεκίνησε στις 2 Ιουλίου του 2013 στη Λειψία επιδιώκει να συμ-
βάλει στην καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, μέσω της βελτίωσης της ποιότητας 
και της προσφοράς θέσεων «μαθητείας» σε όλη την Ε.Ε. (Cedefop, 2014) 

Η «Μαθητεία» στη Φινλανδία αποτελεί ένα προαιρετικό σύστημα επαγγελματικής εκ-
παίδευσης και κατάρτισης, και ο υποψήφιος εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα να την 
επιλέξει, με σκοπό να αποκτήσει επαγγελματικά προσόντα, περαιτέρω επαγγελματική 
κατάρτιση ή ειδικότητα ή τέλος, να συνεχίσει τις σπουδές του ακόμη και στην τριτο-
βάθμια εκπαίδευση. Πρόκειται για ένα σύστημα το οποίο εντάσσεται κυρίως στο χώρο 
εργασίας με την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, η οποία συμπληρώνεται με 
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θεωρητική εκπαίδευση που παρέχεται στα επαγγελματικά ιδρύματα και σχολεία. Η 
«μαθητεία» αφορά τόσο στους νέους, όπως και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όσο, κυ-
ρίως, και στους ενήλικες. Τα προγράμματα «μαθητείας» βασίζονται σε συμβάσεις ερ-
γασίας ορισμένου χρόνου, όμως οι εργοδότες καταβάλουν στους εκπαιδευόμενους μι-
σθό για όλη την περίοδο μαθητείας. Η θεωρητική εκπαίδευση παρέχεται σε εκπαιδευ-
τικά ιδρύματα δωρεάν από το κράτος. Η διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής στη 
Φινλανδία πραγματοποιείται βάσει των αναγκών της αγοράς εργασίας και με γνώμονα 
την ανάπτυξη της εγχώριας οικονομίας. Στηρίζεται δε, στο Εθνικό Βασικό Πρόγραμμα 
για τα Επαγγελματικά Προσόντα στην Ανώτερη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (National 
Core Curricula for Upper Secondary Vocational Qualifications). Σήμερα υπάρχουν κο-
ντά στα 350 διαθέσιμα «προσόντα μαθητείας» και οι μαθητευόμενοι είναι κυρίως ενή-
λικες (περίπου το 80% είναι άνω των 25 ετών). Με τις μεταρρυθμίσεις του 2008 για 
την επαγγελματική εκπαίδευση, δυνατότητα συμμετοχής σε προγράμματα μαθητείας 
έχουν και οι δημόσιοι υπάλληλοι. Το 80% περίπου της εκπαίδευσης των προγραμμά-
των μαθητείας πραγματοποιείται στο χώρο εργασίας. Ο εργοδότης οφείλει να εξασφα-
λίσει κατάλληλη και πολύπλευρη εκπαίδευση, καθώς και να ορίσει έμπειρο άτομο με 
αυξημένα προσόντα ως εκπαιδευτή στον μαθητευόμενο. Χαρακτηριστικό του φινλαν-
δικού συστήματος είναι ότι εφαρμόζεται ατομικό πρόγραμμα σπουδών για κάθε εκπαι-
δευόμενο. Στη Φινλανδία, η «μαθητεία» κατέχει υψηλή θέση στην επαγγελματική εκ-
παίδευση και κατάρτιση και το ζητούμενο σήμερα είναι η ποιότητα της μαθητείας και 
της διεθνούς συνεργασίας στο πλαίσιο των νέων μορφών ανταλλαγής φοιτητών. (Κα-
ρατζογιάννης Σ., Πανταζή Σ., Λιντζέρης Π., 2014) 

Η Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στη Νορβηγία, συμπεριλαμβανομένης 
της «μαθητείας», αποτελεί ισότιμο τμήμα της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
με το ίδιο κανονιστικό πλαίσιο με τη γενική εκπαίδευση και από το 1976 με ενιαία 
δομή. Προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι διαθέσιμα σε 
όλη τη χώρα και από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, τα περισσότερα έχουν οργανωθεί 
σύμφωνα με το «2+2» μοντέλο, το οποίο περιλαμβάνει δύο χρόνια φοίτησης στο σχο-
λείο και δύο έτη «μαθητείας» σε μια επιχείρηση ή σε κάποιο δημόσιο οργανισμό με 
συμμετοχή του σπουδαστή στην παραγωγική εργασία. Η Νορβηγία στηρίζει την απο-
κέντρωση για τη συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης. Χαρακτηριστικά για την 
πρωτοβουλία «Προώθηση της γνώσης», η οποία έλαβε χώρα το 2006, ανέθεσε περισ-
σότερες ευθύνες και αρμοδιότητες στις 19 περιφέρειες της χώρας οι οποίες είναι αρμό-
διες και υπεύθυνες για όλες τις πτυχές της δημόσιας ανώτερης δευτεροβάθμιας γενικής 
και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένης της «μαθη-
τείας». Ο νόμος για τη μεταδευτεροβάθμια δημόσια και ιδιωτική επαγγελματική εκπαί-
δευση και κατάρτιση (lov om fagskoler 2003, με τελευταία τροποποίηση το Δεκέμβριο 
του 2010) ρυθμίζει τα ζητήματα στο επίπεδο ISCED 4, με μαθήματα και προγράμματα 
διάρκειας 6 μηνών έως 2 ετών, και προβλέπει ότι δεν αποτελεί μέρος της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης. Οι πάροχοι σχεδιάζουν τα δικά τους μαθήματα και προγράμματα σπου-
δών. Κάθε πρόγραμμα πρέπει να πιστοποιείται από τον Εθνικό Οργανισμό για τη Δια-
σφάλιση της Ποιότητας στην Εκπαίδευση (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, 
NOKUT). Η πλειοψηφία των σπουδαστών της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής 
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εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι στην ηλικιακή ομάδα 16-21 ετών. Βέβαια, λόγω του 
υψηλού ποσοστού εγκατάλειψης στον τομέα της ΕΕΚ, παρατηρείται σχετικά χαμηλό 
ποσοστό στην πιστοποίηση των σπουδών τους. Σύμφωνα με το νόμο, οι μαθητευόμενοι 
είναι υπάλληλοι της επιχείρησης και έχουν τα αντίστοιχα δικαιώματα και υποχρεώσεις. 
Έχουν δικαίωμα σε μισθό, που συμφωνήθηκε μέσω συλλογικών διαπραγματεύσεων, 
και σε μισθολογικές αυξήσεις, οι οποίες διαμορφώνουν την αμοιβή του μαθητευόμενου 
από το 30% έως 80% του μισθού ενός ειδικευμένου εργάτη, κατά τη διάρκεια των δύο 
ετών της μαθητείας. Οι επιχειρήσεις για την «μαθητεία» χρηματοδοτούνται μέσω των 
δημοσίων προϋπολογισμών (2010 : 12.829 € επιχορήγηση ανά μαθητευόμενο). Η «μα-
θητεία» ολοκληρώνεται με πρακτικές και θεωρητικές εξετάσεις, στις οποίες οι μαθη-
τευόμενοι καλούνται να αποδείξουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες, καθώς και να 
αναλύσουν και να τεκμηριώσουν τις μεθόδους που επέλεξαν να χρησιμοποιήσουν για 
την επίλυση των εξεταζόμενων θεμάτων. Το 2010, το 92% των υποψηφίων κατάφερε 
να περάσει επιτυχώς τις εξετάσεις πιστοποίησης. (Καρατζογιάννης Σ., Πανταζή Σ., Λι-
ντζέρης Π., 2014) 

Το δυικό σύστημα «μαθητείας» 

Το δυικό σύστημα εφαρμόζεται κυρίως στη Γερμανία και στην Αυστρία και οι υπο-
στηρικτές του επικαλούνται συνήθως τα χαμηλά ποσοστά ανεργίας των νέων των χω-
ρών αυτών. Σύμφωνα με τον ορισμό της UNEVOC, UN, «πρόκειται για την εκπαί-
δευση που συνδυάζει μαθητεία σε μια εταιρεία και επαγγελματική εκπαίδευση σε ε-
παγγελματικό σχολείο. Στην εταιρεία, ο μαθητευόμενος λαμβάνει πρακτική εκπαί-
δευση που συμπληρώνεται από θεωρητική διδασκαλία στο επαγγελματικό σχολείο». 
Επίσης, σύμφωνα με τον Cedefop, η «δυική εκπαίδευση, κατάρτιση» αποκαλείται και 
«εναλλασσόμενη εκπαίδευση, κατάρτιση», γιατί εναλλάσσεται από το σχολείο στον 
χώρο εργασίας. Στη Γερμανία, το «δυικό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης/κα-
τάρτισης», αποτελεί ένα από τα τρία βασικά μέρη που συνθέτουν τη δομή της επαγγελ-
ματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην τυπική δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τα άλλα 
δύο είναι «το πλήρες σχολικού ωραρίου» ή «σχολειοκεντρική» εκπαίδευση και το «σύ-
στημα μετάβασης». Η «σχολειοκεντρική» εκπαίδευση λαμβάνει χώρα εξ ολοκλήρου 
στο σχολείο και εφόσον ζητηθεί και με πρακτική άσκηση σε επιχείρηση. Το «σύστημα 
μετάβασης» απευθύνεται σε μαθητές που δεν έχουν «συμβόλαιο μαθητείας» και προε-
τοιμάζονται για την εισαγωγή τους σε ένα από τα δύο προηγούμενα συστήματα 
(Spöttl,, Windelband, 2013). Βασική αρχή του δυικού συστήματος είναι η εναλλαγή 
μεταξύ σχολείου και επιχειρήσεων οι οποίες και προσφέρουν τις θέσεις «μαθητείας», 
συμμετέχουν στο σύστημα εθελοντικά και είναι υποχρεωμένες να συμμορφώνονται με 
τη σχετική νομοθεσία για τις διαδικασίες επαγγελματικής κατάρτισης. Το εβδομαδιαίο 
πρόγραμμα περιλαμβάνει μία με δύο μέρες θεωρητικής εκπαίδευσης στις δημόσιες ε-
παγγελματικές σχολές, όπου διδάσκονται γενικά μαθήματα έτσι ώστε οι μαθητευόμε-
νοι να αποκτούν θεωρητικό υπόβαθρο στο επάγγελμα που επέλεξαν και τρεις-τέσσε-
ρεις ημέρες πρακτική στην επιχείρηση. Αν και η «μαθητεία» στην επιχείρηση ρυθμίζε-
ται σε εθνικό επίπεδο, το πρόγραμμα των επαγγελματικών σχολείων ρυθμίζεται σε 
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τοπικό από τα κρατίδια (Länder) σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις. (Cedefop, 
10thedition, (11/2012)  

Ο εκπαιδευόμενος/καταρτιζόμενος λαμβάνει μισθό από την επιχείρηση και αυξήσεις 
κάθε χρόνο στα πλαίσια σύμβασης με τον εργοδότη, που ρυθμίζει τις αμοιβαίες υπο-
χρεώσεις τους. Τα στελέχη της επιχείρησης που εποπτεύουν την εργασία των μαθητευ-
όμενων συμμετέχουν ενεργά στο σχεδιασμό των κανονισμών κατάρτισης, στον καθο-
ρισμό του τεχνικού περιεχομένου της εκπαίδευσης και της ύλης των εξετάσεων. Το 
σύστημα υποστηρίζεται επιστημονικά από το Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Επαγγελματι-
κής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Federal Institute for Vocational Education and 
Training - BIBB), το οποίο συμμετέχει και στις διαδικασίες διαπραγμάτευσης μεταξύ 
των εταίρων. Η δημιουργία νέων προγραμμάτων ή η αναθεώρηση των υπαρχόντων 
μπορεί να ξεκινήσει από τα συνδικάτα, τις ενώσεις εργοδοτών ή και το BIBB. Η διαδι-
κασία με την οποία αποφασίζονται τα γνωστικά αντικείμενα – επαγγέλματα των εκπαι-
δευτικών προγραμμάτων βασίζεται:  

- αφενός σε τριμερή διαπραγμάτευση μεταξύ των δημόσιων αρχών, των οργανώσεων 
των εργοδοτών και των συνδικάτων,  

- αφετέρου σε τρεις αρχές, τη δυαδικότητα, την υπεροχή των χειρωνακτικών επαγγελ-
μάτων και τη συναίνεση. Το μοντέλο αυτό ρύθμισης (neo-corporatism) αντιπροσω-
πεύει ένα ευαίσθητο συμβιβασμό μεταξύ της κρατικής διοίκησης και της διαχείρισης 
από την αγορά για το «συλλογικό καλό». Μόνο όταν όλοι οι εταίροι έχουν φτάσει σε 
συναίνεση μπορεί η κυβέρνηση να επικυρώσει το νέο πρόγραμμα. Κατ’ αυτό τον τρόπο 
υπάρχει όφελος τόσο για τον καταρτιζόμενο όσο και για το κράτος (Παϊδούση, 2014). 
Το σημαντικότερο, ωστόσο, είναι ότι λόγω της ανωτέρω διαδικασίας το δυικό σύστημα 
απολαμβάνει μεγάλης αποδοχής και αναγνώρισης από την κοινωνία, και είναι πλήρως 
ενταγμένο στην «εκπαιδευτική διαδρομή» και διά βίου μάθηση των νέων. Χαρακτηρι-
στικό είναι ότι κάθε χρόνο, σύμφωνα με το Γερμανικό Υπουργείο Παιδείας, περίπου 
το 60% των νέων επιλέγουν να εισέλθουν στο «δυικό σύστημα εκπαίδευσης και κα-
τάρτισης», για καλύτερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας. 
(http://www.bmbf.de/en/544.php) Σήμερα, με το δυικό σύστημα προσφέρονται περί-
που 340 επαγγελματικές ειδικότητες, οι οποίες ωστόσο, είναι σχεδόν οι μισές από τις 
600 που παρέχονταν στις αρχές του 1980. Πάνω από τις μισές (59%) αφορούν επαγ-
γέλματα στη βιομηχανία, ένα μεγάλο ποσοστό (27,7%) αφορά το εμπόριο και τη βιο-
τεχνία και οι υπόλοιπες ειδικότητες αφορούν δημόσιες υπηρεσίες, γεωργικά και ελεύ-
θερα επαγγέλματα. (Παϊδούση, 2014) 

Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, παρουσιάζεται μείωση των μαθητών στα επαγγελματικά 
σχολεία (Dorner, 2012). Τα αίτια αυτής της μείωσης είναι :  

• η δυσκολία πρόσβασης σε θέσεις «μαθητείας» λόγω των υψηλών απαιτήσεων και της 
αυστηρής επιλογής των υποψηφίων από τους επιχειρηματίες  
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• η μείωση της προσφοράς θέσεων «μαθητείας» λόγω των περίπλοκων διαδικασιών και 
του υψηλού κόστους  

• η στροφή των νέων προς την πανεπιστημιακή εκπαίδευση.  

Τα ζητήματα αυτά θέτουν νέα ερωτήματα ως προς την εξέλιξη που μπορεί να έχει το 
δυικό σύστημα, σε κοινωνίες με ολοένα και υψηλότερες απαιτήσεις για μόρφωση και 
μια αγορά εργασίας που γίνεται ολοένα και πιο απαιτητική. Επιπλέον συμπεραίνεται 
ότι δεν φαίνεται να υπάρχει μια γραμμική σχέση ανάμεσα την επαγγελματική εκπαί-
δευση και την αύξηση της απασχόλησης των νέων. Η αύξηση της απασχόλησης των 
νέων σχετίζεται πολύ περισσότερο με την οικονομική ευρωστία της χώρας, παρά με 
την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και ως συμπέρασμα είναι μάλλον ανα-
μενόμενο, αφού η «μαθητεία» και πολύ περισσότερο η απασχόληση εξαρτάται, κυρίως, 
από υγιές και αισιόδοξο επιχειρηματικό περιβάλλον. (Παϊδούση, 2014) 

Η πρόκληση της εφαρμογής του θεσμού της «μαθητείας»  στο ελληνικό εκπαι-
δευτικό σύστημα 

Με το ν. 4186/13 (ΦΕΚ Α΄ 193) εισήχθη για πρώτη φορά η δυνατότητα «Μαθητείας», 
με τη σύγχρονη μορφή της, σε μεταδευτεροβάθμιο επίπεδο. Ωστόσο, ενώ στη Γερμανία 
θεσμοθετήθηκε, από νωρίς η λειτουργία του και απέκτησε ιδιαίτερα καλή φήμη ως 
διαδρομή από το σχολείο στην εργασία, στην Ελλάδα, παραμένει περιορισμένης απο-
δοχής από μαθητές και επιχειρήσεις. Η Ελλάδα ανήκει στις χώρες με τη μικρότερη 
διάθεση συμμετοχής των επιχειρήσεων στη μαθητεία με ποσοστό μόλις 21%, μαζί με 
τη Βουλγαρία (29%) και την Ιταλία (32%), ενώ Δανία (με 85%), Αυστρία (με 81%) και 
Γαλλία (με 74%) βρίσκονται στις πρώτες θέσεις (CVTS II, 2005).Οι παράγοντες που 
διαμορφώνουν αυτό το περιβάλλον είναι πολλοί και σύνθετοι και εκτείνονται από το 
μέγεθος της χώρας και τη διάρθρωση της οικονομίας, μέχρι την κουλτούρα της για την 
εκπαίδευση, την κατάρτιση, και την «κοινωνική» αξία των επαγγελμάτων. (Παϊδούση, 
2014)  

Χαρακτηριστικό της ελληνικής οικονομίας είναι η «κυριαρχία» των πολύ μικρών και 
μικρών επιχειρήσεων. Το μερίδιο των μεγάλων επιχειρήσεων είναι στην Ε.Ε. διπλάσιο 
και στη Γερμανία πέντε φορές μεγαλύτερο απ’ ότι στην Ελλάδα. (Small Business Act 
2012) Επιπλέον, η οικονομική κρίση έχει πλήξει όλες τις επιχειρήσεις, με συνέπεια τη 
δραματική μείωση των θέσεων απασχόλησης και των θέσεων «μαθητείας» για τους 
φοιτούντες στα επαγγελματικά λύκεια. Οι μικρομεσαίοι εργοδότες δεν είναι πρόθυμοι 
να συνεργαστούν, γιατί η συμμετοχή τους στην αμοιβή του μαθητευόμενου, λόγω του 
μειωμένου κύκλου εργασιών τους αποτελεί δυσβάσταχτο βάρος, με κίνδυνο οι μαθη-
τευόμενοι να αποτελέσουν φθηνά εργατικά χέρια για μεγαλοεπιχειρηματίες. Η άμεση 
εξάρτηση της εφαρμογής του «δυικού συστήματος» από τη λειτουργία της οικονομίας, 
το καθιστά, ως σύστημα, ιδιαίτερα ευπαθές στις οικονομικές μεταβολές Έτσι, η κυ-
ριαρχία των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στην ελληνική οικονομία, η μακρο-
χρόνια οικονομική ύφεση και το αβέβαιο μέλλον που βιώνουν πολλές από τις ελληνικές 

246/396

________________________________________________________________________________________________________ 
 i-Teacher     -      I.S.S.N. : 1792 - 4146       -      Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Περιοδικό     -    24ο  Τεύχος    -     Σεπτέμβριος  2020



επιχειρήσεις σήμερα, οδηγούν σε περιορισμένη προσφορά αλλά και ενδιαφέρον για το 
σύστημα της μαθητείας, και δημιουργούν ένα αρνητικό περιβάλλον για την εφαρμογή 
του «δυικού συστήματος» στην Ελλάδα. Ουσιαστικά κάθε ειδικότητα η οποία δεν θα 
βρίσκει θέσεις μαθητείας για τους αποφοίτους της σταδιακά θα αυτοκαταργείται.  

Μία άλλη σημαντική παράμετρος η οποία θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την εφαρ-
μογή του δυικού συστήματος στην Ελλάδα είναι και η χρηματοδότησή του. Στη Γερ-
μανία, τόσο οι ρόλοι όσο και η οικονομική συνεισφορά του κάθε μέρους-εταίρου που 
συμμετέχει στο δυικό σύστημα εκπαίδευσης είναι καθορισμένοι. Βάσει της συμφωνίας 
σημαντικό μέρος του κόστους της επαγγελματικής εκπαίδευσης, όπως η μισθοδοσία 
των μαθητευόμενων, καλύπτεται από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Αυτή η «δέσμευση» 
είναι ταυτόχρονα και μία αναγνώριση από τον επιχειρηματικό κόσμο, ότι η «μαθητεία» 
αποτελεί μια σημαντική επένδυση για την επιχείρησή τους. Με τη σημερινή οικονο-
μική κατάσταση στην Ελλάδα, οι επιχειρηματίες είναι, αφενός πολύ λιγότερο πρόθυμοι 
να προσφέρουν θέσεις «μαθητείας» και αφετέρου, είναι κάθετα αρνητικοί στην ανά-
ληψη οποιασδήποτε σχετικής δαπάνης και δεν ενδιαφέρονται να επενδύσουν σε νέο 
ανθρώπινο δυναμικό. Έως σήμερα, η κάλυψη του κόστους της μαθητείας προέρχεται 
από κοινοτικά κονδύλια. Η πρακτική άσκηση των ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ χρη-
ματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση του 
ΕΣΠΑ, κονδύλια με ημερομηνίας λήξης. Το πρόγραμμα «Μαθητείας» στα ΕΠΑΛ χρη-
ματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού-
Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020», με προϋπολογισμό 
30.270.282 € για δύο χρόνια και προοπτική παράτασης μέχρι το 2023 (Μπαξεβανάκης, 
2018). Αν μέρος του προϋπολογισμού διατεθεί για τον εκσυγχρονισμό των εργαστη-
ριακών υποδομών, για προσλήψεις εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού, για αύ-
ξηση του ποσού χρηματοδότησης των Σ.Μ. και αύξηση του ποσού αποζημίωσης των 
μαθητευομένων, τότε ο θεσμός της «μαθητείας» θα αγκαλιαστεί από το σύνολο της 
εκπαιδευτικής κοινότητας και θα εξασφαλιστεί η συνέχεια του θεσμού και η αναβάθ-
μιση και ανάπτυξη της ΕΕΚ.  

Όπως τονίσθηκε, κατά την περιγραφή του δυικού συστήματος στη Γερμανία, ένα από 
τα βασικά συστατικά της επιτυχίας του είναι η αποτελεσματική συνεργασία όλων των 
φορέων, η οποία χρειάσθηκε αρκετό χρόνο για να εξελιχθεί στη σημερινή μορφή της. 

Στην Ελλάδα, κατά την τελευταία δεκαετία, έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες συνέρ-
γειας των κοινωνικών εταίρων στο πλαίσιο, κυρίως, ευρωπαϊκών προγραμμάτων (π.χ. 
επαγγελματικά περιγράμματα), ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών (Equal, Progress), αλλά 
και δικτύων όπως το ΕΣΕΕΚΑ (Εθνικό Σύστημα Σύνδεσης Επαγγελματικής Εκπαίδευ-
σης και Κατάρτισης με την Απασχόληση) και πιο πρόσφατα το Συμβούλιο Δια Βίου 
Μάθησης. Ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις το σχήμα ή διαλύεται ή η λειτουρ-
γία του ατονεί με την ολοκλήρωση του εκάστοτε προγράμματος. Όπως αναφέρει και ο 
νέος νόμος 4386/2016 : 
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«2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσι-
εύεται, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τα δημόσια Επαγγελματικά Λύκεια παρέ-
χουν τομείς και ειδικότητες, οργανώνουν τμήματα, σύμφωνα με τις εθνικές και περι-
φερειακές ανάγκες της εθνικής οικονομίας, τις προτάσεις των Περιφερειακών Επιτρο-
πών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, της Γ.Σ.Ε.Ε. και της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., 
των Επιμελητηρίων και των Επιστημονικών Ενώσεων και τις προτάσεις του Υπουρ-
γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του 
Ο.Α.Ε.Δ., του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, των Υπουργείων 
Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής..». 

Παρόλα αυτά, δεν προσδιορίζεται πως θα επιτευχθεί αυτό, μέσα από ποια διαδικασία, 
ποια θα είναι η συμμετοχή του κάθε εταίρου. Ερωτήματα που, τελικά, αφήνουν μετέ-
ωρο το βήμα της ουσιαστικής συμμετοχής τους, στην αλυσίδα της επαγγελματικής εκ-
παίδευσης και κατάρτισης. Για μια συστηματική συνεργασία απαιτείται ένας θεσμοθε-
τημένος διάλογος μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων, και της ΟΛΜΕ, προκειμέ-
νου να επιτευχθεί μια όσο το δυνατόν καλύτερη εναρμόνιση προσφοράς και ζήτησης 
δεξιοτήτων και εργασίας.  

Σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει να θεωρείται «μαθητεία» η πρακτική άσκηση στην 
επιχείρηση, που δεν συνδέεται με την εκπαίδευση στο σχολείο, η πρακτική άσκηση 
χωρίς συμβόλαιο μεταξύ εργοδότη και καταρτιζόμενου, με διασφάλιση από το θεσμικό 
πλαίσιο αμοιβής και ασφαλιστικής κάλυψης για τον μαθητευόμενο, καθώς και πιστο-
ποίησης προσόντων ή που να υποκρύπτει «μαύρη εργασία». Το δυικό σύστημα εκπαί-
δευσης, τέλος, δεν μπορεί να θεωρηθεί πανάκεια για την αντιμετώπιση της νεανικής 
ανεργίας αλλά και να επιτύχει, σε μια οικονομία η οποία βρίσκεται στη δίνη της ύφε-
σης. Η δημιουργία θέσεων εργασίας και η ανασυγκρότηση της οικονομίας της χώρας, 
αποτελεί προϋπόθεση για επιτυχημένη εφαρμογή της μαθητείας και αύξηση της απα-
σχόλησης των νέων. 

Συμπεράσματα - προτάσεις 

Ευρωπαϊκή Κατεύθυνση 

Κομβικό σημείο όλων των ευρωπαϊκών πολιτικών για την απασχόληση και τη μείωση 
της ανεργίας, την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα, από τη «Στρατηγική της Λι-
σαβόνας» (2000) έως σήμερα, αποτελεί η καλύτερη διασύνδεση της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις «ανάγκες» της οικονομίας της αγοράς. Βασικός 
στόχος της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι η παραγωγή εργαζομένων με γνώσεις προ-
απαιτούμενες και προ-διαμορφωμένες σε μεγάλο βαθμό από τις ανάγκες της αγοράς 
εργασίας. (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2017α). Το δυικό σύστημα, όπως εφαρμόζεται σε 
Γερμανία και Αυστρία, δείχνει ότι τα ποσοστά νεανικής ανεργίας είναι από τα χαμηλό-
τερα στην Ευρώπη και οδηγεί πολλές χώρες, και την Ελλάδα, στην υιοθέτηση του 
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συγκεκριμένου επιτυχημένου μοντέλου για την αντιμετώπιση της κρίσης στην εσωτε-
ρική αγορά εργασίας.  

Εθνικός σχεδιασμός 

Είναι φανερή η απουσία εθνικού σχεδιασμού για τη «μαθητεία», σχεδιασμού που προ-
ϋποθέτει τη δημιουργία κλίματος διαλόγου και συναίνεσης, τη διατύπωση πολιτικών 
και νομοθετικών κατευθυντήριων γραμμών και δράσεων με ακριβές χρονοδιάγραμμα, 
το οποίο θα εμπεριέχει βραχυπρόθεσμους, μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους 
στόχους. Στις επόμενες δεκαετίες, οι μορφές της εργασίας και της επαγγελματικής στα-
διοδρομίας θα ποικίλλουν σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι σήμερα. Ο εκσυγχρονισμός 
της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, με βασικό μοχλό το θεσμό της «μα-
θητείας», είναι επιβεβλημένος καθώς το εργασιακό περιβάλλον μετασχηματίζεται ρι-
ζικά χάρη στη συνδυασμένη επίδραση της τεχνολογικής προόδου, της παγκοσμιοποίη-
σης και της ανάπτυξης του τομέα των υπηρεσιών. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο εκ-
συγχρονισμός των εργαστηριακών εγκαταστάσεων, των Αναλυτικών Προγραμμάτων 
Σπουδών στα ΕΠΑΛ και στα προγράμματα «μαθητείας». Μέχρι τώρα σημειώνεται πως 
δεν έχουν γίνει οι ανάλογες αλλαγές-βελτιώσεις. Χαρακτηριστικά τα ΑΠΣ ανακοινώ-
θηκαν λίγες μέρες πριν ξεκινήσει η μαθητεία και κάποια μερικές μέρες μετά, περιλαμ-
βάνοντας τεράστια ύλη που δύσκολά μπορεί να καλυφθεί. Ο θεσμός της μαθητείας 
είναι αναγκαίο να επεκταθεί και να εκσυγχρονιστεί, για λόγους αναπτυξιακούς, κοινω-
νικούς και εκπαιδευτικούς καθώς επεκτείνεται σε ολόκληρη την Ε.Ε. και μας επιβάλ-
λεται ως προαπαιτούμενο αξιολόγησης μέσω μνημονίων (Αδριανουπολίτης, 2018).  

Α΄ φάση εφαρμογής του θεσμού της «μαθητείας» 

Στην Α΄ Φάση εφαρμογής της «μαθητείας» στην Ελλάδα οι ειδικότητες που λειτούρ-
γησαν ήταν πολύ λίγες σε σχέση με τον συνολικό αριθμό των ειδικοτήτων ΕΠΑΛ (9 
από 35), και επίσης δεν λειτούργησε η ειδικότητα του τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμά-
των σε μια οικονομία, όπως η ελληνική, που βασίζεται στον τουρισμό και τη ναυτιλία 
(Αδριανουπολίτης, 2018). Το «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας – μαθη-
τεία σε εργασιακό χώρο» πραγματοποιήθηκε σε επιχειρήσεις και σε φορείς του Δημο-
σίου Τομέα, το 74% των εκπαιδυόμενων πραγματοποίησαν το πρακτικό μέρος της «μα-
θητείας» σε φορείς του δημοσίου και το 26% σε επιχειρήσεις. Εάν το ζητούμενο είναι 
η μακροπρόθεσμη μείωση της ανεργίας των νέων και η απορρόφησή τους από την α-
γορά εργασίας τα ποσοστά αυτά πρέπει να αντιστραφούν (Cedefop, 2015). Η εφαρμογή 
της Τάξης Μαθητείας στα ΕΠΑΛ το 2017 δεν θεωρήθηκε ως καινοτομία από την εκ-
παιδευτική κοινότητα, εφόσον έχει μακρά παράδοση που ξεκινάει από τον 16ο αιώνα 
(Παπαγεωργίου, 1986). Τον 20ο αιώνα η μαθητεία καθιερώθηκε με το Ν.Δ. υπ’ αριθ. 
3971/1959 και βασίζεται στο πρότυπο του γερμανικού δυικού συστήματος επαγγελμα-
τικής εκπαίδευσης ενώ ο ΟΑΕΔ εφαρμόζει στις σχολές του προγράμματα μαθητείας 
από το 1952.  
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Οφέλη και προβλήματα από την εφαρμογή του θεσμού της «μαθητείας» 

Συνδυάζοντας τη μάθηση με την εργασία, οι θέσεις μαθητείας επιτρέπουν στους νέους 
να αποκτούν εργασιακή εμπειρία και παράλληλα πρακτικές δεξιότητες που ανταποκρί-
νονται στις απαιτήσεις των εργοδοτών. Επίσης, αποκτούν οικονομική ανεξαρτησία με 
τα χρήματα που λαμβάνουν, πλήρη ασφάλιση, κοινωνικοποιούνται και παράλληλα συ-
νειδητοποιούν τη θέση τους στην αγορά εργασίας ωριμάζοντας, έτσι, σε προσωπικό 
και επαγγελματικό επίπεδο (Cedefop, 2015). 

Τα πλεονεκτήματα που αποκομίζουν οι απόφοιτοι του προγράμματος «μαθητείας» εί-
ναι :  

• Εργασιακή εμπειρία-Προϋπηρεσία  
• Γνώσεις και δεξιότητες  
• Δυνατότητα αναβάθμισης του πτυχίου τους σε επίπεδο 5, με εξετάσεις  
• Εύρεση εργασίας - Απορρόφηση από τις επιχειρήσεις. Διαπιστώνεται ότι για τους 

αποφοίτους προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης με μεσαίο επίπεδο προ-
σόντων, και ιδίως για όσους έχουν ολοκληρώσει προγράμματα «μαθητείας», η με-
τάβαση στην εργασία είναι ομαλότερη σε σχέση με τους αποφοίτους της γενικής 
εκπαίδευσης (Cedefop, 2014β).  

• Ασφάλιση και μισθό  
• Οικονομία, καθώς αποφεύγουν τα ιδιωτικά ΙΕΚ  
• Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων  
• Αντισταθμιστικά οφέλη, αφού η «μαθητεία» μπορεί να αποτελεί ένα δίκτυ προστα-

σίας, ίσως το μόνο σε ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα για τους λιγότερο αντα-
γωνιστικούς μαθητές, που είτε διαρρέουν από το επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα, 
είτε βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΥΠΠΕΘ, 2016β)  

• Σύμφωνα με την έκθεση αποτίμησης για την Α΄ φάση του Μεταλυκειακού έτους-
τάξης μαθητείας του ΙΕΠ, τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την μέχρι τώρα 
πορεία της δείχνουν μία εν δυνάμει θετική εικόνα.  

Όσον αφορά τα προβλήματα που προέκυψαν από την υλοποίηση του προγράμματος 
«Μαθητείας» θα πρέπει να αναφέρουμε :  

• Την καθυστέρηση των εξετάσεων πιστοποίησης για την απόκτηση πτυχίου επιπέ-
δου 5 (οι εξετάσεις δεν έχουν ακόμα πραγματοποιηθεί)  

• Τη διαρροή των μαθητευομένων  
• Την απουσία σταθερού οργανωτικού πλαισίου  
• Τη γραφειοκρατία  
• Το χρόνο έναρξης του προγράμματος  
• Τη χρονική διάρκεια της «μαθητείας»  
• Τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών  
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Επιμορφωτικές ανάγκες του θεσμού της «μαθητείας» 

Σύμφωνα με το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Αναβάθμιση της Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Μαθητείας προβλέπεται να σχεδιαστούν και να 
πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες δράσεις επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών που θα 
εφαρμόσουν τα προγράμματα Μαθητείας (ΥΠΠΕΘ, 2016β). Πολλές από τις δράσεις 
αυτές δεν πραγματοποιήθηκαν ακόμα, με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται η λειτουργία 
του θεσμού. Η επιμόρφωση θα πρέπει να αφορά, επίσης, τη λειτουργία της αγοράς 
εργασίας, τις νέες διδακτικές τεχνικές στην εκπαίδευση ενηλίκων, αφού οι μαθητευό-
μενοι είναι άνω των 18 ετών και υπάρχει πλέον μια διαφορετική σχέση μεταξύ εκπαι-
δευτικού φορέα/εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου και σίγουρα τις διοικητικές διαδικα-
σίες για το θεσμό της «μαθητείας». Θα πρέπει να επιμορφωθούν ακόμα και οι εκπαι-
δευτές των επιχειρήσεων με ένα πιστοποιημένο ειδικό επιμορφωτικό πρόγραμμα ολι-
γόωρο, ευέλικτο, εστιασμένο σε παιδαγωγικού περιεχομένου γνώσεις και δεξιότητες, 
αλλά προσαρμοσμένο στις ειδικές συνθήκες, (ΥΠΠΕΘ, 2016β). Μέχρι σήμερα έχουν 
γίνει ελάχιστα για την επιμόρφωση των εκπαιδευτών επιχειρήσεων και Δημόσιων φο-
ρέων.  

Προτάσεις για τη βελτίωση του θεσμού της «μαθητείας» 

Για την επιτυχημένη και αποτελεσματική εφαρμογή του θεσμού της «μαθητείας» προ-
τείνεται:  

• Χάραξη σταθερής εκπαιδευτικής πολιτικής, διασφάλιση της μακροβιότητας του θε-
σμού και νομική κατοχύρωση του χρόνου μαθητείας ώστε να προσμετράται ως 
πρακτική άσκηση για την απόκτηση άδειας εργασίας. 

• Δημιουργία σταθερού οργανωτικού πλαισίου λειτουργίας, μείωση της γραφειοκρα-
τίας, ολιγομελή τμήματα και εξετάσεις πιστοποίησης  

• Προώθηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων (Erasmuspro) και Θεσμοθέτηση της 
ισοτιμίας του χρόνου «μαθητείας» στο εξωτερικό και στην Ελλάδα 

• Δυνατότητα «εποχικής» Μαθητείας ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. 
Στην Ελλάδα που πολλές θέσεις εργασίας εξαρτώνται από τον τουρισμό θα μπο-
ρούσε η «μαθητεία» να καλύπτει την καλοκαιρινή σεζόν π.χ. από Οκτώβριο σε Ο-
κτώβριο, ώστε να καλύψει και τις ανάγκες των εργοδοτών.  
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Ο ρόλος του διευθυντή της σχολικής μονάδας στο πλαίσιο της επικοινωνίας 
με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου. Μελέτη Περίπτωσης. 

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

Περίληψη 

Στόχος αυτής της εργασίας είναι η εξέταση του ρόλου του διευθυντή της σχολικής μο-
νάδας μέσα από την επικοινωνία με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων (Σ.Γ.Κ.) του 
σχολείου. Ο διευθυντής του σχολείου, για την αποτελεσματική και εύρυθμη λειτουργία 
της σχολικής μονάδας, επικοινωνεί και συνεργάζεται με όλα τα μέλη τα οποία έχουν 
λόγο και ρόλο. Οι επικοινωνιακές σχέσεις που αναπτύσσει ο διευθυντής με τους γονείς 
και ιδιαίτερα με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, καθορίζουν εν πολλοίς το σχο-
λικό κλίμα, το οποίο αναπτύσσεται και συμβάλλει στην επίλυση ή μη των προβλημά-
των που παρουσιάζονται. Η παρούσα Μελέτη Περίπτωσης, η οποία στηρίζεται σε 
πραγματικά γεγονότα, προσπαθεί να σκιαγραφήσει αυτή τη σχέση διευθυντή και 
Σ.Γ.Κ. και να προβληματίσει σχετικά με την ορθή διαχείριση των γεγονότων. 

Λέξεις-Κλειδιά: Σχολικό Kλίμα, Επικοινωνία, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 

Εισαγωγή 

Το σχολείο, ως κοινωνικό σύστημα, λειτουργεί μέσα σε ένα κοινωνικό περιβάλλον και 
για αυτό αναπτύσσει σχέσεις αλληλεπίδρασης και συνεργασίας, ώστε να επιτύχει τους 
γενικότερους και ειδικότερους στόχους του. 

Η αποτελεσματική του λειτουργία εξαρτάται από την ικανή διοίκηση έχοντας, όμως, 
ως προϋπόθεση τη δυνατότητα επικοινωνίας και συνεργασίας όλων των μελών που έ-
χουν λόγο και ρόλο στην λειτουργία της, ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική 
επικοινωνία.  

Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας είναι ο υπεύθυνος της ομαλής λειτουργίας της, για 
το συντονισμό της σχολικής ζωής, την τήρηση της νομοθεσίας. Συνεργάζεται με όλους 
για την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων, εκπροσωπεί το σχολείο, συντονίζει και 
αξιοποιεί τις ικανότητες του διδακτικού προσωπικού.  

Η επιτυχία, όμως, ενός διευθυντή δεν περιορίζεται στις διοικητικές και οργανωτικές 
του ικανότητες αλλά εξαρτάται και από τις επικοινωνιακές του σχέσεις με τους ανθρώ-
πους είτε είναι το διδακτικό προσωπικό είτε οι γονείς είτε οι μαθητές (Τσούντας & 
Χρονοπούλου, 2002) διαμορφώνοντας το κατάλληλο σχολικό κλίμα. 
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Ορισμός της επικοινωνίας 

Η επικοινωνία δεν είναι μια απλή έννοια και για αυτό οι προσεγγίσεις ποικίλλουν ανά-
λογα με τη σκοπιά του κάθε ερευνητή. Το κοινό στοιχείο τους, όμως, είναι η μετάδοση 
μηνυμάτων μεταξύ των ανθρώπων, ανεξάρτητα αν δημιουργείται κλίμα αμοιβαίας κα-
τανόησης (Σαΐτη & Σαΐτης, 2011). Η επικοινωνία είναι μια διεργασία που διαμορφώνει 
θετικά ή αρνητικά τις σκέψεις, τις θέσεις, τη συμπεριφορά, των ανθρώπων, καθώς και 
την αποδοτικότητα της σχολικής μονάδας (Μπουραντάς, 1991). 

Ιδιαίτερα για μια σχολική μονάδα, η επικοινωνία είναι πολύ σημαντική και επηρεάζει 
τη συμπεριφορά, τις αντιλήψεις και την απόδοση των μελών της. Έτσι, μέσα από μια 
αποδοτική επικοινωνία προκύπτει η συνεργασία με την οποία επιλύονται προβλήματα, 
προωθούνται οι στόχοι και λειτουργεί αποτελεσματικότερα το σχολείο. 

Ο Διευθυντής έχει σπουδαίο ρόλο στη διαμόρφωση καλών επικοινωνιακών σχέσεων 
μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών του, καθώς η επικοινωνία χαρακτηρίζει τη συ-
νεργασία τους μέσα στη σχολική μονάδα και επιτρέπει στα άτομα να αναπτύσσουν 
δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας και αλληλεπίδρασης, να κατανοούν τους στό-
χους του σχολείου όσο και τους προσωπικούς στόχους του καθενός στο χώρο της ερ-
γασίας του, επηρεάζοντας τελικά την αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας 
(Τζώτζου & Αναστασόπουλος, 2014). 

Ο επικοινωνιακός ρόλος του Διευθυντή 

Κυρίαρχο ρόλο παίζει ο διευθυντής, ο οποίος οφείλει με την επικοινωνιακή του ικανό-
τητα να προσανατολίζει, να συντονίζει και να οργανώνει το διδακτικό προσωπικό και 
από κοινού να λαμβάνουν τις σωστές αποφάσεις, ώστε η επικοινωνία να γίνεται γρή-
γορα άμεσα και αποτελεσματικά.  

Τόσο το εξωτερικό όσο και το εσωτερικό περιβάλλον αποτελούνται από άτομα που το 
καθένα έχει δική του συμπεριφορά, προσωπικότητα, θέση και αντιδρούν διαφορετικά 
στα μηνύματα που ανταλλάσσονται, δημιουργώντας επικοινωνιακά εμπόδια που ίσως 
οδηγήσουν σε συγκρούσεις.  

Ο επικοινωνιακός ρόλος του διευθυντή είναι σημαντικός γιατί κατανοεί το σχολείο ως 
οργανισμό που έχει τον ανθρώπινο παράγοντα ως το βασικότερο στοιχείο του αλλά και 
γιατί συμμετέχει στη δημιουργία και διατήρηση αρμονικών επικοινωνιακών σχέσεων 
μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών (Τζώτζου & Αναστασόπουλος, 2014)  

Επικοινωνία με το διδακτικό προσωπικό-σύλλογο διδασκόντων 

Σημαντικό στοιχείο για την αποδοτική λειτουργιά μιας σχολικής μονάδας είναι η αρ-
μονική συνεργασία του διευθυντή με το σύλλογο διδασκόντων ομαδικά αλλά και με 
τον καθένα ξεχωριστά.  
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Ο διευθυντής θα πρέπει να επικοινωνεί σε προσωπικό επίπεδο με τους εκπαιδευτικούς 
του σχολείου, αλλά και σε θεσμικό επίπεδο με το σύλλογο διδασκόντων (Σαΐτης, 2001). 
Ο ρόλος του δεν είναι αρχηγικός αλλά καθοδηγητικός, συντονιστικός και επικοινωνια-
κός επιτάσσοντας τη δημιουργία ενός κλίματος άνεσης και επιδιώκοντας τη λειτουρ-
γική και εποικοδομητική συνεργασία. 

Σε επίπεδο συλλόγου διδασκόντων, ο διευθυντής θα πρέπει να επικοινωνεί με το σύλ-
λογο αρμονικά και ισότιμα για να διαμορφώνουν μαζί την εκπαιδευτική πολιτική του 
σχολείου. Η συμπεριφορά και η δράση του θα πρέπει να εξασφαλίζουν τη συνέπεια, τη 
συνοχή, τη σταθερότητα και τη συνέχεια των στόχων του σχολείου, απορρίπτοντας 
διοικητικές τεχνικές που σχετίζονται με απειλές, διαταγές κι επιπλήξεις (Σαϊτης, 2007). 

Επικοινωνία με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων 

Σημαντικός παράγοντας στη δημιουργία κατάλληλου παιδαγωγικού κλίματος μέσω 
του επικοινωνιακού ρόλου του διευθυντή είναι η επικοινωνία του με τους γονείς. 

Η αρμονική συνεργασία σχολείου και γονέων βοηθά στο να διαμορφωθεί ένα κλίμα 
άνεσης, ώστε να οδηγηθούν στην ολοκλήρωση των στόχων και την αποτελεσματικό-
τητα του σχολείου, στην αναζήτηση των αιτιών και στην επίλυση των προβλημάτων 
και τελικά στην πραγματοποίηση περισσότερων αποτελεσμάτων στην αγωγή των μα-
θητών (Σαΐτης, 2002 ), καθώς τόσο η οικογένεια όσο και το σχολείο έχουν ευθύνη για 
την ανάπτυξη του παιδιού κοινωνικά, ηθικά και πνευματικά. 

Παράγοντες που επηρεάζουν την επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ σχολείου 
και Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 

Παρά το γεγονός ότι η επικοινωνία μεταξύ του σχολείου και των γονέων καθορίζεται 
νομοθετικά, η επαφή τους παραμένει ασαφής, καθώς δεν προσδιορίζονται οι τρόποι, η 
θεματολογία και τα όρια, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η σχέση τους από άλλους 
παράγοντες.  

Οι κυριότεροι παράγοντες που αφορούν το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων είναι: 

• Το κοινωνικοοικονομικό και μορφωτικό επίπεδο των γονέων, που εκπροσω-
πούν το σύλλογο.  

• Οι ιδεολογικές αντιλήψεις των γονέων για τη λειτουργία του σχολείου και τις 
υποχρεώσεις του κράτους (Κατσαρός, 2008). 

• Τραυματικές εμπειρίες των γονέων εμποδίζουν τη συνεργασία (Ματσαγγούρας, 
2008), καθώς πιστεύουν ότι το σχολείο κρίνει, βαθμολογεί και τιμωρεί. 

• Πολιτισμικοί ή γλωσσικοί περιορισμοί κάνουν τους γονείς να διστάζουν να 
συμμετέχουν (Κιρκιγιάννη, 2008). 

• Η προηγούμενη εμπειρία που είχαν οι γονείς σε σχολικά θέματα (Στιβακτάκης, 
2005). 
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Οι κυριότεροι παράγοντες που αφορούν το σχολείο είναι: 

• Η στρατηγική του διευθυντή του σχολείου σε σχέση με την εμπλοκή των γο-
νέων. 

• Οι ενέργειες των εκπαιδευτικών μπορούν να διαμορφώσουν τα επίπεδα συμμε-
τοχής των γονέων. 

• Η οργανωσιακή κουλτούρα του σχολείου, ανάλογα με το πώς αντιλαμβάνεται 
το ρόλο των γονέων μπορεί να διαμορφώσει τα επίπεδα εμπλοκής των γονέων 
(Γεωργιάδου & Καμπουρίδης, 2005). 

• Η εκπαιδευτική πολιτική του σχολείου μπορεί να ενισχύσει ή να περιορίσει τη 
συμμετοχή των γονέων.  

 Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 

Ο νομοθέτης αναγνωρίζοντας το σπουδαίο ρόλο των γονέων, δίνει ιδιαίτερη έμφαση 
στη συμμετοχή τους, καθώς τους θεωρεί σημαντικό κομμάτι της λειτουργίας του σχο-
λείου και του εκπαιδευτικού έργου, δίνοντας του, όμως, περιορισμένη ισχύ στην ά-
σκηση εκπαιδευτικής πολιτικής. 

Κατά τη μεταπολεμική περίοδο πολλοί διευθυντές σχολείων επέτρεψαν στους γονείς 
να δραστηριοποιηθούν εξαιτίας τραγικών ελλείψεων στην υλικοτεχνική υποδομή χω-
ρίς όμως, να έχουν θεσμικό ρόλο (Αθανασούλα-Ρέππα, 1999). 

Ο ρόλος των γονέων βελτιώνεται με την Υπουργική Απόφαση 6492/11-1-83, η οποία 
αφορά τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του Συλλόγου Διδασκόντων, και στην οποία 
ορίζεται ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να ενημερώνουν τους γονείς για την πρόοδο, την 
επίδοση και τη συμπεριφορά των μαθητών. Επίσης, δύναται να πραγματοποιεί, μετά 
από απόφασή του, κοινές συνεδριάσεις με το Δ.Σ. του συλλόγου γονέων και κηδεμό-
νων, για θέματα σχετικά με τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας του σχολείου, στις 
οποίες μπορεί να συμμετέχει και εκπρόσωπος της τοπικής αυτοδιοικήσεως, αν κριθεί 
απαραίτητο (άρθρο 23). 

Το κράτος ικανοποιώντας μια κοινωνική ανάγκη εισήγαγε με το νόμο 1566/85 τη συμ-
μετοχή των γονέων. Σύμφωνα με το νόμο 1566/85 άρθ. 51, παρ. 3 θεσμοθετείται η 
συμμετοχή των γονέων μέσω του σχολικού συμβουλίου στη λειτουργία της σχολικής 
μονάδας, η αμοιβαία επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων των μαθητών.  

Θεσμοθετούνται ο Σύλλογος Γονέων, η Ένωση Γονέων, η Ομοσπονδία Γονέων, Συνο-
μοσπονδία Γονέων και Αυτόνομων Συλλογικών Μονάδων Αγωγής κατά τάξεις, που 
συμβάλλουν στην αγωγή των μαθητών και στην επιμόρφωση των γονέων (αρθ. 53) και 
στη συμμετοχή των τελευταίων στο Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, στις Δημοτικές ή Κοι-
νοτικές Επιτροπές Παιδείας και στις Νομαρχιακές και Επαρχιακές Επιτροπές Παιδείας.  
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Συμπληρωματικά ή διευκρινιστικά προς το νόμο 1566/85 εκδόθηκαν αρκετά διατάγ-
ματα και υπουργικές αποφάσεις που είτε προβλέπουν τη συμμετοχή των γονέων στο 
σχολείο είτε τη συνεργασία τους με τους διδάσκοντες. Οι διατάξεις αυτές δίνουν με-
γάλη έμφαση στη συμμετοχή των γονέων και αρχίζει έτσι να αντιμετωπίζεται ως ένα 
από τα σημαντικότερα θέματα της σχολικής καθημερινότητας. 

Δεν πρέπει βέβαια να παραβλεφθεί το γεγονός ότι η ανάμειξη των γονέων δεν είναι 
επακριβώς προσδιορισμένη, με αποτέλεσμα αυτό να δημιουργεί ασάφειες, σύγχυση 
ρόλων, παρανοήσεις, συγκρούσεις, καθώς δεν υπάρχει νομοθετική οριοθέτηση των αρ-
μοδιοτήτων τους. Στην προσπάθειά τους να διεκδικήσουν τα συμφέροντα των παιδιών 
τους, παρεμβαίνουν στη λειτουργία του σχολείου (Ματσαγγούρας, 2008) και απαιτούν 
από το σχολείο να λογοδοτήσει για το εκπαιδευτικό του έργο (Everard & Morris, 1999). 

Επομένως, σημαντική συνιστώσα για την αποτελεσματική επικοινωνία είναι η εμπι-
στοσύνη που αναπτύσσεται μεταξύ του σχολείου και του συλλόγου γονέων (Αναστα-
σίου, 2000) και μπορεί να βελτιώσει τις διαδικασίες ή και να αμβλύνει αρνητικές σκέ-
ψεις απέναντι στην εφαρμοζόμενη εκπαιδευτική πολιτική.  

Μελέτη Περίπτωσης 

Σε ένα 4/θέσιο Δημοτικό σχολείο, το οποίο βρίσκεται σε ημιαστική περιοχή, ο διευθυ-
ντής του σχολείου, δέχεται καταγγελία για πλημμελή άσκηση καθηκόντων από το Σύλ-
λογο Γονέων και Κηδεμόνων (Σ.Γ.Κ). 

Η κυρία Α.Κ., μητέρα 3 παιδιών που φοιτούν στο σχολείο, επισκέφτηκε εκνευρισμένη 
το διευθυντή και του παραπονέθηκε πως η εκπαιδευτικός της Γ'-Δ' τάξης δεν ασχολού-
νταν με τους μαθητές. Πιο συγκεκριμένα, κατηγόρησε την εκπαιδευτικό ότι δεν ήλεγχε 
τα βιβλία της κόρης της και ότι ήταν μονίμως άγραφα. Με αυτόν τον τρόπο, αμφισβή-
τησε ευθέως την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια της εκπαιδευτικού. 

Κατόπιν, ο διευθυντής κάλεσε την εκπαιδευτικό στο γραφείο, της γνωστοποίησε την 
καταγγελία της μητέρας και προσπάθησε να διερευνήσει, αν ευσταθούν οι κατηγορίες 
τονίζοντάς της ότι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτική για να μην υπάρξουν δυ-
σμενείς εξελίξεις. 

Μετά από μερικές μέρες στο διάλειμμα μεταξύ της 5ης και 6ης ώρας, στο προαύλιο του 
σχολείου δύο μαθητές συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα τα δόντια του ενός να τραυμα-
τίσουν το κεφάλι του άλλου. Ο διευθυντής αφού έλεγξε τους δυο μαθητές έκρινε ότι ο 
ένας θα έπρεπε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για ράμματα. Κάλεσε το ασθενοφόρο 
του Κέντρου Υγείας της περιοχής και συνόδευσε το μαθητή σε αυτό για να του παρα-
σχεθούν οι πρώτες βοήθειες.  

Η μητέρα του άλλου μαθητή, όμως, θεώρησε ότι ο γιος της δεν έτυχε της προσοχής των 
εκπαιδευτικών και του διευθυντή, αφού δε μεταφέρθηκε κι αυτός στο Κέντρο Υγείας 
για να ελεγχθεί η σταθερότητα των δοντιών. Ο διευθυντής της εξήγησε ότι το ατύχημα 
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συνέβη μία ώρα πριν την αποχώρηση των παιδιών από το σχολείο και ότι δεν έκρινε 
ως σοβαρό το χτύπημα του παιδιού της. 

Το απόγευμα της ίδιας μέρας η μητέρα του μαθητή μαζί με την κα. Α.Κ. επισκέφτηκαν 
το Κέντρο Υγείας για να εξακριβώσουν την ώρα που καταγράφτηκε η άφιξη του άλλου 
μαθητή στο Κέντρο Υγείας. Η μητέρα θεώρησε ότι ο διευθυντής και οι εκπαιδευτικοί 
της έλεγαν ψέματα για την ώρα του συμβάντος. 

Τα δύο παραπάνω περιστατικά οδήγησαν την κα Α.Κ., η οποία ήταν και μέλος του 
Σ.Γ.Κ., μετά από συνεννόηση με κάποιους γονείς, να ζητήσει από τον Πρόεδρο του 
Συλλόγου να συγκαλέσει συνεδρίαση με θέματα: α) την πλημμελή διοίκηση του διευ-
θυντή και β) τη μη ανταπόκριση του σχολείου στο παιδαγωγικό του έργο και στην εκ-
παιδευτική του αποστολή. 

Σ’ αυτό το σημείο θα πρέπει να τονιστεί το γεγονός ότι ο διευθυντής και οι εκπαιδευ-
τικοί του σχολείου δεν ήταν ενημερωμένοι για τις κινήσεις του Σ.Γ.Κ.  

Εκ των υστέρων έγινε γνωστό ότι στη συγκέντρωση αυτή, στην οποία συμμετείχαν και 
οι γονείς του νηπιαγωγείου, η κα. Α.Κ. ζήτησε από τους γονείς να υπογράψουν ότι 
παρευρέθηκαν στη συνάντηση. Στο βιβλίο πρακτικών του Σ.Γ.Κ κατεγράφησαν ψευδή 
γεγονότα, όπως ρατσιστική συμπεριφορά, ώστε να στηριχτούν οι κατηγορίες εναντίον 
του διευθυντή. Ουσιαστικά, συμπεριέλαβαν στο πρακτικό οτιδήποτε θα μπορούσε να 
βλάψει το διευθυντή του σχολείου. 

Ο Σ.Γ.Κ, επειδή δεν είχε αρκετές υπογραφές σε σχέση με τον αριθμό των γονέων, επι-
σκεπτόταν τους γονείς στα σπίτια τους και ζητούσαν να τους υπογράψουν στην κατά-
σταση. Αρκετοί γονείς δεν υπέγραψαν. Υπήρχαν, όμως, και αρκετοί που παραπλανή-
θηκαν, όπως αποδείχτηκε στη συνέχεια. Επιπλέον, για να φανεί μεγαλύτερη η δυναμική 
των υπογραφών, υπέγραφαν και οι δύο γονείς. 

Αφού μάζεψαν σε ικανοποιητικό βαθμό υπογραφές, ο Σ.Γ.Κ μετέβη στην Διεύθυνση 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και τις επέδωσαν στον Διευθυντή Εκπαίδευσης μαζί με 
το πρακτικό που συνέταξαν ζητώντας να επιληφθεί του θέματος και να απομακρύνει 
το διευθυντή από το σχολείο. 

Κατόπιν, ο Διευθυντής Εκπαίδευσης ενημερώνει το διευθυντή του σχολείου, ο οποίος 
έμεινε έκπληκτος από την έκταση που έδωσαν στο θέμα και τα ψευδή στοιχεία που 
κατέθεσαν και του ζήτησε λίγο χρόνο, πριν προχωρήσει σε Ένορκη Διοικητική Εξέ-
ταση. Ο διευθυντής του σχολείου επικοινώνησε με τον Πρόεδρο του Συλλόγου, ο ο-
ποίος του επιβεβαίωσε τα γεγονότα. 

Βέβαια, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο Πρόεδρος του Συλλόγου για να βεβαιωθεί ότι οι 
κινήσεις του δε θα αποσιωπηθούν από το Διευθυντή Εκπαίδευσης, έστειλε την καταγ-
γελία και στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.  
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Μετά από αυτά τα συμβάντα ο διευθυντής σε συνεργασία με το Σύλλογο Διδασκόντων 
αποφασίζει να συγκαλέσει συνάντηση με τους γονείς για να διευκρινιστούν τα θέματα 
που είχαν προκύψει αλλά και για να αποκαλυφθεί η παραπλάνηση των γονέων. 

Στη συγκέντρωση που έγινε οι κατηγορίες κατέπεσαν διότι οι γονείς, ο ένας μετά τον 
άλλον παραδέχτηκαν ότι παραπλανήθηκαν και ότι κάποιοι πιέστηκαν για να υπογρά-
ψουν. Απεδείχθη, επίσης, ότι κάποιοι γονείς δεν είχαν υπογράψει, αν και στην κατά-
σταση φαινόταν το αντίθετο. Παρόλα αυτά, ο Σ.Γ.Κ δεν παραδέχτηκε ποτέ ότι έπραξε 
λάθος. 

Μετά από τη συνάντηση με τους γονείς, ο διευθυντής αποκαταστάθηκε στα μάτια των 
γονέων ενώ δεν έγινε ποτέ ΕΔΕ, καθώς το θέμα έληξε ενδοσχολικά. Βέβαια, το σχολικό 
κλίμα είχε διαταραχθεί. 

Συμπεράσματα 

Σκοπός της εισήγησης αυτής ήταν να αναδείξει τη σημασία του επικοινωνιακού ρόλου 
του διευθυντή με το εξωτερικό περιβάλλον του σχολείου. Η κάθε σχολική μονάδα είναι 
ένα κοινωνικό σύστημα καθώς η λειτουργία και η ύπαρξή της εξαρτώνται σε μεγάλο 
βαθμό από τις προσπάθειες και τα αποτελέσματα των εμπλεκομένων που έχουν συγκε-
κριμένους ρόλους να πραγματοποιήσουν για την προώθηση των στόχων του σχολείου. 
Ωστόσο, οι ρόλοι αυτοί μερικές φορές είναι δυσδιάκριτοι με αποτέλεσμα να ακολου-
θούν συγκρουσιακές καταστάσεις οι οποίες, αν δεν προληφθούν ή δεν αντιμετωπι-
στούν, αποτελούν εμπόδιο στην εύρυθμη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα της 
μονάδας.  

Λύση στα προβλήματα αυτά, μπορεί να δοθεί με έναν διάλογο μεταξύ των γονέων και 
του σχολείου γνωρίζοντάς το, παράλληλα, καλύτερα ώστε να αποφεύγονται παρεξηγή-
σεις, εντάσεις και συγκρούσεις. Επομένως, η ανάπτυξη της «επικοινωνιακής δεξιότη-
τας» πρέπει να είναι ένα από τα βασικά στοιχεία της κατάρτισης των στελεχών στη 
διοίκηση του σύγχρονου δημόσιου σχολείου. 
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Η διδασκαλία του μαθήματος της Υγιεινής (1914-1978) 

Λεβεντάκης Χαράλαμπος 
Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ11, PhD, xleventakis@gmail.com 

Περίληψη 

Ήταν γνωστό ότι η δράση μόνο των ολίγων δεν αρκούσε συνήθως για την διάδοση των αρ-
χών της υγιεινής και την επιτυχία του επιδιωκόμενου ευεργετικού για την ανθρωπότητα σκο-
πού, αλλά ήταν αναγκαίο, όπως η γνώση και η κατανόηση των μέτρων που υποδείκνυε η 
επιστήμη της υγιεινής, να καταστεί κοινό κτήμα του λαού. Αυτό ήταν δυνατόν να επιτευχθεί 
κυρίως δια μέσου του σχολείου, με καθορισμένη τάξη και μέθοδο διδασκαλίας της υγιεινής, 
αποτελώντας την βάση της εκλαΐκευσης και ταυτόχρονα να μεταδώσει τις «περί υγιεινής 
έξεις» και γνώσεις του παιδιού και να συμπληρώσει τις ελλείψεις του, παρεμβαλλόμενο με-
ταξύ του οικογενειακού και του κοινωνικού περιβάλλοντος. 

Λέξεις-Κλειδιά: Υγιεινή, διδασκαλία, μάθημα, σχολείο. 

Εισαγωγή 

Το σχολείο είναι η βάση της εκλαΐκευσης της υγιεινής. Παρέχει τις περισσότερες δυ-
νατότητες υγιεινολογικής διαπαιδαγώγησης, δεδομένου ότι η σχολική ζωή είναι αυτή 
καθ’ εαυτή πλουσιότατη πηγή για το σκοπό αυτό. Το σχολείο είναι αυτό που καλείται 
να διαμορφώσει τις υγιεινές έξεις, να μεταδώσει τις γνώσεις και να συμπληρώσει τις 
ελλείψεις του παιδιού, παρεμβαλλόμενο μεταξύ του οικογενειακού και του κοινωνικού 
περιβάλλοντος (Λαμπαδάριος, 1928). 

Στο σχολείο θα αποκτήσει ο μαθητής συνείδηση της σημασίας, που έχει η διατήρηση 
της υγείας του κατά την διάρκεια της ζωής του. Σ’ αυτό θα διδαχθεί τα μέσα για την 
διατήρηση και βελτίωσή της και με την κατάλληλη αγωγή θα αποκτήσει τις αρχές και 
συνήθειες που θα την καταστήσουν βίωμα. Μέχρι το 1929 στη χώρα μας1 η εκπαίδευση 

1 Στην Αγγλία – Ουαλία στη στοιχειώδη εκπαίδευση καταβάλλονταν κυρίως προσπάθεια διδασκαλίας 
για την απόκτηση εκ μέρους των μαθητών καλών συνηθειών υγιεινής (καθαριότητας σώματος, της εκτε-
λέσεως ορισμένων σωματικών λειτουργιών καθώς και φαγητού, ύπνου κ.λπ.). Στη μέση εκπαίδευση η 
διδασκαλία της υγιεινής ανατίθονταν κυρίως στον ιατρό του σχολείου ή τον γυμναστή, περιελάμβανε δε 
θέματα σωματολογίας, γενικής υγιεινής κλπ.) 
Οι σχολικοί ιατροί και κυρίως όσοι εξ’ αυτών έχουν διδακτικά χαρίσματα οργανώνουν διαλέξεις, κινη-
ματογραφικές προβολές κ.λπ. επί διαφόρων προβλημάτων υγιεινής. Η σχολική νοσοκόμος έπαιζε με-
γάλο ρόλο στο ζήτημα της υγιεινής διαπαιδαγωγήσεως καθώς έρχονταν σε άμεση και συχνή επαφή με 
τους μαθητές, το οικογενειακό περιβάλλον, και με τους δασκάλους. 
Μεγάλη σημασία αποδίδονταν στην εκπαίδευση των διδασκάλων στην υγιεινή. Πολλές φορές λάμβαναν 
χώρα συγκεντρώσεις γονέων και διδασκάλων, όπου συζητούνται μεταξύ των άλλων και ζητήματα υγιει-
νής, παρουσία και του σχολιάτρου (Κασίμου, 1950). 
Στην Ιταλία, αξίζει να αναφερθεί επίσης η εισαγωγή σε παντός τύπου και βαθμού σχολείο της διδασκα-
λίας της υγιεινής και επομένως την δια του μέσου αυτού εκλαΐκευση των υγειονολογικών κανόνων (Στε-
φάνου, 1940, σελ. 522).  
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δεν είχε δώσει την απαιτούμενη σημασία και θέση στη διδασκαλία της υγιεινής2. Και 
ειδικότερα όταν το σχολείο καλείται να διαδραματίσει πρωτεύοντα ρόλο στην αγωγή 
της υγιεινής, «δεδομένου ὅτι ἡ περὶ αὐτὴν ἀγωγὴ τῶν παιδιῶν ἐν τῇ οἰκογενείᾳ των εἶναι 
σχεδὸν ἀνύπαρκτος προκειμένου περὶ τῶν λαϊκῶν τάξεων, σχετικὴ δὲ καὶ ἀνεπαρκὴς 
προκειμένου καὶ περὶ τῆς μεσαίας τοιαύτης. Δέον εἶναι λοιπὸν τὸ σχολεῖον νά στρέψει 
τὴν προσοχὴ του ἐν τῇ ὑγιεινῇ διαπαιδαγώγησιν τοῦ λαοῦ μὲ συστηματικὸ τρόπο καὶ μα-
κρὰ προσπάθεια» (Στεφάνου, 1940, σελ. 438). 

Τα παραπάνω είχαν διακηρυχθεί κατά το παρελθόν επανειλημμένα (στο Στεφάνου, 
ό.π):  

«…Διὰ  νά καταστῇ κοινὸν κτῆμα τοῦ λαοῦ ἡ γνῶσις καὶ ἡ κατανόησις τῶν πρὸς προφύ-
λαξιν ἀπὸ τῶν νόσων ὑγιεινῶν μέτρων, τοῦτο μόνον διὰ τῆς συμμετοχῆς τοῦ σχολείου 
δύναται νά ἐπιτευχθῇ καὶ πρὸς τοῦτο ἐπιβάλλεται ὅπως οἱ μαθηταὶ διδάσκωνται τὰ στοι-
χεῖα τῆς ὑγιεινῆς…» (Κ. Σάββας). 

«…Διὰ τὴν ἐπιτυχίαν οἱασδήποτε ὑγειονομικῆς ὀργανώσεως πρὸς διατήρησιν τῆς ὑγείας 
τῆς μάζης καὶ ἀποκατάστασιν τῆς ὑγείας τοῦ ἀτόμου εἶναι ἀπόλυτος ἀνάγκη τὸ κοινὸν νά 
ὁδηγηθῇ καταλλήλως, συστηματικῶς καὶ ἀδιακόπως ἵνα ἐννοήσῃ τὴν ἀξίαν τῆς προσπα-
θείας… Ὁ διδάσκαλος δέν δύναται νά ἐνδιαφέρεται μόνον διὰ τάς ξηρὰς γραμματικὰς 
γνώσεις, ἀλλ’ ἀνυψούμενος πέραν τῶν ἐπαγγελματικὼν του καθηκόντων δέον να ἀποβῇ 
ὁ διαπρύσιος κῆρυξ καὶ δρῶν ἐργάτης τῆς ὑγείας» (Γ. Ἀλιβιζάτος). 

«Πρὸς διάδοσιν εἰς εὐρὺν κύκλον τῶν ἀρχῶν τῆς ὑγιεινῆς ἀπαραίτητος κρίνεται ἡ μεσο-
λάβησις τοῦ σχολείου. Δι’ αὐτοῦ ἀφ’ ἑνὸς μὲν ὁ μαθητὴς θὰ ἀποκτήσῃ τὴν ἀπαιτουμένην 
ὑγιεινολογικὴν συνείδησιν, καὶ ἀφ’ ἑτέρου τάς ἐν τῷ σχολείῳ κτηθείσας γνώσεις θὰ με-
ταδώσῃ εἰς τοὺς γονεῖς καὶ τὴν οἰκογένειάν του ἐν γένει. Ἐντεῦθεν συνάγεται πρῶτον, ὅτι 
εἶναι ἀνάγκη νά διδάσκωνται αἱ ἀρχαὶ τῆς ὑγιεινῆς συστηματικῶς εἰς τὰ σχολεῖα παντὸς 
βαθμοῦ καθ’ ὡρισμένον πρόγραμμα καὶ τάξιν, καί, δεύτερον, πρὸς καταρτισμὸν καλοῦ 
καὶ μορφωμένου ὑγιεινολογικῶς διδασκάλου πρέπει νά καταβληθῇ ἰδιαιτέρα προσοχὴ εἰς 
τὰ διδασκαλεῖα, ὅπου ἡ ὑγιεινὴ καὶ αἱ συναφεῖς ἐπιστῆμαι εἶναι ἀνάγκη νά διδάσκωνται 
ἐκτενῶς»  (Εμ. Λαμπαδάριος). 

2 Ακόμη παλαιότερα επίσης υγιεινά παραγγέλματα υπήρχαν στα αναγνωστικά βιβλία την περίοδο 1834 
- 1880. [Βλ. Μακρυνιώτη, Δ.  (1986). Η παιδική ηλικία στα αναγνωστικά βιβλία 1834-1919. Αθήνα-
Γιάννινα: Ίδρυμα Ερευνών για το Παιδί / «Δωδώνη», σελ. 232-237]. Για τις συμβουλές υγιεινής προς τα 
παιδιά, οι οποίες δημοσιεύονταν στα περιοδικά κατά την περίοδο του Όθωνα βλ. Σουτζόγλου - Κοττα-
ρίδη, Π. (1991). Παιδί και υγεία στα πρώτα χρόνια της ανεξάρτητης Ελλάδας 1830-1862. Αθήνα: Εκδ. 
«Δωδώνη», σελ. 341-482 (όπ. αναφ. στο Ντούτσης, 2008α). 
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Η πρώτη σοβαρή μέριμνα3 και προσπάθεια για ρύθμιση του ζητήματος της διδασκα-
λίας της υγιεινής4 έγινε με το Ν. 4152 του 1929 (ΦΕΚ Α 197), «περὶ τῆς διδασκαλίας 
τῆς ὑγιεινῆς εἰς τὰ σχολεῖα τοῦ Κράτους» και με το προς εκτέλεση αυτού Β.Δ. 30 Αυ-
γούστου 19295.  

Όσον αφορά την έκταση, που έπρεπε να λάβει το μάθημα στα προγράμματα των σχο-
λείων, υπήρξαν κατά το παρελθόν ορισμένες επιφυλάξεις (Στεφάνου, 1940, σελ. 444). 
Προβάλλονταν δηλαδή εκ μέρους εκπαιδευτικών, η δυσχέρεια από την υπερφόρτωση 
των προγραμμάτων από τα άλλα μαθήματα, στα οποία απέδιδαν προφανώς, μεγαλύ-
τερη σημασία. Αποτέλεσμα αυτών των αντιλήψεων υπήρξε το γεγονός, ότι στα μεν 
δημοτικά σχολεία η υγιεινή είναι κάτι το άγνωστο, στα δε της μέσης εκπαίδευσης κα-
θορίσθηκε μεν δια του Ν. 4152 του 1929 «ἐν τίς δύο τελευταῖες τάξεις ὡς ἴδιον μάθημα, 
μὲ μία ὥρα διδασκαλίας κάθ’ ἑβδομάδα, ἀλλὰ διά νά περιορισθῇ μετὰ ἀπὸ μία διετία εἰς 
μία μόνο τάξιν, ἄλλοτε ἐν τῇ Στ΄, ἄλλοτε ἐν τῇ Δ΄ καὶ ἄλλοτε ἐν τῇ Ε΄ ἤ Ζ΄». 

Πίνακας 1. Η εξέλιξη της διδασκαλίας της Υγιεινής μέχρι το 1931. 

Έτος Σχολεία Δημοτικά Μέ-
σης 

Διδασκα-
λεία Ιερατικές Σχολές 

1914-15 - 11 6 - 
1920-25 - 36 12 - 
1929-30 70% 93 19 5 
1930-31 άπαντα 89 άπαντα 5 

Πηγή: Λαμπαδάριος, 1932, σελ. 152. 

3 Στη Γενική Εισηγητική Έκθεση επί των Εκπαιδευτικών Νομοσχεδίων το 1929, Κεφ. Β΄ ΄΄Σύντομος 
Επισκόπησις της συνθέσεως της Ελληνικής Κοινωνίας΄΄ καταγράφεται ότι μεταξύ των «ροπών και έ-
ξεων» που χαρακτηρίζουν τον ελληνικό λαό είναι «ἡ παραμέληση τῶν στοιχειωδῶν ὁρῶν τῆς Ὑγιεινῆς ἐν 
τῇ ζωῇ καὶ ἡ ἄμβλυνση τοῦ αἰσθητηρίου τῆς καθαριότητος», (στο Μπουζάκης, 2002: τομ. Α. σ. 652). Και 
στο Κεφ. Γ΄ ΄΄Εικών του κρατούντος παρ’ ημίν εκπαιδευτικού συστήματος καταγράφεται επίσης, ότι 
«καὶ ἕξεις τινὰς κακάς, ὡς αἱ ἀντιλήψεις αὐτοῦ περὶ ὑγιεινῆς, καθαριότητος κ.λπ. αἵτινες προελθοῦσαι ἐκ 
τῆς ἱστορικῆς αὐτοῦ ἐξελίξεως καὶ τῶν οἰκονομικῶν συνθηκῶν τῆς ζωῆς του, ὡς μελανὰ στίγματα χαρα-
κτηρίζουν τὴν εἰκόνα τοῦ πολιτισμοῦ τοῦ λαοῦ μας. Τὶ ἔκαμε τὸ σχολεῖον πρὸς καταπολέμησιν τῶν ἕξεων 
τούτων; Καὶ ἐδῶ εἰργάσθη ὑπερανθρώπως νά τάς καταπολεμήσῃ διὰ τῶν λόγων, ἐνῷ τὰ πράγματα καὶ τὰ 
ἔργα ὤθουν εἰς τὸ ἀντίθετον» (στο ίδιο, σελ. 661). 
4  Το 1904, στη ομιλία του στο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο, ο Κ. Σάββας είχε τονίσει την ανάγκη 
διδασκαλίας της υγιεινής στο σχολείο, έστω και εάν δεν προστεθούν ξεχωριστές ώρες γι’ αυτό με ανα-
φορές κατά την διάρκεια άλλων μαθημάτων π.χ. κατά το μάθημα της φυσικής, να εισάγονται κεφάλαια 
για τον αέρα, το έδαφος, το νερό, την ενδυμασία, την θέρμανση, τον φωτισμό κ.τ.λ. Κατά την περιγραφή 
του ανθρώπινου σώματος μπορεί να προστεθούν και οι πρώτες βοήθειες, ακόμα κατά την διδασκαλία 
της βοτανικής και ζωολογίας δύνανται να περιγραφούν σε γενικές γραμμές, τα μικρόβια και τα λοιπά 
παράσιτα του ανθρώπου, η δράση τους καθώς και η προφύλαξη απ’ αυτά. Επίσης, η ανάγνωση δύναται 
να χρησιμοποιηθεί προς διδασκαλία της υγιεινής, καταχωρώντας στα βιβλία κείμενα περιεχόντων γνώ-
σεις υγιεινής. Το ίδιο μπορεί να πραγματοποιηθεί και κατά την υπαγόρευση της γραφής, αλλά ακόμα 
και στη γεωγραφία μπορούν να περιγραφούν η κατά κανόνες της υγιεινής ζωή άλλων λαών καθώς και 
οι δυσμενείς συνθήκες κάποιων άλλων. Τέλος, και στην ιστορία μπορούν να διδαχθούν οι μαθητές για 
τις διάφορες λοιμώδεις νόσους και περί του τρόπου της υγιεινής διαβίωσης των λαών κατά τις διάφορες 
εποχές (Σάββας, 1904). 
5 Αναδημοσιεύεται από την ΕτΚ, αρ. 321, τχ Α'/30 Αυγούστου 1929.   
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Η διδασκαλία του μαθήματος της Υγιεινής στα νηπιαγωγεία 

και στα δημοτικά σχολεία 

Στα νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία η διδασκαλία ήταν πρακτική. Τα υγιεινολογικά 
μαθήματα δίδασκαν οι νηπιαγωγοί και οι λειτουργοί της δημοτικής εκπαίδευσης, κα-
τάλληλα και επαρκώς προετοιμασμένοι γι’ αυτό, με πρόγραμμα και σύστημα καθορι-
ζόμενα παρά των αρμοδίων υπηρεσιών (Ν.4152/1929, άρθρο 2, παρ. 1.α΄).  

Η νηπιαγωγός και ο δάσκαλος έπρεπε να εθίζουν καθημερινά τα παιδιά στην καθαριό-
τητα και στην εκτέλεση άλλων υγιεινών πράξεων (π.χ. πλύσιμο χεριών, κόψιμο μαλ-
λιών, νυχιών, φτύσιμο στο μαντήλι και την πτυελίστρα κ.λπ.). Ο εθισμός αυτός γίνο-
νταν: α') «δι' ἐπικαίρων συντόμων προφορικῶν ὁδηγιῶν σὲ κάθε παρουσιαζόμενην 
εὐκαιρίαν, β') διὰ καθημερινῆς πρὸ πάσης ἄλλης ἐργασίας ἐπιθεωρήσεως τῆς καθαριό-
τητος τῶν παιδιῶν ὑπὸ τοῦ διδάσκοντος καὶ καθοδηγήσεως αὐτῶν πρὸς συμπλήρωσιν ἐν 
τῷ σχολείῳ τῶν τυχὸν ἐλλείψεων αὐτῶν» (ό.π., άρθρο 2).  

Στα δημοτικά σχολεία για την διδασκαλία της υγιεινής χρησιμοποιούνταν κατάλληλο 
βιβλίο6 ως βοήθημα, χρησιμεύοντας στους μεγαλύτερους μαθητές για την εμπέδωση 
της διδασκόμενης ύλης. Η υγιεινολογική αγωγή των μαθητών γίνονταν κατά τρόπο συ-
γκεκριμένο και επ’ ευκαιρία διαφόρων περιστατικών (για την καθαριότητα του σώμα-
τος7, ορθή διατροφή, χρησιμότητα των λουτρών και γυμναστικών ασκήσεων, φωτισμό, 
αερισμό και θέρμανση της σχολικής αίθουσας κ.λπ.).  

Στις ανώτερες τάξεις του δημοτικού σχολείου, εκτός της παραπάνω καθοδήγησης των 
μαθητών στην απόκτηση υγιεινών συνηθειών και εφαρμογή τους στον καθημερινό βίο, 
παρεμβάλλονταν κατά την διδασκαλία ιδίως της Φυσικής Ιστορίας και των άλλων μα-
θημάτων από τον διδάσκαλο ειδικές γνώσεις της Υγιεινής, π.χ., απλή και σύντομη πε-
ριγραφή των μικροβίων, ως αιτιών των λοιμωδών νοσημάτων (ό.π., άρθρο 3). Κατά 
την περιγραφή «των φυτών και ζώων στην Ελλάδα» π.χ. της μύγας, του κώνωπος, του 
ψύλλου, της φθείρας κ.λπ. εξηγούνταν ο δια των εντόμων συνηθέστερος τρόπος μετά-
δοσης των λοιμωδών νοσημάτων (τύφου, ελονοσίας, πανώλης κ.λπ.) και δίνονταν οδη-
γίες καταπολεμήσεώς τους και προφύλαξης από τις λοιμώδεις νόσους (Λαμπαδάριος, 
1928). 

Στο «βασίλειο των ζώων» παρεμβάλλονταν η διδασκαλία της Σωματολογίας του αν-
θρώπου. Επίσης, στο μάθημα της Φυσικής Πειραματικής και Χημείας προστίθεται η 

6 Το βιβλίο του Αν. Χαραλαμπόπουλου (επιθ. Δημοτικών σχολείων) «Η Υγιεινή του σχολείου και του 
σπιτιού», εκδ. ΑΘΗΝΑ, συνίστατο δια των υπ’ αριθ. 49185, 28/9/1929 και 40202, 4/7/1930 εγκυκλίων 
του Υπουργείου Παιδείας ως ελεύθερο ανάγνωσμα για τους μαθητές των δύο ανωτέρων τάξεων του 
δημοτικού σχολείου για την μετάδοση των γνώσεων της υγιεινής. 
7 Γίνονταν ανάθεση στα μεγαλύτερα και ικανότερα παιδιά της φροντίδας για την τήρηση της καθαριό-
τητας των άλλων συμμαθητών τους. Στην εργασία αυτή βοηθούσε τον δάσκαλο, όπου υπήρχε και η 
σχολική νοσοκό 
μος (Λαμπαδάριος, 1940).  
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διδασκαλία της Υγιεινής των βιοτικών αναγκών του ανθρώπου (αέρας, νερό, τροφή, 
ενδυμασία κ.λπ.) (Λαμπαδάριος, 1940). 

Ως βοηθητικά στοιχεία χρησιμεύουν πίνακες, εικόνες, επιδείξεις, εάν είναι δυνατόν 
προβολές φωτεινών και κινηματογραφικών εικόνων, επισκέψεις και πρακτικές εφαρ-
μογές υγιεινολογικών και παρεμφερών ιδρυμάτων, πρακτικές εφαρμογές των υγιεινο-
λογικών κανόνων (παιγνίδια υγείας, μαθητικά συνεργεία υγείας, ανθελονοσιακού αγώ-
νος κ.λπ.). Ο σχολικός ιατρός έκανε συχνά μικρές διαλέξεις επί διαφόρων ενδιαφερό-
ντων πραγμάτων (αλκοολισμός, κίνδυνος από τοις λοιμώδεις νόσους, σημασία της κα-
θαριότητας του σώματος κ.λπ.), (Στεφάνου, 1951α). 

Η διδασκαλία του μαθήματος της Υγιεινής στα σχολεία της μέσης εκπαίδευσης 

Στα σχολεία της μέσης εκπαίδευσης η διδασκαλία της υγιεινής ήταν περισσότερο εκτε-
ταμένη και ποικίλη. Τα μαθήματα, στα ελληνικά και αστικά σχολεία και στις κατώτε-
ρες τάξεις των γυμνασίων, δίδασκε ο καθηγητής των φυσικών8. Στις ανώτερες τάξεις 
των γυμνασίων, πρακτικών λυκείων και άλλων ισόβαθμων σχολών δίδασκε ο σχολία-
τρος9, και «τούτου ἐλλείποντος ἤ μὴ ἐπαρκοῦντος ὁ νομίατρος ἤ ὁ ἔχων ἐνδεικτικὸν σχο-
λιάτρου ἤ ὑγειονομικὸν πτυχίον ἰατρός, καὶ τούτων ἐλλειπόντων ὁ καθηγητὴς τῶν φυ-
σικῶν» (Ν.4152/1929, άρθρο 2, παρ. 1.β΄ & 1.γ΄). Συνήθως η υγιεινή στο μάθημα πε-
ριλαμβάνονταν σε δύο τάξεις10. Σε μία τάξη, προτελευταία ή και άλλη, διαθέτονταν 
δύο ώρες την εβδομάδα και διδάσκονταν η ανατομία, φυσιολογία και η γενική υγιεινή, 
ενώ σε μία ανωτέρα τάξη διαθέτονταν μία ή δύο ώρες για λεπτομερέστερη διδασκαλία 
της γενικής υγιεινής, πρώτες βοήθειες και για ορισμένα μαθήματα για τους κινδύνους 
των αφροδισίων νόσων για τους άρρενες μαθητές κ.λπ. 11 Στα σχολεία θηλέων το 

8  Επίσης, σε όποια σχολεία δεν υπάρχει σχολίατρος ανατίθεται στους γυμναστές η διδασκαλία της υ-
γιεινής  (Ν.5780/1933, ΦΕΚ Α 271), άρθρο 12, παρ. 2) και δη στη Δ΄ τάξη των Γυμνασίων, έχοντας 
υπόψη την γενόμενη μετεκπαίδευση στην Αθήνα μεγάλου αριθμού καθηγητών της Γυμναστικής, οι ο-
ποίοι διδάχθηκαν το μάθημα συστηματικά από τον Διευθυντή της Σχολικής Υγιεινής (Εγκύκλιος Υπουρ. 
Παιδείας αριθμ. 70594 / 8 Νοεμβρίου 1934 «Υγιεινή Σχολική. Ανάθεσις διδασκαλίας μαθήματος»). 
9  Ελάμβαναν ως αποζημίωση μηνιαίο επίδομα 250 δρχ. δι’ εκάστη καθ’ εβδομάδα ώρα διδασκαλίας. 
Εάν ήταν διαβαθμισμένοι δημόσιοι υγειονομικοί υπάλληλοι, υποχρεούνταν να διδάσκουν άνευ προσθέ-
του αμοιβής μέχρι 6 ώρες κάθε εβδομάδα (Ν.4152/1929, ΦΕΚ Α 197, άρθρο 3, παρ. 3 & 4).  
     Προκειμένου περί του μαθήματος της Υγιεινής στα γυμνάσια των θηλέων, εφ’ όσον στη διδακτέα 
ύλη συμπεριλαμβάνονταν κατά το αναλυτικό πρόγραμμα και κεφάλαια νοσηλευτικής και βρεφοκομίας, 
μη δυνάμενα να διδαχθούν από τους καθηγητές της Φυσικής και τους Γυμναστές, απαραίτητα θα διδά-
σκονταν αυτό από τους Σχολίατρους. Μη υπαρχόντων δε σχολιάτρων κατ΄ ανάγκη διδάσκονταν το μά-
θημα από τους Φυσικούς ή τους Γυμναστές, αλλά παραλειπόμενης της νοσηλευτικής και βρεφοκομίας. 
Τα ανωτέρω ίσχυαν και για τα ιδιωτικά γυμνάσια (Εγκύκλιος 88794/6 Νοεμβρίου 1937 «Διδασκαλία 
μαθήματος Σχολικής Υγιεινής»).  
10  Με το πρόγραμμα των 6ταξίων γυμνασίων, από το 1931-32, στην Ε΄ τάξη διατίθονταν ιδιαίτερη ώρα, 
μία κάθε εβδομάδα για την διδασκαλία του μαθήματος της Υγιεινής (Λαμπαδάριος, 1940). 
11  Παραθέτουμε το αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας της υγιεινής στα Αμερικανικά σχολεία, στο ο-
ποίο διαφαίνονται οι καθαρά πρακτικές επιδιώξεις του: 

1. Ατομική αγωγή και υγιεινή. Διδασκαλία της υγιεινής διατροφής, ύπνου, καθαριότητας, γυμναστι-
κών ασκήσεων. Γνώσεις υγιεινής κοινωνικής και του πνεύματος. Ανάπτυξη της προσωπικής πρω-
τοβουλίας και της αυτοπεποιθήσεως. 

2. Αρχές που διασφαλίζουν την υγεία και παράγοντες που επηρεάζουν αυτήν όπως: α) υγιεινή κατά 
τις διάφορες εποχές της ζωής, β) κατάσταση υγειονομική του οικογενειακού περιβάλλοντος, γ) 
φυσιολογία, δ) ιατρικές βοήθειες, ε) νοσηλεία ασθενών. 
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πρόγραμμα, εκτός της γενικής υγιεινής, επεκτείνονταν και στην διδασκαλία της νοση-
λευτικής και βρεφοκομίας. 

Η διδασκαλία του μαθήματος της Υγιεινής στα Ελληνικά και Αστικά σχολεία 

Το 1914, ως μάθημα με τίτλο «Φυσικοϊστορικά, Ανθρωπολογία και Υγιεινή», στα α-
στικά σχολεία διδάσκονταν 6 ώρες στο ωρολόγιο πρόγραμμα και το 1918 στα Ελλη-
νικά Σχολεία διδάσκονταν 7 ώρες στο ωρολόγιο πρόγραμμα και συγκεκριμένα στην Γ΄ 
τάξη (Αντωνίου, Δ., 1987-9). 

Το μάθημα της Υγιεινής διδάσκεται σύμφωνα με ειδικό διδακτικό βιβλίο συντασσομέ-
νου κατά το κάτωθι πρόγραμμα και σύμφωνα με προκύρηξη που εκδίδονταν  
(Ν.4152/1929, άρθρο 4). 

α') «Εἰς μὲν τὴν α' καὶ β' τάξιν τῶν σχολείων τούτων ἡ Ὑγιεινὴ διδάσκεται ὅπως καὶ εἰς 
τάς ἀνωτέρας τάξεις τῶν δημοτικῶν σχολείων, οὐχὶ δηλ, ὡς ἴδιον μάθημα» (βλ. ἀρθρ. 
3).  

β') «Εἰς τὴν γ' τάξιν τῶν σχολείων τούτων γίνεται ἰδιαιτέρα διδασκαλίαν τῆς Ὑγιεινῆς 
ἐπὶ μίαν ὥραν καθ' ἑβδομάδα ὑπὸ τοῦ καθηγητοῦ τῶν φυσικῶν καὶ ἐν ἐλλείψει τοιούτου 
ὑπὸ τοῦ καθηγητοῦ τῶν Ἑλληνικῶν κατὰ τὸ ἀκόλουθον πρόγραμμα» (ό.π.):  

• Σωματολογία του ανθρώπου (ανατομική, φυσιολογία και υγιεινή των διαφόρων 
οργάνων).  

• Γενική υγιεινή (λοιμώδη νοσήματα, περί αέρος, ύδατος, εδάφους, διατροφής, 
ενδυμασίας και κατοικίας του ανθρώπου).  

• Υγιεινή των διαφόρων ηλικιών και επαγγελμάτων.  
• Στα αστικά σχολεία προστίθενται και στοιχεία Παιδοκομίας.  
• Νοσηλευτική.  
• Πρώτες βοήθειες. 

3. Συνθήκες αρμόζουσες στο περιβάλλον του παιδιού, όπως α) διατροφή υγιεινή (το γάλα, το νερό), 
β) αποχέτευση των αχρήστων και ακαθάρτων, γ) αντιμετώπιση της φτώχειας και της ανθυγιεινής 
εργασίας.  

4. Άμιλλα των μαθητών για την απόκτηση πλήρους υγείας, όπως: α) επιθυμία για ισχυρή υγεία και 
αποστροφή προς τη νόσο, β) θέληση για κανονικό βάρος, καθημερινής ικανοποιητικής εργασίας, 
γ) πίστη ότι η πρόληψη των νόσων είναι ωφελιμότερα και ευκολοτέρα της θεραπείας, δ) απόκτηση 
συνειδήσεως επί της ανάγκης μιας καλής υγείας για προστασία της υγείας των άλλων, αντίληψη 
ότι αποτελεί κίνδυνο ή μόλυνση άλλων προσώπων, ε) αντίληψη της υποχρεώσεως για απομόνωση 
χάρη της δημόσιας υγείας και στ) εμπιστοσύνη στην επιστήμη της υγιεινής και όχι στον εμπειρισμό. 

5. Ευγονική (Στεφάνου, 1951α). 
Στα διδασκαλεία του Βελγίου η διδασκαλία της στοιχειώδους υγιεινής αποτελούσε μέρος του προγράμ-
ματος από το πρώτος έτος σπουδών. Τα ίδιο και στη Γαλλία. Στη Γενεύη, οι διδάσκαλοι και οι διδασκά-
λισσες σ’ όλα τα δημοτικά σχολεία δίδασκαν σε οικογενειακές διαλέξεις τις στοιχειώδεις γνώσεις της 
υγιεινής. Στα δε σχολεία της μέσης εκπαίδευσης η υγιεινή διδάσκονταν επί δύο ώρες την εβδομάδα  
(Μαλτής & Καραϊας, 1903).  
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Στα παραπάνω σχολεία η υγιεινή διδάσκονταν κατά τον ακόλουθο τρόπο: 

Στην Α΄ τάξη ο καθηγητής των φυσικών παρεμβάλει κατά την διδασκαλία του μαθή-
ματός του γνώσεις υγιεινής, ειδικότερα δε στοιχεία βιολογίας. 

Στην Β΄ και Γ΄ τάξη διδάσκει συστηματικότερα την υγιεινή ανά μία ώρα κάθε εβδο-
μάδα ο σχολικός ιατρός, σύμφωνα με το νόμο 1805/1939, και όταν ο ίδιος απουσιάζει 
ή δεν επαρκεί ο καθηγητής των Φυσικών. 

Η διδακτέα ύλη καθορίζεται ως εξής: 

Στην Β΄ τάξη.  

Σωματολογία του ανθρώπου. 

α) Οστά και αρθρώσεις. Κατασκευή και λειτουργία τους, υγειονομικές εφαρμογές 
(κακή κατασκευή οστών, ραχίτιδα), παραμορφώσεις σπονδυλικής στήλης, σκολίωση, 
κύφωση κ.λπ., πλατυποδία (υγιεινή υπόδηση). Πρώτες βοήθειες σε ατυχήματα που 
προξενούν κακώσεις οστών και αρθρώσεων (διαστρέμματα, εξαρθρήματα, κατάγ-
ματα). 

β) Μυϊκό σύστημα. Κατασκευή και λειτουργία μυών, επιμέλεια του μυϊκού συστήμα-
τος. Άσκηση σωματική, γυμναστική, παιδιές, κόπωση και υπερκόπωση, υγιεινή σωμα-
τικών ασκήσεων. 

γ) Κυκλοφοριακό σύστημα. Κατασκευή και λειτουργία της καρδιάς και των αγγείων, 
υγιεινή και επιμέλεια των οργάνων της κυκλοφορίας και πρώτες βοήθειες επί σχετικών 
παθήσεων (παλμοί, λιποθυμίες, συγκοπτικές και αποπληκτικές καταστάσεις, διάφορες 
αιμορραγίες). 

δ) Αναπνευστικό σύστημα. Κατασκευή και λειτουργία των αναπνευστικών οργάνων, 
μηχανισμός της αναπνοής, κυκλοφορία αέρος και αίματος εντός των πνευμόνων, θω-
ρακική περίμετρος, αναπνευστική ευρύτητα, αναπνοομετρία, υγιεινή αναπνοής. Σύν-
θεση ατμοσφαιρικού αέρος και βλάβες από την αλλοίωσή του, φυσικές ιδιότητες αέρος 
και επίδρασή του επί της υγείας του ανθρώπου. Πρώτες βοήθειες (ασφυξία, τεχνική 
αναπνοή κ.λπ.). 

ε) Πεπτικό σύστημα. Οδόντες, υγιεινή στόματος, κατασκευή πεπτικών οργάνων, πέψη, 
νοσήματα εντερικού συστήματος, παρασιτικά τέτοια, πρώτες βοήθειες σε δηλητηριά-
σεις από τροφές. 

στ) Ουροποιητικό σύστημα. Κατασκευή και λειτουργία των νεφρών, ούρων. Κακή λει-
τουργία των νεφρών (νεφρίτιδα, λιθίαση κ.λπ.). 

271/396

________________________________________________________________________________________________________ 
 i-Teacher     -      I.S.S.N. : 1792 - 4146       -      Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Περιοδικό     -    24ο  Τεύχος    -     Σεπτέμβριος  2020



ζ) Νευρικό σύστημα. Κατασκευή και λειτουργία εγκεφάλου, νωτιαίου μυελού και νεύ-
ρων, υγιεινή και επιμέλεια του νευρικού συστήματος, (εργασία, ανάπαυση, ύπνος). 

η) Αισθητήρια όργανα. Κατασκευή και λειτουργία τους, βλάβες, επιμέλεια και υγιεινή 
εν γένει της όρασης, ακοής, όσφρησης και γεύσης.  

θ) Δέρμα. Κατασκευή και λειτουργία δέρματος. Το δέρμα ως καλυπτήριο και προστα-
τευτικό όργανο του ανθρωπίνου οργανισμού, ως όργανο αναπνευστικό, απέκκρισης, 
αισθητήριο και ως ρυθμιστής της θερμότητας. Υγιεινή και επιμέλεια του δέρματος, 
λουτρά και καθαριότητα εν γένει. 

Η διδασκαλία της παραπάνω ύλης γίνεται εποπτικά και με βάση ειδικό διδακτικό βιβλίο 
συντασσόμενο με βάση τα ανωτέρω (Λαμπαδάριος, 1928; Στεφάνου, 1951β). 

Στην Γ΄ τάξη διδάσκεται εν συντομία γενική υγιεινή ως εξής: 

α) Βιοτικές ανάγκες του ανθρώπου (αέρας, νερό, έδαφος, διατροφή, ενδυμασία και κα-
τοικία του ανθρώπου). 

β) Αλκοολισμός, καπνός και λοιπές τοξικομανίες. 

γ) Μικρόβια, λοιμώδη νοσήματα, τρόπος μετάδοσης και προφύλαξης απ’ αυτά, απολύ-
μανση, ανοσία, οροί και εμβόλια. 

δ) Παράσιτα και παρασιτικά νοσήματα, προφύλαξη απ’ αυτών. 

ε) Κοινωνικά νοσήματα (ελονοσία, φυματίωση, αφροδίσια, τραχώματα), ανθελονοσια-
κός, αντιφθισικός, αντιαφροδισιακός και αντιτραχωματικός αγώνας. 

στ) Στοιχεία νοσηλευτικής. 

η)  Στοιχεία παιδοκομίας. 

Προκειμένου περί των αστικών σχολείων θηλέων η νοσηλευτική και παιδοκομία εκτί-
θονταν αναλυτικότερα (Στεφάνου, 1951β). 

Η διδασκαλία του μαθήματος της Υγιεινής στα Γυμνάσια 

Το 1914 και το 1918 στα Γυμνάσια διδάσκονταν μαζί με τα Φυσικά και η Υγιεινή, (μία 
από τις τρεις ώρες που διδάσκονταν το μάθημα) στην Δ΄ τάξη για 14 ώρες εβδομα-
διαίως, καταλαμβάνοντας το 10% του συνολικού ωρολογίου προγράμματος. 

Το 1924 με την εγκύκλιο αριθ. πρωτ. 9144 «Πρὸς τοὺς κ.κ. Γενικοὺς Ἐπιθεωρητὰς τῶν 
Σχολείων καὶ σχολικοὺς ὑγειονομικοῦς ἐπιθεωρητὰς» από 1ης Μαρτίου 1924 «γεννήσε-
ται ἡ συστηματικὴ διδασκαλίαν τοῦ μαθήματος τῆς Ὑγιεινῆς εἰς τὴν 4ην τάξιν τῶν 
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γυμνασίων. Ἀποδίδοντες μεγίστην σημασίαν εἰς τὴν διὰ τοῦ σχολείου ἐκλαΐκευσιν τῶν 
ἀρχῶν τῆς ὑγιεινῆς καὶ συμπληροῦντες τὴν σχετικὴν ὑπ' ἀριθ. 61179 π.ἐ. ἐγκύκλιον ἡμῶν, 
παρακαλοῦμεν ὑμᾶς ὅπως ἐπιστήσητε εἰς τὴν μεθοδικὴν διδασκαλίαν τῆς ὑγιεινῆς εἰς τὰ 
γυμνάσια, ἀκολουθοῦντες τάς ἑξῆς ὁδηγίας  (εγκύκλιος 9144/1924).  

ἀ') Ἡ διδασκαλίαν τῆς ὑγιεινῆς γεννήσεται εἰς τὴν 4ην γυμνασιακὴν τάξιν ἀπὸ 1ης  Μαρ-
τίου ἐπὶ μίαν ὥραν καθ' ἑβδομάδα.  

β') Τὴν διδασκαλίαν ταύτην θὰ ἐνεργήσῃ κατὰ προτίμησιν ὁ οἰκεῖος ὑγειονομικὸς ἐπιθε-
ωρητὴς τῶν σχολείων ἤ σχολίατρος, λαμβάνων ἐπιμίσθιον δρχ. 25 δι' ἑκάστην καθ' ἑβδο-
μάδα ὣραν διδασκαλίας. 

Ὅπου ἐλλείπει τοιοῦτος δύναται ν' ἀνατεθῇ τὸ μάθημα τῆς ὑγιεινῆς εἰς ἄλλον ἰατρόν, 
καταβαλλομένης προσπαθείας ἵνα οὗτος ἔχῃ ὑγειονολογικὴν μόρφωσιν.  

γ') Ἡ ὅλη ὕλη τοῦ μαθήματος τῆς ὑγιεινῆς καλὸν εἶναι νά συμπτυχθῇ εἰς δώδεκα περίπου 
μαθήματα, διδασκόμενα συνοπτικῶς καὶ εὐλήπτως, καὶ ἐφ' ὅσον εἶναι δυνατὸν συνοδευ-
όμενα ὑπὸ ἐπιδείξεων πρακτικῶν, ἐφαρμογῶν καὶ τῶν τοιούτων. Ἐὰν ἐπαρκέσῃ χρόνος 
μεγάλην συμβολὴν θὰ παράσχουν εἰς τὴν ἐμπέδωσιν καὶ ἐκλαΐκευσιν τῶν θεωρητικῶν 
περὶ ὑγιεινῆς γνώσεων τὰ προσεχῶς ἀναχωροῦντα ἐντεῦθεν πρὸς περιοδείαν ἀνὰ τὴν 
Ἑλλάδα εἰδικὰ συνεργεῖα προβολῶν κινηματογραφικῶν ταινιῶν τῆς ἐπιτροπῆς ἐκλαϊκεύ-
σεως τῆς ὑγιεινῆς, ἐπίσης καὶ τὰ διάφορα ἔντυπα ὑγειονολογικὰ φυλλάδια τὰ κατὰ σύστα-
σιν ἡμῶν ἀποστελλόμενα ὑμῖν ὑπὸ τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ.  

δ') Τὸ διάγραμμα τῆς διατάξεως καὶ κατανομῆς τῆς ὅλης διδασκαλίας τῆς ὑγιεινῆς εἰς τὰ 
γυμνάσια ἔχει ὡς ἑξῆς:  

1) Σωματολογία.- Σύντομος ἐπανάληψις τῶν δεδιδαγμένων ὑπὸ τοῦ καθηγητοῦ τῶν φυ-
σικῶν ἐν τῇ πρώτῃ τάξει κατὰ τὸ μάθημα τῆς ζωολογίας.  

2) Γενικὴ Ὑγιεινή.- Λοιμώδη νοσήματα (μικρόβια καὶ αἰτιολογία τῶν λοιμωδῶν νόσων, 
τρόπος μεταδόσεως, προφύλαξις), περὶ ἀέρος, ὕδατος, ἐδάφους, διατροφῆς τοῦ ἀνθρώ-
που, ἐνδυμασίας καὶ κατοικίας αὐτοῦ»  (εγκύκλιος ό.π.).  

Στην Δ΄ τάξη ειδικότερα ο καθηγητής των φυσικών έκθετε εκτενέστερα τα πλέον εν-
διαφέροντα βιολογικά ζητήματα. 

Στις δύο τελευταίες τάξεις (Ε΄ και  ΣΤ΄) η υγιεινή διδάσκεται «ὡς ἴδιον μάθημα, μία 
ὥρα κάθε ἐβδομάδα12, παρὰ τοῦ οἰκείου σχολιάτρου καὶ ἐλλείποντος αὐτοῦ ἤ μὴ ἐπαρ-
κοῦντος δύναται νά ἀνατεθῇ ἡ διδασκαλίαν τοῦ μαθήματος στον καθηγητήν τῶν φυ-
σικῶν»  (εγκύκλιος 9144/1924).13 

12  Με τον Α.Ν. 1823/26-28 Μαΐου 1951 (ΦΕΚ 150). 
13 Η΄ στον καθηγητή της γυμναστικής με τον Α.Ν. 1823/26-28 Μαΐου 1951 (ΦΕΚ 150) «Περί διαρρυθ-
μίσεως των Σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως» (άρθρο 16).   
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Το διάγραμμα της διδασκαλίας αυτής εκτίθεται όπως παραπάνω για τα αστικά σχολεία, 
σχετικά όμως κεφάλαια εκτίθονταν εκτενέστερα και αναλυτικότερα (στην ύλη δε της 
ΣΤ΄ τάξης προστίθονταν και κεφάλαια της υγιεινής των ηλικιών και κάποια περί υγιει-
νής φύλων και επιτηδευμάτων (Στεφάνου, 1951β). 

Προκειμένου για τα Γυμνάσια θηλέων και στην Ε΄ τάξη η υγιεινή διδάσκεται δύο ώρες 
κάθε εβδομάδα, ενώ στη ΣΤ΄ τάξη 1 ώρα κάθε εβδομάδα. Η διδακτέα ύλη είχε ως ακο-
λούθως: 

1) Σωματολογία (ατομική υγιεινή). 
2) Γενική Υγιεινή (λοιμώδη νοσήματα, περί αέρος, ύδατος, εδάφους, διατροφής, εν-
δυμασίας και κατοικίας του ανθρώπου). 
3) Υγιεινή της πρώτης παιδικής ηλικίας, στοιχεία βρεφοκομίας και παιδοκομίας. 
4) Υγιεινή της γυναίκας. Υγιεινή των ηλικιών και τινά περί της υγιεινής των διαφό-
ρων επιτηδευμάτων. 
5) Στοιχεία νοσηλευτικής. Πρώτες βοήθειες. Περιποίηση των πασχόντων. Πρόχειρο 
οικιακό φαρμακείο μετά πρακτικών ασκήσεων εφαρμογής (Περιοδικό «Σχολική Υ-
γιεινή», τχ. 4, Φεβρουάριος 1937, σελ. 2).   

Η διδασκαλία του μαθήματος της Υγιεινής στα Πρακτικά Λύκεια 

Για την διδασκαλία του μαθήματος της Υγιεινής στα γυμνάσια, πρακτικά λύκεια, ε-
μπορικές σχολές και τα ισόβαθμα χρησιμοποιούνται από τους μαθητές τα κατά τις κεί-
μενες διατάξεις εγκρινόμενα ειδικά διδακτικά βιβλία, καθώς και τα κατάλληλα επο-
πτικά όργανα και συσκευές, υπό την επίβλεψη και οδηγία του διδάσκοντος, ώστε να 
γίνεται η διδασκαλία πρακτική και πειραματική (Αντωνίου, Δ., 1987-9). 

Ο σχολίατρος κατά τα ελεύθερα απογεύματα ή άλλες κατάλληλες ώρες (σε ειδική εκ-
δρομή) συμπληρώνει την υγιεινολογική εκπαίδευση, διδάσκοντας τα αίτια και την προ-
φύλαξη από τις λοιμώδεις νόσους, τις αρχές νοσηλευτικής και τις πρώτες βοήθειες. 

Η διδασκαλία του μαθήματος της Υγιεινής στα ιδιωτικά σχολεία 

Τα ιδιωτικά σχολεία υποχρεούνταν να προσλαμβάνουν για την διδασκαλία της υγιεινής 
των δύο ανωτέρων γυμνασιακών τάξεων ιατρό, ο οποίος να έχει ενδεικτικό σχολιάτρου 
ή υγειονομικό πτυχίο. 

Εν ελλείψει υγειονομικού επιθεωρητή των σχολείων ή σχολιάτρου, ως καθηγητής της 
υγιεινής διορίζεται πτυχιούχος της ιατρικής, από πενταετίας ασκών το επάγγελμα του 
ιατρού, κατά προτίμηση ο έχων ενδεικτικό σχολιάτρου ή πτυχίο υγειονομικού ιατρού, 
μετά από γνωμοδότηση του οικείου γενικού επιθεωρητή των σχολείων και μετά από 
πρόταση του εκπαιδευτικού συμβουλίου, εφ’ όσον δε στερείται ενδεικτικό σχολιάτρου 
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ή πτυχίο υγειονομικού ιατρού, διορίζεται δοκιμαστικά επί ένα έτος, δυνάμενος να μο-
νιμοποιηθεί μόνο εάν στο διάστημα αυτό αποκτήσει το ειδικό πτυχίο.14 

Η διδασκαλία του μαθήματος της Υγιεινής στα σχολεία 

εμπορικής και βιομηχανικής μόρφωσης 

Στα σχολεία εμπορικής15 και βιομηχανικής μόρφωσης το αναλυτικό πρόγραμμα περι-
λάμβανε γνώσεις ανατομίας, φυσιολογίας, διατροφής, λαϊκής φαρμακολογίας, ως και 
γνώσεις υγιεινής της εργασίας και των εργοστασίων. 

Η διδασκαλία του μαθήματος της Υγιεινής στα 

Διδασκαλεία της δημοτικής εκπαίδευσης 

Στα παντός είδους Διδασκαλεία της δημοτικής εκπαίδευσης και τις ιερατικές σχολές 
δίδασκε ο υγειονομικός επιθεωρητής των σχολείων16 και, «τούτου ελλείποντος ή μη 
επαρκούντος», ο σχολίατρος ή ο διατελέσας υγειονομικός επιθεωρητής των σχολείων 
ή ο νομίατρος ή ο έχων ενδεικτικό σχολιάτρου ή υγειονομικό πτυχίο ιατρός. 

Στα Διδασκαλεία ή Παιδαγωγικές Ακαδημίες17 ο «ἐκ τοῦ διδασκαλείου ἀποφοίτων δι-
δάσκαλος ὀφείλει νά κατέχῃ ἀρτίως τὴν Ὑγιεινήν, ἵνα μετ' ἐπιστήμης διδάξῃ τάς πολυτί-
μους γνώσεις ταύτας εἰς τοὺς μαθητὰς του καὶ εἶναι ἱκανὸς νά μεταδώσῃ τάς ἀρχὰς τῆς 
Ὑγιεινῆς καὶ εἰς τὴν κοινωνίαν ἔνθα ὑπηρετεῖ, ὑποβοηθὼν οὕτω τὸ εἰς προστασίαν καὶ 
προαγωγὴν τῆς ὑγείας τῶν κατοίκων ἔργον τῶν ἰατρῶν. Ὅθεν, ἵνα ἐπιτευχθῇ ἡ ἐν τοῖς 
διδασκαλείοις συστηματικὴ ὑγιεινολογικὴ μόρφωσις τοῦ διδασκάλου18 εἰς μὲν τάς 

14  Το απαιτούμενο προσωπικό για την διδασκαλία της υγιεινής στα σχολεία διορίζεται, προάγεται, τι-
μωρείται και απολύεται κατόπιν προτάσεως του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, παρισταμένου κατά τις 
σχετικές συνεδριάσεις αυτού του προϊσταμένου του τμήματος της σχολικής υγιεινής, ή του νομίμου α-
ναπληρωτού του μετά συμβουλευτικής ψήφου (Ν.4152/1929, άρθρο 2, παρ. 4). 
15 Η εμφάνιση του μαθήματος της Υγιεινής στις εμπορικές σχολές 

1920 1921 1922 1925 1928 
2 ώρες 2 ώρες 9 ώρες 2 ώρες 2 ώρες 

Βλ. Αντωνίου, Δ. (1987-9). Τα προγράμματα της μέσης εκπαίδευσης (1833-1929), τόμ. 1, 2, 3ος, Αθήνα: 
ΙΑΕΝ, ΓΓΝΓ.   
16  Ο υγειονομικός επιθεωρητής των σχολείων δίδασκε το μάθημα της Υγιεινής και Νοσηλευτικής στα 
διδασκαλεία άνευ ιδιαιτέρου επιδόματος (Ν.4152/1929, άρθρο 3, παρ. 3). 
17 Η εμφάνιση του μαθήματος της Υγιεινής στα Διδασκαλεία Δημοτικής Εκπαίδευσης: 

1878 1879/1886 1888 1911 1914 1924 1934 
2 ώ-
ρες 

2 ώρες 2 ώρες 4 ώρες 2 ώρες 2 ώρες 2 ώρες 

   Η εμφάνιση του μαθήματος της Υγιεινής / Νοσηλευτικής στα Διδασκαλεία Νηπιαγωγών: 
1896 1908 1914 1920 1930 
2 ώρες 4 ώρες 3 ώρες 3 ώρες 4 ώρες 

   Βλ. Μπουζάκης, Σ., Τζήκας, Χ. κ.α. (1998). Η Κατάρτιση των Δασκάλων – Διδασκαλισσών και των 
Νηπιαγωγών στην Ελλάδα, τομ. Α΄ και Β΄. Αθήνα: εκδ. Gutenberg και Αντωνίου, Δ. (1987-9). Τα προ-
γράμματα της μέσης εκπαίδευσης (1833-1929), τόμ. 1, 2, 3ος, Αθήνα: ΙΑΕΝ, ΓΓΝΓ. 
18 Η παρασκευή διδασκάλων για την υγιεινολογική εν γένει αγωγή είχε ήδη γίνει αντικείμενο συζητή-
σεων έπειτα από πολλά διεθνή Συνέδρια, τα οποία συνεκλήθησαν αμοιβαία υπό μιας Επιτροπής εμπει-
ρογνωμόνων της Παγκοσμίου Οργανώσεως Υγείας (Κοπεγχάγη), της Οργανώσεως των Ηνωμένων 
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κατωτέρας τάξεις τῶν διδασκάλων γίνεται ὅ,τι καὶ εἰς τάς ἀντιστοίχους τάξεις τῶν Γυ-
μνασίων, εἰς δὲ τάς δύο ἀνωτέρας τάξεις τῶν πολυταξίων διδασκαλείων ὁ εἰδικὸς καθη-
γητὴς τοῦ μαθήματος τοῦτου, ὁ ὑγειονομικὸς ἐπιθεωρητὴς τῶν σχολείων ἢ ὁ σχολικὸς 
ἰατρός, διδάσκει τὸ μάθημα τῆς Ὑγιεινῆς ὡς ἕπεται» (Ν.4152/1929, ΦΕΚ Α 197):  

α') Σωματολογία (Ανατομική, φυσιολογία του ανθρωπίνου σώματος, και υγιεινή επι-
μέλειά του, π.χ., αναπνευστικό σύστημα, κατασκευή και λειτουργία του, μηχανισμός 
της αναπνοής, υγιεινή της αναπνοής κ.λπ.).  

β') Γενική Υγιεινή. Αιτιολογία, τρόπος μετάδοσης, διάγνωση και προφύλαξη από των 
λοιμωδών νόσων. Περί εμβολιασμού. Περί απολυμάνσεως. Περί του αέρος, ύδατος και 
εδάφους. Περί της διατροφής, ενδυμασίας και κατοικίας του ανθρώπου.  

γ') Σχολική Υγιεινή. 1) Υγιεινή των διδακτηρίων. Περί του σχολικού γηπέδου και κτι-
ρίου εν γένει, των σχολικών αιθουσών και επίπλων και των οργάνων της διδασκαλίας. 
Αυλή, ύδρευση και αποχωρητήρια του σχολείου, σχολικά λουτρά και νιπτήρες, 2) Υ-
γιεινή του μαθητού, Σωματική και διανοητική ανάπτυξη του μαθητού (σωματομετρία), 
Πορεία της αναπτύξεως. Ατομική Υγιεινή του μαθητού. (Καθαριότητα, υγιεινή της εν-
δυμασίας, της διατροφής και της σωματικής αγωγής του μαθητού). Χειροτεχνία. Υ-
γιεινή της διδασκαλίας (κόπωση και υπερκόπωση. Μέσα προς αποφυγήν της διανοητι-
κής υπερκοπώσεως. Προγράμματα μαθημάτων). Ανώμαλοι μαθητές, άρρωστοι μαθη-
τές (σχολικά νοσήματα, μεταδοτικά και μη). 3) Υγιεινή του διδασκάλου, 4) Διδασκαλία 
της Υγιεινής στο σχολείο και μέθοδοι εκλαϊκεύσεως εν γένει των αρχών της δια του 
σχολείου. 5) Σχολικά Ιδρύματα Κοινωνικής Υγιεινής και Πρόνοιας: (υπαίθρια σχολεία 
κ.λπ., παιδικές εξοχές, μαθητικά ιατρεία κ.λπ.), 6) Υγειονομική υπηρεσία των σχολείων 
και η ισχύουσα νομοθεσία της Σχολικής Υγιεινής.  

δ') Νοσηλευτική. Περί των λοιμωδών εν γένει νόσων, περιποίηση πασχόντων εξ ιλα-
ράς, οστρακιάς, ευλογιάς, τύφου, μηνιγγίτιδας, φυματίωσης κλπ. Πρόχειροι βοήθειαι. 
Πρόχειρο φαρμακείο μετά πρακτικών ασκήσεων εφαρμογής.  

ε') Παιδοκομία και αρχές ευγονίας (κληρονομικότητα, «ευγενεστικαί φροντίδες» 
κ.λπ.). Τα πέντε αυτά μέρη της διδακτέας ύλης διδάσκονται, επί δύο ώρες καθ' εβδο-
μάδα σε δύο τάξεις στα πολυτάξια διδασκαλεία αμφοτέρων των φύλων και συνοπτικό-
τερο σε ένα έτος στα μονοτάξια (Ν.4152/1929, άρθρο 6). 

Εθνών για την αγωγή, την επιστήμη και την μόρφωση (Unesco) και υπό της Συνελεύσεως των αντιπρο-
σώπων της Παγκόσμιου Ομοσπονδίας των οργανώσεων του διδασκαλικού επαγγέλματος (Άμστερνταμ 
1960). Προέκυψε ότι σ’ ολόκληρο τον κόσμο το διδασκαλικό επάγγελμα λαμβάνει ταχέως συνείδηση 
της αυξημένης ανάγκης για την υγιεινή αγωγή και είναι διατεθειμένο να αναλάβει το μέρος των ευθυνών, 
που του ανήκει, σ’ ότι αφορά την υγεία των μαθητών. Δεν είναι άνευ ενδιαφέροντος να σημειωθεί, ότι 
από το 1946 η διεθνής Συνδιάσκεψη της δημόσιας εκπαιδεύσεως, συγκληθείσα υπό του διεθνούς Γρα-
φείου Αγωγής, είχε αποδεχθεί κατά την 9η αυτής συνεδρίαση μία σύσταση «δια την διδασκαλία της υ-
γιεινής στα σχολεία της στοιχειώδους και μέσης εκπαιδεύσεως», (Η μόρφωση των διδασκάλων για την 
διδασκαλία της Υγιεινής στα σχολεία, Περιοδικό Σχολική Υγιεινή, τχ. 209, 9/1963, σελ. 42-43).  
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Όταν ο όλος κύκλος της συστηματικής διδασκαλίας της Υγιεινής είναι διετής η ύλη 
χωρίζεται σε δύο και το μεν πρώτον μέρος της ύλης διδάσκεται το πρώτον έτος, το δε 
δεύτερον, το δεύτερον έτος, ήτοι στην τελευταία τάξη. Το πρώτον μέρος της ύλης απο-
τελεί η Σωματολογία και η Γενική Υγιεινή (προπαιδευτική), το δε δεύτερο μέρος η 
Σχολική Υγιεινή, η Νοσηλευτική και η Παιδοκομία (εφηρμοσμένη). Η θεωρητική δι-
δασκαλία συνοδεύεται από πρακτικές ασκήσεις και εφαρμογών εκτελουμένων από 
τους ίδιους τους μαθητές μετ' επισκέψεων σχετικών ιδρυμάτων και οργανώσεων.  

Στα Διδασκαλεία των θηλέων και των νηπιαγωγών γίνεται ευρύτερα ανάπτυξη του νο-
σηλευτικού και παιδοκομικού μέρους, συντεμνομένων καταλλήλως των λοιπών μερών.  

Στα Διδασκαλεία της τεχνικής εκπαίδευσης, το μεν πρώτον έτος της φοίτησης διδάσκε-
ται ανά μία ώρα καθ' εβδομάδα η Σωματολογία του ανθρώπου και η Γενική Υγιεινή. 
Κατά δε το β' έτος επί μία ώρα καθ' εβδομάδα, γίνεται ανακεφαλαίωση των διδαχθέ-
ντων το A' έτος και ιδιαιτέρα διδασκαλία των κατά την υγιεινή των εργαστηρίων και 
των εργατικών κατοικιών (περί του αερισμού, φωτισμού, θέρμανσης και υγιεινής λει-
τουργίας τους), ως και περί της επαγγελματικής Υγιεινής (Αντωνίου, 1987-9, τ. Γ΄, σελ. 
671-672).  

Η διδασκαλία του μαθήματος της Υγιεινής στα Διδασκαλεία 
της μέσης εκπαίδευσης 

Στα Διδασκαλεία της μέσης εκπαίδευσης19 και στην ανωτέρα εν γένει εκπαίδευση κατά 
την ισχύουσα νομοθεσία οι φοιτώντες στο Διδασκαλείο Μέσης Εκπαίδευσης (ετήσια 
φοίτησης) λειτουργοί Μέσης Εκπαίδευσης διδάσκονται σε ολίγα μαθήματα ζητήματα 
σχολικής υγιεινής και παιδολογίας. Τα υγιεινολογικά και παιδολογικά αυτά μαθήματα 
διδάσκονται από των οριζομένων από το νόμο, σε διαφορετική περίπτωση από τον 

19 Στο παρακάτω πίνακα καταγράφουμε την εμφάνιση του μαθήματος της Υγιεινής στις σχολές Γυμνα-
στών: 

Σχολή Έτος Τίτλος μαθήματος Ώρες διδασκαλίας 
Ειδική Γυμναστική Σχολή  1897 Ανατομική, φυσιολογία και υ-

γιεινή 
3 

Ειδική Γυμναστική Σχολή 1898 Ανατομική, φυσιολογία και υ-
γιεινή 

6 

Σχολή των Γυμναστών  1899 Φυσιολογία και υγιεινή 2 
Σχολή των Γυμναστών  1910 Φυσιολογία του ανθρώπου και 

υγιεινή  
2 

Μονοτάξιο Διδασκαλείο της 
Γυμναστικής  

1920 Στοιχεία φυσιολογίας του αν-
θρώπου και υγιεινής 

 

Διτάξιο Διδασκαλείο της 
Γυμναστικής  

1923 Υγιεινή  

Τριτάξιο Διδασκαλείο της 
Γυμναστικής  

1929 Υγιεινή και πρώτες βοήθειες  

Γυμναστική Ακαδημία  1932-1933 Υγιεινή και πρώτες βοήθειες  
Ε.Α.Σ.Α.  1939 Υγιεινή και πρώτες βοήθειες  

   Βλ. Λεβεντάκης, Χ. (2005). Οργάνωση – Διοίκηση της Φυσικής Αγωγής (1834-2004). Μια ιστορικο-
συγκριτική προσέγγιση, Αθήνα: εκδ. Αθλότυπο.  
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προϊστάμενο της κεντρικής υπηρεσίας της σχολικής υγιεινής ή του νομίμου αντικατα-
στάτη του (Ν.4152/1929, άρθρο 2, παρ. 1.δ΄ & 1.ε΄).  

Οι μέθοδοι και τα μέσα διδασκαλίας της Υγιεινής στα σχολεία 

Οι μέθοδοι και τα μέσα για την διδασκαλία της υγιεινής στα σχολεία είναι τα παρα-
κάτω: 

Η υγιεινή «δια του παραδείγματος» δύναται να έχει την καλύτερη εφαρμογή στο σχο-
λείο, όπου συνεχίζεται ότι άρχισε στην οικογένεια. Δια του παραδείγματος, λοιπόν, 
προς μίμηση και της επιβολής δημιουργούνται μόνιμες υγιεινές έξεις κατά την διάρκεια 
της πολυετούς φοίτησης στο σχολείο. Αναφερόμαστε στην καθαριότητα των δοντιών, 
χεριών, ποδιών, την κοπή και το καθημερινό καθάρισμα των νυχιών, τα τοπικά και 
γενικά λουτρά, την καλή στάση κατά την γραφή και ανάγνωση, τον τρόπο της υγιεινούς 
διατροφής όπου λειτουργούν μαθητικά συσσίτια και άλλα παρόμοια. Το παράδειγμα 
συντελεί κατ’ εξοχήν για να εισέλθουν στο υποσυνείδητο του παιδιού έξεις και συνή-
θειες υγιεινής. Ο δάσκαλος οφείλει να καταβάλει κάθε προσπάθεια, ώστε οι πράξεις 
του και η εμφάνισή του να μη διαψεύδουν την διδασκαλία του (Στεφάνου, 1951α, σελ. 
5-6). 

Έπειτα έρχεται η διαφώτιση με όλα τα μέσα, τα οποία μας παρέχει ο γραπτός και προ-
φορικός λόγος, όπως και τα ποικίλα εποπτικά μέσα20, τις υγειονομικές εκθέσεις, επι-
σκέψεις σε μουσεία21 κ.λπ. Ότι σχετικά με την υγιεινή μαθαίνει ο μαθητής δέον να 
ερμηνεύεται κατάλληλα και σύμφωνα με τις φυσικές, χημικές, βιολογικές κ.λπ. γνώ-
σεις του.  

Στο σχολείο υπήρχε ένα ευρύ πεδίο επιτυχούς δράσης για την διδασκαλία της υγιεινής. 
Τέτοιες ήταν οι κινηματογραφικές παραστάσεις. Η σημασία του κινηματογράφου για 
την διδασκαλία της υγιεινής στα σχολεία κατανοήθηκε και από την Πολιτεία. Ειδική 
Διεύθυνση συστάθηκε στο Υπουργείο Παιδείας με σκοπό την εισαγωγή του κινηματο-
γράφου ως μέσου διδακτικού στα σχολεία με περιεχόμενο π.χ. ανατομία και φυσιολο-
γία του ανθρώπου, ατομικής υγιεινής (υγιεινή οδόντων, αξία φωτός, ηλίου), παιδοκο-
μίας, σωματικής αγωγής, διαφόρων νόσων και ιδίως των κοινωνικών πληγών όπως ο 
αλκοολισμός, τα ναρκωτικά κ.λπ., υγιεινής της εργασίας, κατοικίας και διαφόρων άλ-
λων υγειονομικών ζητημάτων (ό.π., σελ. 6). Ειδικές οργανώσεις και σωματεία, υπό την 
προστασία του Κράτους, κατασκεύαζαν ταινίες κινηματογράφου αναφερόμενες σε 

20 Οι απαιτούμενες δαπάνες για την αγορά των υγιεινολογικών οργάνων, συσκευών, επίπλων, πινάκων 
κ.λπ. καταβάλλονταν από: α) τα σχολικά ταμεία, β) τα εκπαιδευτικά τέλη μέχρι ποσού ετησίως εκατόν 
χιλιάδων, γ) ειδικής πίστωσης του τμήματος της Σχολικής Υγιεινής αναγραφόμενης εκάστοτε στον Προ-
ϋπολογισμό του Κράτους και μη δυναμένης να υπερβεί τις 100.000 δρχ. ετησίως, και δ) ειδικών εορτών 
και αγορών οργανωμένων για το σκοπό αυτό από τους μαθητές (Ν.4152/1929, άρθρο 4, παρ. 4).   
21 Στα μουσεία αυτά υπήρχαν συλλογές εικόνων, οργάνων, εντύπων κτλ. εκλαϊκευόντων τα περί υγιει-
νής. Υποδείγματα τέτοιων μουσείων προς διδασκαλία των αφροδίσιων νοσημάτων και του τρόπου πε-
ριστολής αυτών ήταν το Νοσοκομείο Συγγρού Αθηνών (καταρτισθέν υπό του καθηγητού κ. Φωτεινού), 
καθώς και το Πανεπιστημιακό Εργαστήριο της Μικροβιολογίας και Υγιεινής (καταρτισθέν υπό του κα-
θηγητού κ. Σάββα) για την διδασκαλία της υγιεινής (Λαμπαδάριος, 1928).   
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θέματα υγιεινής. Γνωστού του τότε ενδιαφέροντος της κοινωνίας για τις κινηματογρα-
φικές παραστάσεις, ο συγκεκριμένος τρόπος της διάδοσης των αρχών της υγιεινής, έ-
τυχε μεγάλης επιτυχίας. Η σχολιατρική υπηρεσία Αθηνών χρησιμοποίησε ταινίες, τις 
οποίες παραχώρησε η Χριστιανική Αδελφότητα των Νέων. Τα θέματα ήταν: η φυμα-
τίωση, τα αφροδίσια νοσήματα, τα λοιμώδη νοσήματα. Τις κινηματογραφικές αυτές 
ταινίες χρησιμοποίησαν για την διδασκαλία της υγιεινής στις ανώτερες τάξεις των γυ-
μνασίων και διδασκαλείων σύμφωνα με το πρόγραμμα διδασκαλίας της υγιεινής στα 
σχολεία. Επίσης ο Ερυθρός Σταυρός Νεότητος22 διέθετε κατάλληλες πλάκες για προ-
βολές, καθώς και συνεργείο για σχολικές κινηματογραφικές παραστάσεις (Λαμπαδά-
ριος, 1928). 

Ακολουθούν οι διαλέξεις, οι οποίες χρησιμοποιούνται συνηθέστατα για την υγιεινή στα 
σχολεία. Συχνά οι σχολίατροι επ’ ευκαιρία των επιθεωρήσεών τους ομιλούν, κατά κα-
θήκον, στους μαθητές επί διαφόρων υγιεινολογικών θεμάτων και ιδίως επί της κατα-
πολέμησης των κοινωνικών νόσων (φυματίωση, ελονοσία, αφροδίσια νοσήματα), περί 
του αλκοολισμού, ατομικής καθαριότητας κ.λπ. Για αυτές τις διαλέξεις έπρεπε να ε-
κλέγονται άτομα προικισμένα με το χάρισμα του ευχάριστου ομιλητή, συγχρόνως δε 
και με μόρφωση αξιόλογη, ειδική και γενική για να έχουν πλούτο και ποικιλία παρα-
στάσεων. Κρίνεται επίσης σκόπιμο κατά την διάρκειά τους ή μετά το πέρας να διεξά-
γονται συζητήσεις για την επίλυση των αποριών των μαθητών και ανάλυση του αντι-
κειμένου της διάλεξης από κάθε πλευρά (Στεφάνου, 1951α). 

Η διδασκαλία, ιδίως για τα ανώτερα σχολεία αποτελεί το κυριότερο μέσο για την διδα-
σκαλία της υγιεινής. Παρέχεται σειρά μαθημάτων υγιεινής με βάση ειδικό αναλυτικό 
πρόγραμμα και των σχετικών εκάστοτε οδηγιών (Στεφάνου, ό.π.). 

Η προπαγάνδα αποτελούσε το αποτελεσματικότερο μέσο προς ενίσχυση της διδασκα-
λίας της υγιεινής στα σχολεία και επίδραση επί της κοινής γνώμης. Τα μέσα της προ-
παγάνδας ήταν ποικίλα και στηρίζονταν στην συνεργασία των γονέων στην υγιεινολο-
γική αγωγή των μαθητών και επί της εκλαΐκευσης λαϊκών μεθόδων προληπτικής και 
θεραπευτικής ιατρικής.  

Αναφέρουμε: α) τον τύπο, καθημερινό και περιοδικό δια μέσου του οποίου παρακο-
λουθούσαν πλείστοι μαθητές της μέσης και ανωτέρας εκπαίδευσης διάφορα ζητήματα 
υγιεινής, εκλαϊκευμένα παρά διαφόρων ειδικών υπό την μορφή άρθρων, συμβουλών, 
φωτογραφιών κ.α.. Επίσης, περιοδικά όπως π.χ. το «Υγεία» του ιατρού Μ. Μωυσείδου, 
το οποίο όμως δεν έτυχε της πρέπουσας συνδρομής από τα σχολεία (Στεφάνου, 1951α, 
σελ. 10), β) εικονογραφημένες πινακίδες και άλλα αναρτήματα που μπορούσαν να α-
ναρτηθούν στα σχολεία υπό την μορφή παραγγελμάτων, ρητών, συστάσεων, συμβου-
λών, απαγορεύσεων αναφερόμενα στις γενικές αρχές υγιεινής και ιατρικής, γ) μικρά 

22 Ο Ερυθρός Σταυρός της Νεότητος έκδιδε μηνιαίως περιοδικό σε 40.000 αντίτυπα και παρείχε σπου-
δαία υπηρεσία ως υγιεινολογικό όργανο δημοσιότητας και προπαγάνδας, αποσπώντας επανειλημμένα 
την έκφραση ευαρέσκειας των Υπουργών Παιδείας, Υγιεινής, Γεωργίας και άλλων αρχών (Λαμπαδά-
ριος, 1932). 
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βιβλία και ειδικές δημοσιεύσεις εκτιθέμενα ένα ή περισσότερα θέματα υγιεινής σχετικά 
με την φυματίωση, τα αφροδίσια νοσήματα, την καθοδήγηση των μητέρων κ.λπ. και 
τέλος τα διδακτικά βιβλία τα συντασσόμενα με βάση τις οδηγίες του Υπουργείου και 
σύμφωνα με την ηλικία των μαθητών για την οποία απευθύνονταν με πλούσια εικονο-
γράφηση και απλή γλώσσα γραφής (ό.π., σελ. 11). 

Τα διδακτικά εγχειρίδια 

Παραθέτουμε παρακάτω, κατά χρονολογική σειρά, τα διδακτικά εγχειρίδια και τα πε-
ριεχόμενά τους, εκ των οποίων κάποια είχαν την έγκριση της Πολιτείας για να διδά-
σκονται στα σχολεία και τις λοιπές σχολές. 

-  Το «Στοιχεῖα Ὑγιεινῆς», της Μαρίας Καλοποθάκη, (1904), για την διδασκαλία της 
υγιεινής στα Παρθεναγωγεία και τα Διδασκαλεία των θηλέων, είχε ως σκοπό να μετα-
δώσει στις μέλλουσες διδασκάλισσες, με επιστημονικό τρόπο, τις στοιχειώδεις γνώσεις 
για την λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού και την εξυγίανση του περιβάλλοντός 
του. 

- Το «Ὑγιεινῆ πρὸς χρῆσιν ἴδιαι τῶν μαθητῶν τῶν ἀστικῶν σχολῶν καὶ τῶν παρθεναγω-
γείων», του Βασιλείου Ρίτσου, (1908). Βραβεύθηκε στον ειδικό διαγωνισμό του ελλη-
νικού φιλολογικού συλλόγου προς σύνταξη βιβλίου υγιεινής των μαθητών, με εισηγητή 
τον Δ. Βαρσάμη και μεταξύ 7 χειρογράφων. Το πόνημα περιλάμβανε πληροφορίες για: 
την ατμόσφαιρα, τον αέρα, τον ήλιο, την τροφή, την διατροφή και το νερό.  

-  Το «Στοιχεῖα Ἀνθρωπολογίας καὶ Ὑγιεινῆς, πρὸς χρῆσιν τῶν ἀστικῶν σχολείων καὶ 
παρθεναγωγείων μετὰ πλείστων εἰκόνων», του Α. Π. Οικονόμου, (1912). Η θεματολο-
γία του βιβλίου αναφέρονταν στο ανθρώπινο σώμα, στα οστά και μύες του ανθρώπου, 
στο πεπτικό σύστημα, την υγιεινή των οδόντων, το κυκλοφοριακό σύστημα, την ανα-
πνοή, την υγιεινή του δέρματος, τα αισθητήρια όργανα, το νευρικό σύστημα, την υ-
γιεινή των οφθαλμών.   

-   Το «Στοιχεῖα Σωματολογίας καὶ Ὑγιεινῆς, πρὸς χρῆσιν τῶν ἀνωτέρων τάξεων τῶν 
δημοτικῶν καὶ ἑλληνικῶν σχολείων», του Νικόλαου Κοκκολάτου, ιατρού (1916). Το 
εγχειρίδιο συντάχθηκε με βάση το επίσημο πρόγραμμα του Υπουργείου των Εκκλη-
σιαστικών και της Δημόσιας Εκπαίδευσης, δι’ ειδικής εγκυκλίου υπ’ αριθ. 31079/1-9-
1916. Το πόνημα περιλάμβανε τα εξής κεφάλαια: Η κίνηση (οστά, αρθρώσεις, μυς), η 
θρέψη (πέψη, τροφές, ποτά, κυκλοφορία του αίματος, λεμφατικό σύστημα, ασθένειες, 
αναπνοή, εκκρίσεις), η αίσθηση (νευρικό σύστημα, αισθητήρια όργανα). 

-  Το «Νέα ὑγιεινῆ πρὸς χρῆσιν τῆς Γ΄ τάξεως τῶν Ἑλληνικῶν σχολείων καὶ τήν ἀντί-
στοιχον τῶν λοιπῶν σχολῶν τῆς Μ. Ἐκπαιδεύσεως», της Άννας Κατσίγρα, (1919), ε-
γκρίθηκε με την υπ’ αριθμ 51.212/8-1-1919 απόφαση του Υπουργείου των Εκκλησια-
στικών και της Δημόσιας Εκπαίδευσης. Επίσης, της ιδίας συγγραφέως, το «Στοιχεῖα 
ὑγιεινῆς καὶ νοσηλείας πρὸς χρῆσιν τῆς Γ΄ τάξεως τῶν Ἑλληνικῶν σχολείων καὶ τὴν 
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ἀντίστοιχον τῶν λοιπῶν σχολῶν τῆς Μ. Ἐκπαιδεύσεως» (1927), 5η έκδοση.  Τα συγκε-
κριμένα διδακτικά εγχειρίδια περιελάμβαναν τα εξής θέματα: Ανθρώπινος οργανισμός 
– συστήματα, αιτιολογία και προφύλαξη από των λοιμωδών νόσων, Γενική Υγιεινή, 
Πρώτες Βοήθειες – Νοσηλεία. 

-  Το «Σωματολογία καὶ Ὑγιεινῆ: Δία τὴν Γ΄τάξιν τῶν ἑλληνικῶν σχολείων καὶ τὴν 
ἀντίστοιχον τάξιν τῶν ἄλλων σχολείων τῆς μέσης ἐκπαιδεύσεως», τοῦ Αναστάσιου 
Μέγα, (1923). Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο αναφέρονταν όσον αφορά τα μαθήματα σω-
ματολογίας: στα οστά, στις σάρκες, το αίμα, τις τροφές, τον αέρα, τις αισθήσεις ενώ 
στα μαθήματα υγιεινής αναφέρονταν: στα μολυσματικά νοσήματα, στην ενίσχυση του 
οργανισμού (αέρας, τροφή, νερό, ποτά, κατοικία ως υγιεινός παράγοντας και περιποί-
ηση του σώματος) και τέλος στις πρώτες βοήθειες σε αιφνίδια παθήματα. 

-    Το «Στοιχεῖα Ὑγιεινῆς, πρὸς χρῆσιν τῶν μαθητῶν τῶν γυμνασίων», του Σωτήριου 
Πατρίδου, (1931), υγειονομικού επιθεωρητή των σχολείων. Το συγκεκριμένο εγχειρί-
διο με την υπ’ αριθ. 35676/27-6-1932 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας επανεγκρί-
θηκε η κυκλοφορία του αναθεωρημένου αυτού βιβλίου για την Α΄ τάξη των γυμνασίων. 
Τα περιεχόμενα του βιβλίου ήταν τα παρακάτω: Σωματολογία: σκελετός, συστήματα, 
Λοιμώδη νοσήματα: μικρόβια, αιτιολογία, μετάδοση, προφύλαξη, Βιοτικές ανάγκες του 
ανθρώπου: περιβάλλον, διατροφή, κατοικία, ενδυμασία, ατομική καθαριότητα, Κοινω-
νική υγιεινή: υγιεινή του παιδιού – νεογνού – βρέφους - παιδιού, υγιεινή υλικών και επι-
τηδευμάτων, περιβάλλον εργασίας, πρώτες βοήθειες, ατυχήματα, νοσηλευτική. 

-  Το «Στοιχεῖα Ὑγιεινῆς», του Π. Χριστόπουλου (1933), εγκεκριμένο με την απόφαση 
21714/20-7-1928 και παραταθείσα δια της 15/21-8-1933 πράξης του Εκπαιδευτικού 
Συμβουλίου προς χρήση των μαθητών της Δ΄ τάξης των Γυμνασίων και των αντίστοι-
χων τάξεων των λοιπών Σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης. Τα περιεχόμενα του βι-
βλίου αναφέρονταν: α) Σωματολογία: - Λειτουργίες ανθρώπινου συστήματος, β) Υ-
γιεινή: Υγεία, λοιμώδη νοσήματα, προφυλακτικά μέτρα, γ) Βιοτικές ανάγκες του αν-
θρώπου και δ) Πρώτες Βοήθειες. 

-  Το «Ὑγιεινῆ τοῦ μαθητοῦ», του Γ. Σακελλαρίου, (1936), Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης, το οποίο βραβεύθηκε στον διαγωνισμό «Jaguith», τον προκηρυχθέντα 
«υπό της Αμερικανικής Περιθάλψεως της Εγγύς Ανατολής». Συνίστατο για Γ΄, Δ΄, Ε΄ 
και ΣΤ΄ τάξη των δημοτικών σχολείων από το Υπουργείο της Παιδείας δια της υπ’ 
αριθ. 31054/1926 εγκυκλίου. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός της Νεότητος προέβει 
στην έκδοσή του (1927) και την πώλησή του σε χαμηλή τιμή για να είναι δυνατή η 
πρόσκτησή του απ’ όλους τους Ελληνόπαιδες. Τα περιεχόμενα του πονήματος αυτού 
ήταν τα  εξής: 

Α΄ Μέρος (Για την Γ΄ και Δ΄ τάξη) 

Κεφάλαιο Α΄. Πως περιποιούμεθα το σώμα μας. 

281/396

________________________________________________________________________________________________________ 
 i-Teacher     -      I.S.S.N. : 1792 - 4146       -      Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Περιοδικό     -    24ο  Τεύχος    -     Σεπτέμβριος  2020



Κεφάλαιο Β΄. Πως δυναμώνει ο οργανισμός μας. 

Β΄ Μέρος (Για την Ε΄ και Στ΄ τάξη) 

Κεφάλαιο Α΄ Τι μεγάλη καταστροφή προξενούν τα μικρόβια. 

Κεφάλαιο Β΄ Ποια είναι τα κυριότερα νοσήματα, πως μεταδίδονται και πως θα προφυ-
λαχθούμε απ’ αυτά. 

Κεφάλαιο Γ΄   Πρώτες βοήθειες σε αιφνίδια ατυχήματα. 

                  Πρόχειρο φαρμακείο. 

-   Το «Σωματολογία τοῦ ἀνθρώπου μετὰ στοιχείων ὑγιεινῆς διὰ τὴν Δ΄ τάξιν τῶν ἐξα-
τάξιων γυμνασίων νέου τύπου καὶ τὴν Β’ τάξιν τῶν ἀστικῶν», του Στέλιου Σπεράντσα, 
(1942-1967)23. Το βιβλίο εμπεριείχε πληροφορίες για: 

• Το οστικό σύστημα (σκελετός), 
• Το μυϊκό σύστημα, 
• Το πεπτικό σύστημα, 
• Το αναπνευστικό σύστημα, 
• Το αγγειακό σύστημα, 
• Το νευρικό σύστημα, 
• Τα αισθητήρια όργανα, 
• Αύξηση του ανθρώπινου σώματος, 
• Μικρόβια και νοσήματα, 

Το μάθημα της Υγιεινής και των Πρώτων Βοηθειών χωρίζει την ιστορία των προγραμ-
μάτων σε δύο περιόδους, την περίοδο προ- και την περίοδο μετά- του μαθήματος αυ-
τού. Συγκεκριμένα, το μάθημα24 διδάσκεται μέχρι και τη δικτατορία. Στα 

23 Τα έτη έκδοσης του συγκεκριμένου διδακτικού εγχειριδίου ήταν:1942, 1948, 1958, 1962, 1963, 1965, 
1966 και 1967, Αθήναι: ΟΕΣΒ.  
24    Τα διδακτικά εγχειρίδια που ακολούθησαν ήταν τα εξής:  

 Το Στοιχεία Υγιεινής, του Δ. Αγγελόπουλου, Σχολιάτρου (1961) και το Στοιχεία Υγιεινής για τη 
Β΄ Γυμνασίου (1969).  

 Το Υγιεινή για τη Β΄ Τάξη των Γυμνασίων, του Στ. Σερμπέτη, (χ.χ.), Φυσικού – Δ/ντή του Λυ-
κείου της Βαρβακείου Προτύπου Σχολής.  

 To Στοιχεία Υγιεινής, του Φιλοποίμενος Πετροπούλου, ιατρού, (1967). Το βιβλίο προορίζονταν 
για τα Γυμνάσια.   

 Το Υγιεινή, Δευτέρας Γυμνασίου, του Νικολάου Τερζάκη, Επιθεωρητή Σωματικής Αγωγής, 
(1967).   

 Το Υγιεινή Ε΄ Γυμνασίου, του Παπαβασιλείου, Ι. (1969-1978).  
 Το Υγιεινή, για τη Β΄ Γυμνασίου της Ευσταθίας Λάμπρου, (1971).  
 Το Υγιεινή, του Αθανασίου Μπέλλου, (1972) ιατρού, προορίζονταν για την Β΄ τάξη των Γυμνα-

σίων.   
 Το Υγιεινή, δια την Β΄ τάξιν των Γυμνασίων, του Χαριλάου Τσιγώνια, (1972).  
 Το Υγιεινή των Καρούμπαλη Ευθυμίου και Βλαχάκη Δημητρίου (1976) προορίζονταν για τους 

μαθητές της Β’ τάξης των γυμνασίων.   
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μεταπολιτευτικά προγράμματα το μάθημα (ως αυτόνομο γνωστικό πεδίο) καταργείται 
και μέρος του γνωστικού του περιεχομένου εντάσσεται σε άλλα παρεμφερή μαθήματα 
(π.χ. Βιολογία, ή Ανθρωπολογία). Μέχρι το 1960 το μάθημα ονομάζονταν Υγιεινή και 
από το 1961 και εξής, μέχρι την κατάργησή του (από τα προγράμματα του 1978), με-
τονομάζεται σε Πρώτες Βοήθειες. Σε ορισμένες περιπτώσεις παρουσιάζεται και με τα 
δύο ονόματα, ως Πρώτες Βοήθειες – Υγιεινή  (Φωτεινός, 2004).  

Συμπεράσματα 

Η δια του σχολείου εκλαΐκευση της υγιεινής επιτυγχάνονταν περισσότερο παντός άλ-
λου μέσου και απέδιδε καρπούς διότι από το σχολείο διέρχονταν υποχρεωτικά το σύ-
νολο του πληθυσμού της χώρας, άρρενες και θήλεις, και διότι το σχολείο μόνο επέτρεπε 
μία συνεχή και επί πολλά έτη και με ορισμένο σύστημα εργασία προς αυτή την κατεύ-
θυνση και συνεπώς, έτσι, ήταν δυνατή η εφαρμογή ενός πλήρους και προδιαγεγραμμέ-
νου προγράμματος εκλαΐκευσης της υγιεινής. Και τέλος, διότι τα εκεί διδασκόμενα και 
εφαρμοζόμενα μεταφέρονται δια των μαθητών στις οικογένειες25 προς διαφώτιση γο-
νέων και λοιπών οικείων και κατά αυτό τον τρόπο το σχολείο απέβαινε μεγίστης ση-
μασίας μέσο υγιεινολογικής προπαγάνδας στο κοινωνικό περιβάλλον.  

Tα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια υπήρχε μια έντονη ανάγκη για εκπαίδευση του 
πληθυσμού σε συνθήκες και συνήθειες υγιεινής,26 γι’ αυτό το λόγο και εισάγεται το 

25  Η περί την υγιεινή αγωγή των παιδιών στην οικογένειά τους ήταν σχεδόν ανύπαρκτη προκειμένου 
περί των λαϊκών τάξεων, σχετική δε και ανεπαρκής προκειμένου περί της μεσαίας τάξεως και περί αυτής 
ακόμη της ανωτέρας (Στεφάνου, 1951α, σελ. 3).   
26  Ἡ Σχολικὴ Ὑγιεινὴ 

«Δέν πρόκειται, βεβαίως ν’ ἀμφισβητήσωμεν, ὅτι ἡ ὑγιεινή, χάρις εἰς τάς προσπαθείας τοῦ 
Κράτους καὶ τῶν ἀτόμων, ἐσημείωσε τοὺς τελευταίους καιροὺς σημαντικὴν πρόοδον εἰς τὴν 
Ἑλλάδα. Ὁλόκληροι περιοχαί, μαστιζόμενοι ἄλλοτε ἀπὸ ἐνδημικὰς νόσους, αἱ ὁποῖαι εὐκόλως 
ἦτο δυνατὸν νά καταπολεμηθούν, ἂν ἐλαμβάνοντο στοιχειώδη μέτρα καὶ ἂν ἐδιδάσκοντο οἱ πλη-
θυσμοὶ στοιχειώδη ἐπίσης πράγματα, ἔχουν ἤδη ἐξυγιανθῇ. Ἄλλαι ἀκόμη περιοχαί, μαστιζόμεναι 
ἀπὸ βαρυτέρας νόσους, εὑρίσκονται εἰς τὴν κατάστασιν ἐκείνην, ποὺ θὰ ἠμπορούσαν να ὀνομά-
σωμεν τῆς ἀναρρώσεως. Εἶνε, ὅμως, ἀρκετὸν τοῦτο; 

Ἡ ὑγιεινῆ, ἐξ ἅλλου, ἑνὸς τόπου ἀρχίζῃ ἀπὸ τὴν καταπολέμησιν τῆς ὑφισταμένης νοσηρὰς 
καταστάσεως ἤ ἀπὸ τὴν πρόληψιν τῆς ἐκδηλώσεως τῆς καταστάσεως ταύτης; Ἡ ἐλονοσία, ἡ φυ-
ματίωσις, τὰ τραχώματα, ἀσφαλῶς δέν θὰ εἴχαν τὴν ἔκτασιν πού προσέλαβαν βαθμηδόν, ἐὰν οἱ 
πληθυσμοὶ ἐγνώριζον τὸ ἄλφα τῆς ὑγιεινῆς. Τὸ ἄλφα, ὅμως, τῆς ὑγιεινῆς ἀρχίζει ἀπὸ τὸ σχολεῖον, 
τὸ ὁποῖον εἶχε καὶ αὐτὸ ἐγκαταλειφθῇ εἰς τὴν τύχην του, ἀπὸ τῆς πλευρὰς ταύτης, ἂν κρίνωμεν 
ἀπὸ μίαν δημοσιευομένην σήμερον πληροφορίαν. 

…Οἱ νεαροὶ μαθηταὶ ἀφίνοντο ἀβοήθητοι εἰς τὸν ἐμπειρισμὸν τῶν γονέων τῶν, ὅταν προσε-
βάλλοντο ἀπὸ τραχώματα ἣ ὅτιδήποτε ἄλλο… 

 Τὸ παιδὶ καὶ πάλιν, ὅταν διδαχθῇ ὅσα πρέπει νά μάθῃ διὰ τὸ ὑγιεινὸν του θωρακισμόν, θὰ 
γίνῃ ὁ φορεὺς μιᾶς ἄλλης καταστάσεως εἰς τὸ ἴδιον τὸ σπίτι του, ὅπου δέν ἔμαθαν νά προφυλάσ-
σουν τὰ ἄλλα παιδιά, ὅταν εἰς τὸ ἕνα ἔπαθε κάτι ὅπου δέν ἔμαθαν ποίαν ἀξίαν ἔχει ἡ καθαριότης 
διὰ τὴν πρόληψιν ἀναριθμήτων ἀσθενειῶν, ὅπου τέλος δέν ἔμαθαν ποίας ὀλεθρίας συνεπείας ἔχει 
ἡ κατάχρησις οἰνοπνευματωδὼν ποτῶν διὰ τὴν ψυχὴν καὶ τὸ σῶμα, διότι ὁ πατέρας ἔχει ὡς ἔμ-
βλημα τὴν φράσιν: «Ὁ δικὸς μας ὁ πατέρας ἔπινε πολὺ κρᾶσι καὶ ἔζησεν ἐνενήντα χρόνια». 

Εἶναι γνωστόν, πόσον ἕνα κακὸν παράδειγμα εὑρίσκει μιμητᾶς. Εἶναι, ὅμως, ἐξ ἴσου γνω-
στόν, ὅτι καὶ ἕνα καλὸν εὑρίσκει μιμητᾶς καὶ μεταξὺ τῶν περισσότερον προσηλωμένων εἰς κακὰς 
συνηθείας. Ἂν κατορθώσωμεν νά ἐμπτίσωμεν τὴν ψυχὴν τοῦ Ἑλληνόπαιδος μὲ τὰ ὑγιεινὰ παραγ-
γέλματα, τὰ ὁποῖα εἰς κάθε ἐποχὴν καὶ εἰς πᾶσαν γῆν ἀποτελοῦν κανόνας ἀπαρεγκλίτους, ἠμπο-
ρούσαν νά εἴμεθα βέβαιοι, ὅτι αἱ προσπάθειαι, τάς ὁποίας καταβάλλει τὸ Κράτος διὰ τὴν 
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μάθημα της Υγιεινής στη Γ΄ Γυμνασίου, ώστε να είναι περισσότερο σίγουρο ότι αν όχι 
όλοι, τουλάχιστον αρκετοί μαθητές πριν εγκαταλείψουν τη μέση βαθμίδα - και την 
εκπαίδευση συνολικά - θα διδαχτούν βασικά στοιχεία υγιεινής και παροχής πρώτων 
βοηθειών. Θα λέγαμε ότι αποτελεί μια προσπάθεια του κράτους να υποκαταστήσει την 
ελλιπή προνοιακή και υγειονομική πολιτική του, από μαθήματα, τα οποία θα διδάσκουν 
στους πολίτες, όχι μόνο τρόπους υγιεινής διαβίωσης, αλλά την παροχή των πρώτων 
βοηθειών ελλείψει άμεσης αντίδρασης από οργανωμένο κρατικό φορέα 27 (Φωτεινός, 
2004). 

Το μάθημα είχε βέβαια εισαχθεί από τα προπολεμικά προγράμματα, αλλά σταδιακά, στα 
μεταπολεμικά χρόνια28, αυξανόταν οι διδακτικές ώρες, μέχρι να φτάσει στο ανώτερο πο-
σοστό, στα προγράμματα του 1961. Φαίνεται πως η ελλιπής κοινωνική πολιτική του κρά-
τους («κράτος-πρόνοιας») και η περιορισμένη πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη, σε 
συνδυασμό με τις γενικότερες συνθήκες διαβίωσης (απουσία νοσοκομειακών υποδο-
μών στην επαρχία, ο πολεοδομικός σχεδιασμός των πόλεων ήταν εν πολλοίς ά-
ναρχος και δεν τηρούνταν πάντοτε οι συνθήκες υγιεινής), οδήγησαν στην εισαγωγή 
ενός μαθήματος που θα καθοδηγούσε τους νέους και θα υποκαθιστούσε εν μέρει το έργο 
της πολιτείας29 (π.χ. στο θέμα της παροχής πρώτων βοηθειών από μονάδες πρωτοβάθμιας 
περίθαλψης), (Φωτεινός, ό.π.). 

ἐξυγιάνσιν τοῦ τόπου, θὰ διευκολυνθοὺν εἰς μέγαν βαθμὸν καὶ τότε θὰ δυνηθῶμεν νά προσβλέ-
ψωμεν πρὸς ἕνα ἄλλο μέλλον. Μάς τὸ διδάσκῃ ἡ πεῖρα καὶ ἡ ἱστορία. Μόνον τὰ ὑγιῆ ἄτομα καὶ 
οἱ ρωμαλέοι λαοὶ ἔχουν τὸν δρόμον ἀνοικτὸν ἐμπρὸς των». 
 «ΕΣΤΙΑ» 21-8-1929  

27  Στα προγράμματα του 1978, καθώς το μάθημα έχει καταργηθεί, το γνωστικό του περιεχόμενο βρί-
σκεται ως μια διακριτή ενότητα μέσα στο μάθημα της Ανθρωπολογίας. Χαλαρώνοντας τις σχέσεις πε-
ριχάραξης μεταξύ των δύο γνωστικών πεδίων, ο τίτλος του μαθήματος διαμορφώνεται σε Ανθρωπολογία 
– Στοιχεία Υγιεινής, δηλώνοντας το συγχωνευμένο περιεχόμενό του (Φωτεινός, 2004). 
28 Το μάθημα προπολεμικά (στα προγράμματα του 1935) είχε ένα μικρό ποσοστό ωρών διδασκαλίας, 
ενώ στα μεταπολεμικά προγράμματα (1961) σημειώνεται αύξηση του ποσοστού του. Η πολιτική αλλαγή 
του 1964, με την έμφαση στην προνοιακή πολιτική που έδωσε, καθιστούσε περιττό ένα τόσο υψηλό 
ποσοστό, με αποτέλεσμα το ποσοστό να μειωθεί στα προγράμματα του 1966. Στα προγράμματα της 
επταετίας αυξάνεται ελαφρώς το ποσοστό διδακτικού χρόνου, αλλά πρόκειται για μια τελευταία «ανα-
λαμπή», καθώς είναι και η τελευταία φορά που το μάθημα εμφανίζεται σε πρόγραμμα. Τα προγράμματα 
της μεταπολίτευσης (και αφού το κράτος-πρόνοιας είχε αρχίσει να θεμελιώνεται και να αποκτά μια ορ-
γανωμένη και λειτουργική υπόσταση), το μάθημα πήρε τη «σωστή» διάστασή του: να εξυπηρετεί ενη-
μερωτικούς στόχους μέσα από το μάθημα της Ανθρωπολογίας – ιδίως εφόσον αυτό διδάσκεται κατά την 
περίοδο της εφηβείας. Το μάθημα των Πρώτων Βοηθειών και της Υγιεινής διδάσκεται (μέχρι το 1974) 
τουλάχιστον 1 ώρα την εβδομάδα, σε μία τάξη του δευτεροβάθμιου σχολείου και κυρίως σε τάξη του 
Γυμνασίου (Φωτεινός, ό.π.).  
29 Σταδιακά, όμως, καθώς η κοινωνική και οικονομική κατάσταση είχε πλέον αρχίσει να εξομαλύνεται και 
τηρούνταν, τόσο από την πολιτεία, όσο και από τους πολίτες, οι βασικές συνθήκες υγιεινής και η συντεταγ-
μένη πολιτεία εξάπλωνε τα προγράμματα υγείας, το ποσοστό του διδακτικού χρόνου του μαθήματος μειώ-
νεται. Σε αυτό συντέλεσε και η επιστημολογική διεύρυνση των γνωστικών πεδίων, καθώς το συγκεκριμένο 
γνωστικό περιεχόμενο συγκροτείται σε ένα καινούργιο γνωστικό αντικείμενο, την Ανθρωπολογία. Έτσι μέ-
ρος των γνωστικών περιεχομένων του μαθήματος της Υγιεινής απορροφήθηκε από το μάθημα της Ανθρω-
πολογίας, ενώ ένα άλλο μέρος του, αυτό που αφορούσε στις «πρακτικές» συμβουλές υγιεινής και στην 
παροχή πρώτων βοηθειών, καταργήθηκε (για τους λόγους που προαναφέραμε). Το μάθημα της Υγιεινής 
εμφανίζεται για τελευταία φορά στα προγράμματα του 1969, ενώ στα προγράμματα του 1968 έχει ήδη 
εισαχθεί το μάθημα της Ανθρωπολογίας. Μετά τη μεταπολίτευση διατηρείται στα προγράμματα μόνο η 
Ανθρωπολογία. Στα προγράμματα της δικτατορίας η εισαγωγή της Ανθρωπολογίας δεν επηρέασε το ποσο-
στό διδακτικού χρόνου της Υγιεινής, γιατί η Ανθρωπολογία απέσπασε ποσοστό διδακτικού χρόνου από 
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Το μάθημα της Υγιεινής έχει έναν περισσότερο «διδακτικό-κοινωνικό» χαρακτήρα, εφόσον 
καλλιεργεί στάσεις και διαμορφώνει συνήθειες, οι οποίες θα ακολουθήσουν το μαθητή στη 
ζωή του. Εξάλλου μέσα και από τους σκοπούς του μαθήματος, μπορεί μεν να συ-
νάγεται ότι «η μετάδοση πρακτικών υγιεινολογικών γνώσεων» προσδίδει μία 
«πρακτική» λειτουργία (πρακτική αντιμετώπιση των μικροτραυματισμών και 
συνθήκες ατομικής-οικογενειακής υγιεινής), ή η εφαρμογή αυτών των γνώσεων 
να έχει ένα «πρακτικό» αποτέλεσμα, όμως το μάθημα έχει γενικότερα κοινωνικό 
χαρακτήρα, δηλαδή, την ανταπόκριση των πολιτών στις συνθήκες της κοινωνικής 
ζωής και τη διαφύλαξη της σωματικής υγείας και ακεραιότητας τους, καθώς και 
τη συμβολή τους στην περίπτωση ενός ατυχήματος (Φωτεινός, 2004, σελ. 680). 

Η Υγιεινή, ως ένα «δευτερεύον» μάθημα και κυρίως ως μάθημα το περιεχόμενο του 
οποίου δεν μπορεί να χειριστεί ιδεολογικά και να χειραγωγηθεί πολιτικά, δεν σημειώνει 
κάποια σημαντική μεταβολή στη θέση κατάταξής της ή κάποια μεταβολή στο ποσοστό 
του διδακτικού της χρόνου30, σε περιόδους «κρίσης», ώστε να συμπεράνουμε τη συ-
νάφεια μεταξύ του περιεχομένου της με τους ιδεολογικούς-πολιτικούς μετασχηματι-
σμούς. Πρόκειται για ένα «τεχνικό» μάθημα, που σκοπό είχε την παροχή ορισμένων 
κοινωνικών δεξιοτήτων στους μαθητές, έξω από ιδεολογικούς φρονηματισμούς και πο-
λιτικές προεκτάσεις (Φωτεινός, 2004). Παρόλα αυτά η εξέλιξη του μαθήματος δεν ήταν 
άσχετη από τις γενικότερες κοινωνικές, οικονομικές συνθήκες και επιστημολογικές εξε-
λίξεις. 

Αν τώρα, τα αναλυτικά προγράμματα της εποχής ήταν περισσότερο «παιδοκε-
ντρικά», το μάθημα της Υγιεινής θα μπορούσε να έχει έναν βιωματικό χαρακτήρα, 
ή πρακτικό προσανατολισμό, προσεγγίζοντας την σημερινή μορφή του μαθήματος 
της Αγωγής Υγείας. Αλλά με τη διδασκαλία επικεντρωμένη περισσότερο στην 
«ύλη» και το δάσκαλο και τη φορμαλιστική διδακτική προσέγγιση της «εκ καθέ-
δρα διδασκαλίας» το μάθημα μάλλον αναλωνόταν στην ανάγνωση και αποστή-
θιση του περιεχομένου, χωρίς άλλη δραστηριότητα, που θα αναδείκνυε την «πρα-
κτικότητα» του, έχοντας μετατραπεί σε ένα ακόμα «ακαδημαϊκής» μορφής αντικεί-
μενο. 

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ενοχοποίησης της πρακτικής διδασκαλίας του μα-
θήματος της υγιεινής αποτελεί το Ανώτερο Παρθεναγωγείο Βόλου, όπου ο 

άλλα θετικά μαθήματα. Στα προγράμματα του 1979, όμως, το ποσοστό της Υγιεινής «μεταβιβάζεται» εξο-
λοκλήρου στην Ανθρωπολογία, η οποία παρουσιάζει και μια σημαντική αύξηση στο διδακτικό χρόνο της 
(Φωτεινός, 2004, σελ. 680). 
30  Η εμφάνιση του μαθήματος της Υγιεινής στα Διδασκαλεία Δημοτικής Εκπαίδευσης: 

1878 1879/1886 1888 1911 1914 1924 1934 
2 ώρες 2 ώρες 2 ώρες 4 ώρες 2 ώρες 2 ώρες 2 ώρες 

 

285/396

________________________________________________________________________________________________________ 
 i-Teacher     -      I.S.S.N. : 1792 - 4146       -      Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Περιοδικό     -    24ο  Τεύχος    -     Σεπτέμβριος  2020



εμπνευστής και εισηγητής του Δ. Σαράτσης κατηγορήθηκε (στη Δίκη Ναυπλίου) 
για τον βιωματικό31 τρόπο διδασκαλίας στις μαθήτριες του Παρθεναγωγείου.  

Μαυρομάτης (Επίσκοπος): «…Δὲν εἶχε πλαγγόνα ὅπως διδάσκουν εἰς τὸ Πανεπιστή-
μιον καὶ τὸ ἐδίδασκεν ἐκ τοῦ φυσικοῦ εἰς τὰ κοράσια. Εἰς μίαν μάλιστα μαθήτριαν, τὴν 
Θεοδωρίδου, …ἤκουσα ὅτι ἔκαμεν ἐπίδεσμον καί ἐλιποθύμησεν ἐξ αἰδοῦς καὶ 
ἔκλεισε τὴν θύραν ὁ κ. Σαράτσης καὶ κατόπιν τὸ κοράσιον συνῆλθεν, ἀπηγόρευον 
ὅμως, μέχρις ὅτου συνέλθῃ, νὰ εἰσέλθῃ κανεὶς εἰς τὸ δωμάτιον…» (Δημαράς, 1974, 
σελ. 104). 

Νομοθεσία – Διατάγματα  

Εγκύκλιος αριθ. 9144 / 1 Μαρτίου 1924 «Πρὸς τοὺς κ.κ. Γενικοὺς Ἐπιθεωρητὰς τῶν 
Σχολείων καὶ σχολικοὺς ὑγειονομικοῦς ἐπιθεωρητὰς». 

Ν. 4152 / 11 Ἰουνίου 1929 «Περὶ τῆς διδασκαλίας τῆς ὑγιεινῆς εἰς τὰ σχολεῖα τοῦ Κρά-
τους» (Α 197). 

Ἐγκύκλιος αριθ. 70594 / 8 Νοεμβρίου 1934 «Ὑγιεινὴ Σχολική. Ἀνάθεσις διδασκαλίας 
μαθήματος». 

Ἐγκύκλιος 88794/6 Νοεμβρίου 1937 «Διδασκαλία μαθήματος σχολικὴς Ὑγιεινῆς». 

Βιβλιογραφικές αναφορές 

Αντωνίου, Δ. (1987-9). Τα προγράμματα της μέσης εκπαίδευσης (1833-1929), τόμ. 1, 2, 
3ος. Αθήνα: Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, Γενική Γραμματεία Νέας Γε-
νιάς.  

Δημαράς, Α. (1973/74). Η Μεταρρύθμιση που δεν Έγινε. Τεκμήρια Ιστορίας, Τόμοι Α΄ 
και Β΄, Αθήνα: Νέα Ελληνική Βιβλιοθήκη.  

Κασίμος, Χ. (1950). Ἡ ὀργάνωση τῆς Σχολικὴς Ὑγιεινῆς ἐν Ἀγγλίᾳ. Σχολική Υγιεινή, 
τχ. 80, Οκτώβριος 1950, εκδ. Κέντρο Μαθητικής Αντιλήψεως Αθηνών. 

Λαμπαδάριος, Εμ. (1928). Μαθήματα Σχολικὴς Ὑγιεινῆς, 2η ἔκδοση. Ἀθῆναι: ἐκδ. 
Σφενδόνης.  

31 Από τις γενικές αρχές και την περιγραφή του Ανώτερου Παρθεναγωγείου Βόλου, όπως την έδωσε 
ο Αλ. Δελμούζος, προκύπτει ότι: […] «Προσπάθειά μας ἦταν νὰ μὴ μένουν τὰ παιδιὰ παθητικὰ στὴν 
ὥρα τῆς διδασκαλίας, ἀλλὰ ν’ αὐτενεργοῦν μὲ πραγματικὸ ἐνδιαφέρον, τὸ καθένα ἀνάλογα μὲ τὴ δυναμι-
κότητά του. Ν’ ἀντικρίζουν ἄμεσα ὅσο γινόταν τὰ ἴδια τὰ πράγματα, νὰ παρατηροῦν συστηματικὰ καὶ νὰ 
συνηθίζουν σὲ σκέψη ὁλοένα αὐστηρότερη. Ἐποπτεία πολύμερη, παρατήρηση, ἀφαίρεση καὶ ἄσκηση, ὅλα 
αὐτὰ ὅσο μποροῦσε πιὸ φυσικά, χωρὶς σχηματικότητα»  
(Δημαράς, 1974, σελ. 59). 
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Λαμπαδάριος, Εμ. (1932). Ἡ ἑλληνικὴ σχολικὴ ὑγιεινή. Ἱστορία – ἐξέλιξις – ἀποτελέ-
σματα. Ἐπετηρὶς Δημοτικῆς Ἐκπαιδεύσεως 1932. Ἀθῆναι: ἐκδ. Δημητράκου, σελ. 
138-172. 

Λαμπαδάριος, Εμ. (1940). Σχολικὴ Ὑγιεινὴ μετὰ στοιχείων παιδολογίας, 4η ἔκδοση. 
Ἀθῆναι: ἐκδ. Δημητράκου.  

Λεβεντάκης, Χ. (2005). Οργάνωση – Διοίκηση της Φυσικής Αγωγής (1834-2004). Μια 
ιστορικο-συγκριτική προσέγγιση. Αθήνα: εκδ. Αθλότυπο.  

Μαλτής, Αρ. & Καραϊας, Στ. (1903). Σχολικὴ Ὑγιεινὴ (μετὰ εἰκόνων). Αθήναι: εκδ. 
Κωνσταντινίδου.  

Μπουζάκης, Σ., Τζήκας, Χ. & Ανθόπουλος, Κ. (1998). Η Κατάρτιση των Δασκάλων – 
Διδασκαλισσών και των Νηπιαγωγών στην Ελλάδα, τομ. Α και Β΄. Αθήνα: εκδ. 
Gutenberg. 

Ντούτσης, Δ. (2008α). Άγνωστες ειδήσεις για την κοινωνική και σχολική υγιεινή το 
1890: «Ἀλκιβιάδης Α. Κορδούλης, Πραγματεία περὶ τοῦ τι ποιητέον καὶ φευ-
κτέον χάριν τῆς Ὑγείας». 5ο Διεθνές Συνέδριο Ιστορίας Εκπαίδευσης με θέμα: 
«Εκπαίδευση και κοινωνική δικαιοσύνη». Πανεπιστήμιο Πατρών. Π.Τ.Δ.Ε. Ερ-
γαστήριο Ιστορικού Αρχείου Νεοελληνικής και Διεθνούς Εκπαίδευσης. Συνε-
δριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών. 4-5 Οκτωβρίου 2008.  

Σάββας, Κ. (1904). Νύξεις τινὲς πρὸς βελτίωσιν τῆς Σχολικὴς Ὑγιεινῆς ἐν Ἑλλάδι. 
Ἀθῆναι: ἐκδ. Ὁ Ἀδιάλλακτος.  

Στεφάνου, Δ. (1940). Σχολικὴ Ὑγιεινὴ μετὰ στοιχείων παιδολογίας. Αθήναι: εκδ. Η. 
Παυλόπουλος.  

Στεφάνου, Δ. (1951α). Ἡ διδασκαλία τῆς ὑγιεινῆς εἰς τὰ Σχολεῖα. Σχολική Υγιεινή, τχ. 
83, Ιανουάριος 1951, εκδ. Κέντρο Μαθητικής Αντιλήψεως Αθηνών. 

Στεφάνου, Δ. (1951β). Ἡ διδασκαλία τῆς ὑγιεινῆς εἰς τὰ Σχολεῖα. Σχολική Υγιεινή, τχ. 
84, Φεβρουάριος 1951, εκδ. Κέντρο Μαθητικής Αντιλήψεως Αθηνών. 

Φωτεινός, Δ. (2004). Ιστορική θεώρηση και συγκριτική προσέγγιση των αναλυτικών προ-
γραμμάτων της Μέσης γενικής και μέσης τεχνικής εκπαίδευσης: 1950-1977 (ιδεο-
λογία, συγκρότηση και ο ρόλος των φορέων δράσης). Αδημοσίευτη διδακτορική 
διατριβή, Π.Τ.Δ.Ε. Πάτρα: Πανεπιστήμιο Πατρών. 
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Μορφές επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών 

Αγγελάκη Ανθή, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, M.Sc., pant.pant69@gmail.com 

Περίληψη 

Η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών δεν σταματά στην ενημέρωση τους. 
Πέρα από τις γνώσεις που αποκτούν, σημασία να αλλάξουν οι στάσεις τους και οι δρα-
στηριότητες που χρησιμοποιούν στη διδασκαλία και στην μάθηση με στόχο τα ακαδη-
μαϊκά αποτελέσματα των μαθητών να είναι καλύτερα. Επιπλέον αφορά την αντιμετώ-
πιση των αναγκών που αντιμετωπίζουν σε επαγγελματικό, οργανωτικό και ατομικό ε-
πίπεδο. Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι να παρουσιάσει τις θεωρητικές προσεγγί-
σεις αναφορικά με την έννοια και το περιεχόμενο της επαγγελματικής ανάπτυξη των 
εκπαιδευτικών. Στη συνέχεια παρουσιάζει τις μορφές της επαγγελματικής ανάπτυξης 
των εκπαιδευτικών και στο τέλος συνοψίζει τα βασικά του συμπεράσματα.  

Λέξεις-Κλειδιά: εκπαιδευτικοί, επαγγελματική ανάπτυξη, μορφές επαγγελματικής α-
νάπτυξης 

Εισαγωγή 

Η επαγγελματική ανάπτυξη γενικότερα είναι ένας τομέας αυξανόμενου ενδιαφέροντος, 
κυρίως λόγω των συνεπειών που έχει σε διάφορους τομείς όπως η αυτοεκτίμηση, η 
κινητοποίηση, η ικανοποίηση από την εργασία και η απασχολησιμότητα. Αυτό ισχύει 
και για τους εκπαιδευτικούς που η επαγγελματική ανάπτυξη και των εκπαιδευτικών 
αφορά τους ίδιους αλλά και τις σχολικές μονάδες.  

Η επαγγελματική ανάπτυξη θα πρέπει να νοείται ως μια κατασκευή που ξεπερνά το 
απλό σύνολο μιας σειράς μαθημάτων που διεξάγονται καθ 'όλη τη διάρκεια της επαγ-
γελματικής σταδιοδρομίας. Επομένως, το πιο σημαντικό δεν είναι αν η επαγγελματική 
ανάπτυξη προέρχεται από επίσημες ή άτυπες διαδικασίες μάθησης. Αυτό που έχει ση-
μασία είναι ότι μια τέτοια ανάπτυξη  χαρακτηρίζεται ως μια αυξανόμενη διαδικασία 
συνειδητοποίησης και γνώσης της τεχνογνωσίας στην εργασία. Ως εκ τούτου, εκτός 
από την προώθηση δράσεων κατάρτισης και ανάπτυξης για τους εκπαιδευτικούς, θα 
πρέπει να ενθαρρύνεται ότι οι εκπαιδευτικοί ηγέτες θα πρέπει να ενθαρρύνουν ένα κρι-
τικό και αντανακλαστικό όραμα προς αυτή την κατεύθυνση. 

Είναι επίσης απαραίτητο οι εκπαιδευτικοί ηγέτες να κατανοήσουν ότι ο χώρος εργασίας 
είναι ένα σύνθετο κοινωνικό σύστημα που αποτελείται από συναδέλφους που αλληλο-
συμπληρώνονται σταθερά μεταξύ τους με τη μάθηση. Έτσι, εάν οι ηγέτες επενδύσουν 
σε κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, μπορούν να προωθήσουν την άτυπη μάθηση στην ερ-
γασία, μετατρέποντας την καθημερινή πρακτική σε χώρο για τη συνεχή παραγωγή συλ-
λογικής γνώσης. 
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Η έννοια της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών 

Η βιβλιογραφία παρουσιάζει ένα ευρύ πλαίσιο για αυτό που δύναται να περιγραφεί ως 
επαγγελματική ανάπτυξη. Η επαγγελματική ανάπτυξη όπως περιγράφεται από τον 
Little (1987, 1993) αποτελεί μία οποιαδήποτε δραστηριότητα που προορίζεται εν μέρει 
ή κυρίως για την προετοιμασία των μελών του προσωπικού που πληρώνονται για βελ-
τιωμένες επιδόσεις στους σημερινούς ή μελλοντικούς ρόλους στις σχολικές μονάδες. 
Οι γνωστικές απόψεις της μάθησης ως διαδραστικές και κοινωνικές (Greeno, 1997; 
Greeno et al., 1996), που βασίζονται στη συζήτηση και την πρακτική της κοινότητας 
(Anderson et al., 1996; 1997; Cobb, 1994; Lave & Wenger, 1991), έχουν εφαρμοστεί 
στους εκπαιδευτικούς (Putnam & Borko, 2000). Αυτό συμβαδίζει με την ιδέα ότι οι 
μαθησιακές κοινότητες, είτε τυπικής, είτε άτυπης μορφής που δημιουργούνται ανά-
μεσα στους εκπαιδευτικούς μπορούν να λειτουργήσουν ως παράγοντες προόδου για 
την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών (Little, 1999; 2002; McLaughlin & Talbert, 1993; 
Stein et al., 1999). Αυτές οι αντιλήψεις συνεπάγονται προκλήσεις για την αποτίμηση 
της επαγγελματικής ανάπτυξης κοινοτικά αλλά και προσωπικά. Ο Paul Cobb (1994) 
σημειώνει ότι η μαθησιακή διαδικασία είναι μία ενεργητική ατομική κατασκευή και 
μια διαδικασία ενταγμένη στις πρακτικές της ευρύτερης κοινωνίας. Ομοίως, η περι-
γραφή της Hilda Borko (2004) των πολλών πλαισίων για την μάθηση των εκπαιδευτι-
κών καθιστά προφανείς τις προκλήσεις του προσδιορισμού και της μέτρησης της μά-
θησης και της ανάπτυξης των εκπαιδευτικών (Ball & Cohen, 1999; Gearhart & Wolf, 
1994, Greenleaf et al., 2001).  

Σημαντικές ευκαιρίες μάθησης και ανάπτυξης  προσφέρει και η ίδια η τάξη λόγω των 
εμπειριών που οι εκπαιδευτικοί αποκτούν μέσα σε αυτή (Ingvarson et al., 2005; 
Guskey, 2000). To ίδιο ισχύει και για τη συμμετοχή σε μια διαδικασία ανάπτυξης ή 
βελτίωσης (Lieberman, 1995; Loucks-Horsley et al., 1987). Η επαγγελματική ανά-
πτυξη του εκπαιδευτικού έχει πολλές διαστάσεις και αποτελεί μία διαρκή ανησυχία και 
αναζήτηση σε πολλά και διαφορετικά πεδία. Στο πλαίσιο της επαγγελματικής ανάπτυ-
ξης εντάσσεται η διατήρηση του ενδιαφέροντος των μαθητών του, ο εντοπισμός σημα-
ντικών στοιχείων στο πλαίσιο της διδασκαλίας του, η επιδίωξη και η ανατροφοδότηση 
μέσω διαλόγου με τους συναδέλφους που έχουν μεγαλύτερη εμπειρία από αυτόν και 
μπορούν να τον υποστηρίξουν καθώς και την κατάλληλη εκτίμηση των καταστάσεων 
που αντιμετωπίζει (Rudduck, 1991). 

Από τα παραπάνω διαφαίνεται η ευρύτητα του περιεχομένου της επαγγελματικής ανά-
πτυξης η οποία περιλαμβάνει κάθε τι που σχετίζεται με την ενίσχυση των ικανοτήτων 
των εκπαιδευτικών και τον βοηθούν τόσο επαγγελματικά όσο και προσωπικά στην κα-
θημερινότητα του (Fullan, 1990). Παράλληλα, αποτελεί μία διαδικασία κατά τη διάρ-
κεια της οποίας αναδεικνύονται οι γνώσεις και οι δεξιότητες του εκπαιδευτικού σε δι-
δακτικό επίπεδο αλλά παράλληλα του επιτρέπει να ελέγξει την πορεία και τις συνθήκες 
της εργασίας του (Sparks & Loucks-Horsley, 1990; Oldroyd & Hall, 1991). Στην ουσία, 
η επαγγελματική ανάπτυξη είναι οποιαδήποτε δραστηριότητα που βοηθά τον εκπαι-
δευτικό να (επανα)προσδιορίσει τη σχέση του με το επάγγελμά του. 
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Στην επαγγελματική ανάπτυξη συμπεριλαμβάνονται τόσο διαφορετικές διεργασίες, 
φυσικές και προγραμματισμένες, συνειδητές και ασυνείδητες, που παρέχουν βελτίωση 
και οφέλη στις διεργασίες της σχολικής τάξης. Αποτελεί επίσης κίνητρο για τους εκ-
παιδευτικούς προκειμένου να δεσμευτούν ακόμα περισσότερο στην εργασία τους κα-
θώς και να αποκτήσουν την απαραίτητη γνώση και ικανότητες που τους κάνει να αντα-
ποκριθούν θετικά στις ανάγκες των μαθητών τους (Day, 1999). 

Η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών βασίζεται στην εμπειρία και την συ-
στηματική ανάλυση των πρακτικών τους (Villegas-Reimers, 2003) και οδηγεί σε εργα-
σιακές ευκαιρίες που ενθαρρύνουν τις δημιουργικές και αντανακλαστικές δεξιότητες 
στους εκπαιδευτικούς, επιτρέποντάς τους έτσι να βελτιώσουν τις πρακτικές τους 
(Bredeson, 2002). Σε μία επισκόπηση της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτι-
κών, ο Villegas-Reimers (2003) αναφέρει πώς αυτή η διαδικασία θεωρείται μακροπρό-
θεσμη και περιλαμβάνει διάφορα είδη συστηματικά προγραμματισμένων ευκαιριών 
και εμπειριών για την τόνωση της. Αυτό έχει οδηγήσει στην εμφάνιση μιας νέας προ-
οπτικής που ερμηνεύει την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών με τα εξής 
χαρακτηριστικά:   

1.Την αναγνώριση της σχέσης της με την βιογραφία του εκπαιδευτικού, δηλαδή τη βα-
σική τους κατάρτιση, την εμπειρία και τις παραδοχές τους αλλά και το σχολείο μέσα 
στο οποίο αναπτύσσουν τη δραστηριότητα τους. 

2.Την ενεργή μάθηση του εκπαιδευτικού μέσω των καθηκόντων στα οποία εμπλέκεται 
κατά τη διδασκαλία του, και μέσω του προβληματισμού και της παρατήρησης του τρό-
που που εργάζεται αλλά και αξιολογείται. 

3.Την αναγνώριση ότι απαιτείται χρόνος για την μάθηση των εκπαιδευτικών και τη 
συμβολή της εμπειρίας για την απόκτηση γνώσεων. 

4. Θεωρείται ως μια διαδικασία η οποία λαμβάνει χώρα σε συγκεκριμένα πλαίσια. Σε 
αντίθεση με τις παραδοσιακές πρακτικές κατάρτισης που δεν συσχετίζουν τις διαδικα-
σίες κατάρτισης με τις πρακτικές στην τάξη, οι πιο αποτελεσματικές εμπειρίες για την 
επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού είναι εκείνες που βασίζονται στην εργασία 
του και στην επαγγελματική καθημερινότητα του. 

5. Η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών συνδέεται άμεσα με τις διαδικασίες 
μεταρρύθμισης του σχολείου, που θεωρούνται ως μια διαδικασία που τείνει να δη-
μιουργήσει εκ νέου τη σχολική κουλτούρα και στην οποία οι διδάσκοντες εμπλέκονται 
ως επαγγελματίες.  

6. Ο εκπαιδευτικός θεωρείται ως κάποιος που έχει στην κατοχή του προηγούμενη 
γνώση όταν εισέρχεται σε ένα επάγγελμα και ο οποίος συνεχίζει να αποκτά περισσό-
τερη γνώση μέσω προβληματισμού για τη δική του εμπειρία. Έτσι, οι δραστηριότητες 
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επαγγελματικής ανάπτυξης συνίστανται στην παροχή βοήθειας στους εκπαιδευτικούς 
για την κατασκευή νέων θεωριών και νέων παιδαγωγικών πρακτικών.  

7. Η επαγγελματική ανάπτυξη σχεδιάζεται ως μια συνεργατική διαδικασία, παρόλο που 
μπορεί να υπάρχει περιθώριο για μεμονωμένη εργασία και προβληματισμό.  

8. Η επαγγελματική ανάπτυξη μπορεί να υιοθετήσει διαφορετικές μορφές σε διαφορε-
τικά πλαίσια. Επομένως, δεν υπάρχει ενιαίο μοντέλο επαγγελματικής ανάπτυξης που 
να είναι αποτελεσματικό και εφαρμόσιμο σε όλα τα σχολεία (Villegas-Reimers, 2003). 

Μορφές επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών 

Η επαγγελματική ανάπτυξη δέσμευση για την προσπάθεια, αποδοχή της καινοτομίας 
αλλά και προσωπική και συναισθηματική ανταπόκριση (Bell & Gilbert, 1994; Day & 
Sachs, 2004). Τα παραδοσιακά μοντέλα επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών 
έχουν χαρακτηριστεί ως επικεντρωμένα στους εκπαιδευτικούς, εστιάζοντας στη μετά-
δοση πληροφοριών στους εκπαιδευτικούς, αναγνωρίζοντας ότι η μάθηση είναι μια α-
τομική διαδικασία που οδηγεί σε άμεση αλλαγή στην πρακτική τους και στην ικανό-
τητα εφαρμογής της νέας προσέγγισης σε διάφορα πλαίσια (Bausmith & Barry, 2011). 
Ωστόσο, η έρευνα έχει δείξει ότι αυτό δεν συμβαίνει στην πράξη (Guskey, 2002; 
Pickering, 2007). 

Ο Guskey (2000) αμφισβητεί την αποτελεσματικότητα των παραδοσιακών προσεγγί-
σεων στην επαγγελματική ανάπτυξη. Ενώ αυτές οι προσεγγίσεις μπορούν να παρακι-
νήσουν τους εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν σε προγράμματα και να βελτιώσουν τις 
γνώσεις και τις δεξιότητές τους, μπορούν επίσης να διαιωνίσουν παρωχημένες μορφές 
επαγγελματικής ανάπτυξης οι οποίες είναι ανεπαρκείς για την καλλιέργεια της μάθη-
σης (Boyle et al., 2004). Μπορεί επίσης να υποστηριχθεί ότι δεν υπάρχουν ευκαιρίες 
να αναπτυχθούν και να ανταποκριθούν στα συναισθήματα τους σε σχέση με την απο-
δοχή ότι οι πτυχές της διδασκαλίας τους μπορεί να είναι προβληματικές, να ασχολη-
θούν με τους περιορισμούς και να αισθάνονται ενδυναμωμένοι. Είναι τα στάδια αυτά 
της προσωπικής ανάπτυξης που οι Bell & Gilbert (1994) αναγνωρίζουν ως απαραίτητα 
για την ολιστική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών.  

Ωστόσο, αυτό προϋποθέτει ότι το σημείο εκκίνησης είναι ένα έλλειμμα στο εσωτερικό 
του εκπαιδευτικού. Ο Luneta (2012) προτείνει ότι, αντ’ αυτού, είναι πιο σημαντικό να 
αναγνωριστεί η γνώση και η εμπειρία που φέρνει ο εκπαιδευτικός στις εμπειρίες επαγ-
γελματικής ανάπτυξης και να βασιστεί σε αυτό με τους εκπαιδευτικούς να εμπλέκονται 
στο σχεδιασμό.  

Η προσωπική ανάπτυξη, ως μέρος της επαγγελματικής, παρακολουθείται και εκδηλώ-
νεται συχνότερα με αντανακλαστικές δραστηριότητες. Καθώς τα παραδοσιακά μο-
ντέλα ανάπτυξης των εκπαιδευτικών έχουν εξαντληθεί σε διεθνές επίπεδο, έχει υπάρξει 
μια νέα εστίαση στους εκπαιδευτικούς ως ενεργούς συμμετέχοντες στη δική τους 
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μάθηση που ενθαρρύνεται μέσω της αντανακλαστικής πρακτικής (Clarke & 
Hollingsworth, 2002). Αυτή η εστίαση στον προβληματισμό και στην ενεργό συμμε-
τοχή έχει οδηγήσει σε μία προσέγγιση στην επαγγελματική ανάπτυξη που υποστηρίζε-
ται θεωρητικά από τη βιωματική μάθηση. Βασισμένη στη δουλειά των Dewey, Piaget, 
Vygotsky και Hahn, η βιωματική μάθηση είναι μία γενική έννοια για την ταξινόμηση 
διαφόρων μορφών μαθησιακών προσεγγίσεων, συμπεριλαμβανομένης της μάθησης με 
βάση το πρόβλημα και την έρευνα. Ωστόσο, στο επίκεντρο είναι η εστίαση σε μια ζω-
ντανή εμπειρία που οδηγεί στο ότι οι μαθητές θα προβληματιστούν, θα σκέφτονται και 
θα ενεργούν, στο πλαίσιο της βιωματικής μάθησης.  

Η βιωματική μάθηση, όπως και η επαγγελματική ανάπτυξη, είναι μια διαδικασία αλ-
λαγής για το άτομο. Για κάθε μαθητευόμενο είναι μοναδική, καθώς αντλεί από τις δικές 
του εμπειρίες από το παρελθόν ως θεμέλιο για τη δέσμευση του. Στην επαγγελματική 
ανάπτυξη των εκπαιδευτικών προτείνεται ότι η προσέγγιση αυτή μπορεί να παρακινή-
σει τους εκπαιδευτικούς να καινοτομήσουν και να κάνουν τις επιθυμητές αλλαγές στο 
πρόγραμμα σπουδών πρακτικά (Darling-Hammond & McLaughlin, 2011). 

Ο προβληματισμός σχετικά με τη δράση ως βασικό εργαλείο για την επαγγελματική 
ανάπτυξη έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια, είτε χρησιμοποιείται 
ως εργαλείο αυτό-κατεύθυνσης, είτε αναπτύσσει την κατανόηση και την πρακτική 
μέσω της ανταλλαγής εμπειριών. Για τους εκπαιδευτικούς, η μελέτη του μαθήματος 
είναι μια τέτοια συνεργατική προσέγγιση για την οποία υπάρχει μια αυξανόμενη διε-
θνής βιβλιογραφία (Norwich & Ylonen, 2015).  

Ο Lieberman (1995) υπογραμμίζει τη σημασία των συναδέλφων οι οποίοι παρέχουν 
την ευκαιρία να αντιμετωπιστούν οι παραμετρικοί παράγοντες που μπορούν να περιο-
ρίσουν τον αντίκτυπο των παραδοσιακών προσεγγίσεων της επαγγελματικής ανάπτυ-
ξης. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να συμμετάσχουν σε συνομιλία, συνεργασία 
και παρατήρηση, τις οποίες ο Fullan (2007) αναγνωρίζει ως απαραίτητες για αποτελε-
σματικές αλλαγές στην επαγγελματική πρακτική, καθώς επίσης και τους μεμονωμέ-
νους και συνεργατικούς προβληματισμούς σχετικά με την εμπειρία τους στην εφαρ-
μογή νέων πρωτοβουλιών (Van Driel & Berry, 2012).  

Μια άλλη προσέγγιση είναι η ανάπτυξη επαγγελματικών μαθησιακών κοινοτήτων  
μέσω των οποίων οι εκπαιδευτικοί μοιράζονται και συζητούν συνήθως τις εμπειρίες 
τους εκτός σχολικού χρόνου με εκπαιδευτικούς από άλλα σχολεία. Ενώ η ανάγκη για 
μεταφορά γνώσεων και πρακτικών μεταξύ των εκπαιδευτικών εντός και μεταξύ των 
σχολείων αποτελεί σημαντικό παράγοντα στις εθνικές μεταρρυθμίσεις (Stoll et al., 
2006), δεν είναι σαφές ως προς το βαθμό συμμετοχής των εκπαιδευτικών σε αυτές τις 
κοινότητες καθώς και ποια εμπόδια προκύπτουν. 

Οι Camburn & Han (2015) διαπίστωσαν ότι οι εκπαιδευτικοί είχαν περισσότερες πιθα-
νότητες να προβληματιστούν σχετικά με τις εμπειρίες που επικεντρώνονταν στη διδα-
σκαλία στην τάξη και όσοι ασχολούνταν με τον προβληματισμό συχνότερα ήταν πιο 
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πιθανό να αναφέρουν μια αλλαγή στην επαγγελματική τους πρακτική. Απαιτείται όμως 
μια σαφής δομή, η οποία να συνδέει ρητά τις δραστηριότητες προβληματισμού με τις 
προβλεπόμενες αλλαγές στην επαγγελματική πρακτική, παρέχοντας κατάλληλες προ-
τροπές για προβληματισμό ή παρέχοντας μια παρόμοια εμπειρία, οι οποίες μπορούν 
αργότερα να αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης και προβληματισμού. 

Συμπεράσματα 

Οι υφιστάμενες προσεγγίσεις επαγγελματικής ανάπτυξης, οι οποίες υποστηρίζονται 
από τη βιωματική μάθηση και βασίζονται στην τάξη, αποδείχθηκαν αποτελεσματικές 
στην αντιμετώπιση των προσωπικών πεποιθήσεων και στην ανάπτυξη αποτελεσματι-
κών πρακτικών. Ωστόσο παραμένει το ερώτημα πώς μπορούν να εισαχθούν αποτελε-
σματικά νέες πρακτικές στα αρχικά στάδια μιας εθνικής μεταρρύθμισης. Καθώς η σύν-
δεση των εκπαιδευτικών με το πρόγραμμα σπουδών και με τον εαυτό τους θεωρείται 
ιδιαίτερα σημαντική στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση (Zhu, 2010) χωρίς την αποδοχή 
τους, η μεταρρύθμιση μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγή στη ρητορική αλλά όχι στην πρα-
κτική.  

Συμπερασματικά, μπορεί να ειπωθεί ότι η επαγγελματική ανάπτυξη σχετίζεται με κάθε 
δραστηριότητα του εκπαιδευτικού καθώς και κάθε διάσταση που αφορά την ατομική 
αλλά και επαγγελματική του ταυτότητα.  
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Οι Τ.Π.Ε. στην Προσχολική Εκπαίδευση 
Η περίπτωση της Ηλεκτρονικής Μασκότ στη διδακτική πράξη 

Σπάρου Χαρίκλεια 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.60, x.sparou@gmail.com 

Περίληψη 

Στην παρούσα έρευνα προτείνεται η ενσωμάτωση της ηλεκτρονικής μασκότ στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. Η μασκότ κατασκευάστηκε για την συγκεκριμένη έρευνα 
αλλά και για την εφαρμογή της στην τάξη με στόχο την πολύπλευρη ανάπτυξη των 
παιδιών με χρήση Νέων Τεχνολογιών. Η συγκεκριμένη μελέτη χωρίζεται σε δύο μέρη: 
το θεωρητικό και το ερευνητικό. Στο πρώτο γίνεται βιβλιογραφική ανασκόπηση 
σχετικά με τις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και τον 
ρόλο που διαδραματίζουν στην ακαδημαϊκή και ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των 
μαθητών. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η βιβλιογραφία για την μασκότ (κούκλα) ως 
μέσο αγωγής και εκπαίδευσης. Το εργαλείο που παρουσιάζεται στην παρούσα έρευνα 
είναι πρωτότυπο και δεν υπάρχει αντίστοιχη βιβλιογραφία. Στο δεύτερο μέρος 
παρουσιάζεται η εβδομαδιαία διδακτική παρέμβαση με το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό 
εργαλείο σε νηπιαγωγείο της Περιφέρειας Κρήτης και καταγράφονται τα 
αποτελέσματα που προέκυψαν από την ενσωμάτωση της ηλεκτρονικής μασκότ στις 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες με στόχο την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών. Τέλος, 
προτείνονται προεκτάσεις χρήσης του εργαλείου. 

Λέξεις-Κλειδιά: Τ.Π.Ε., μασκότ, ηλεκτρονική μασκότ. 

Εισαγωγή 

Η διεθνής βιβλιογραφία προσφέρει επαρκή ερευνητικά δεδομένα που αποτυπώνουν 
τον τρόπο με τον οποίο η χρήση των Τ.Π.Ε. από παιδιά πρώιμης ηλικίας επηρεάζει την 
ανάπτυξή τους. Πιο συγκεκριμένα, η ανάπτυξη των παιδιών μπορεί να ενισχυθεί από 
την ορθολογική χρήση των Τ.Π.Ε., η οποία συμβάλλει στην καλλιέργεια της κριτικής 
σκέψης των παιδιών, στην κατάκτηση γνωστικών δεξιοτήτων και στην ανάπτυξη 
κινήτρων για την ενεργοποίηση και συμμετοχή των παιδιών στη μαθησιακή διαδικασία 
(Harrisonetal., 2002· Straker&Pollock, 2005).  

Συγχρόνως, μελέτες υποστηρίζουν ότι η ενασχόληση των νηπίων με τους υπολογιστές 
στον χώρο του σχολείου συμβάλλει στην ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεπίδρασης 
των παιδιών και αυτό, γιατί δραστηριότητες με επίκεντρο τις Νέες Τεχνολογίες 
παρέχουν ευκαιρίες για την ανάπτυξη κοινωνικού διαλόγου, ανταλλαγής εμπειριών και 
ενθαρρύνουν την επικοινωνία μεταξύ των μαθητών του νηπιαγωγείου, οι οποίοι 
βρίσκονται μακριά. (Ζαράνης & Οικονομίδης, 2008). Είναι σημαντικό, ήδη από την 
προσχολική ηλικία, οι μαθητές να αποκτήσουν θετική στάση απέναντι στους 
υπολογιστές και τις Νέες Τεχνολογίες τόσο για την περαιτέρω σχολική επιτυχία τους 
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όσο και για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία τους (Ζαράνης & 
Οικονομίδης, 2008). 

Παράλληλα, μια μεγάλη κούκλα μπορεί να αγαπηθεί από τα παιδιά της τάξης και να 
γίνει η μασκότ της τάξης (Μαγουλιώτης, 2009). Η νηπιαγωγός θα εμφανίσει την 
«κούκλα της τάξης» στα παιδιά, θα παίξει μαζί τους και θα φροντίσει να καλλιεργηθεί 
μια καλή σχέση ανάμεσα στα παιδιά και την κούκλα. Ο Οδηγός της Νηπιαγωγού 
προτείνει την ύπαρξη της κούκλας της τάξης, που λειτουργεί ως βοηθός της 
εκπαιδευτικού έχοντας αυτόνομη προσωπικότητα. Η κούκλα δεν αντικαθιστά τον 
εκπαιδευτικό, αλλά λειτουργεί ενισχυτικά στο διδακτικό έργο, δημιουργώντας 
ξεχωριστή σχέση με τα παιδιά (Δαφέρμου, κ.α., 2007).  

Σκοπός της έρευνας και ειδικότεροι στόχοι 

Στόχος της έρευνας είναι να παρατηρήσουμε πώς τα παιδιά αντιλαμβάνονται την 
ύπαρξη της ηλεκτρονικής μασκότ, αν αποδέχονται τη συμμετοχή της στις 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες και στη συνέχεια αν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί η 
ηλεκτρονική μασκότ ώστε να επιτευχθούν οι διδακτικοί στόχοι με τη συμμετοχή της 
στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες της τάξης. Παράλληλα, θεωρούμε ιδιαίτερα 
σημαντικό τον βαθμό συμμετοχής των παιδιών σε δραστηριότητες που σχετίζονται με 
την ηλεκτρονική μασκότ, καθώς επίσης, χρήζει παρατήρησης ο σεβασμός των κανόνων 
που έχουν τεθεί από την/τον νηπιαγωγό μαζί με τα παιδιά για τη φροντίδα της 
ηλεκτρονικής μασκότ και η τήρησή τους.  

Ερευνητικά ερωτήματα και υποθέσεις 

 Για την παρούσα έρευνα τέθηκαν τα εξής ερευνητικά ερωτήματα: 

• Τα παιδιά απευθύνουν το λόγο στην ηλεκτρονική μασκότ; 
• Ενθαρρύνεται από τα παιδιά η συμμετοχή της ηλεκτρονικής μασκότ σε 

δραστηριότητες του νηπιαγωγείου; 
• Η ηλεκτρονική μασκότ μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε καθημερινές δραστηριότητες του 

νηπιαγωγείου με πολυποίκιλη θεματολογία; 
• Η χρήση της ηλεκτρονικής μασκότ διευκολύνει τη διαδικασία της διδασκαλίας; 
• Τα παιδιά που επιλέγουν να μην αλληλεπιδρούν με τους συμμαθητές τους ή την 

νηπιαγωγό, έχουν αντίστοιχη συμπεριφορά και ως προς την ηλεκτρονική μασκότ; 
• Τα παιδιά προτιμούν την λειτουργία της ομιλίας ή λειτουργίες της οθόνης; 
• Η νηπιαγωγός μπορεί με ευκολία να χρησιμοποιήσει και να προγραμματίσει την 

ηλεκτρονική μασκότ ή χρειάζεται ειδική εκπαίδευση; 

Οι υποθέσεις μας σχετικά με τα ερευνητικά ερωτήματα ήταν οι εξής: 

• Όπως υποστηρίχθηκε στη βιβλιογραφική ανασκόπηση, τα παιδιά συμπαθούν την 
κούκλα-μασκότ. Συνεπώς, αν τα παιδιά εξοικειωθούν με την ύπαρξη της μασκότ, 
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έχουν θετική στάση και για την ηλεκτρονική μασκότ, καθώς θα αλληλεπιδρούν χωρίς 
να φαίνεται άμεσα η νηπιαγωγός να υποκινεί την ομιλία της ηλεκτρονικής μασκότ.  

• Είναι γεγονός ότι η χρήση των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία χαρακτηρίζεται 
από τα πολλά οφέλη που προκύπτουν από το ευρύ φάσμα της θεματολογίας που 
καλύπτουν. Επομένως, και η ηλεκτρονική μασκότ με την κατάλληλη προετοιμασία 
και προγραμματισμό από τη νηπιαγωγό θα χρησιμεύσει στην εκπαιδευτική πράξη. 

• Η χρήση της ηλεκτρονικής μασκότ διευκολύνει την μαθησιακή διαδικασία χάρη στις 
πολλαπλές λειτουργίες και τις προοπτικές εξέλιξης των λειτουργιών της. Επιπλέον, το 
εποπτικό υλικό που παρουσιάζεται βοηθάει την προετοιμασία της νηπιαγωγού και 
εξασφαλίζει οικονομικότερη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων. 

• Όσον αφορά στα παιδιά που επιλέγουν να μην αλληλεπιδρούν με τους συμμαθητές 
και τη νηπιαγωγό τους, θεωρείται ότι θα πλησιάσουν τη μασκότ με δισταγμό και 
πιθανότατα δε θα της απευθύνουν το λόγο, αλλά ενδεχομένως θα συμμετέχουν ενεργά 
στις δραστηριότητες που διεξάγονται με τη συμμετοχή της ηλεκτρονικής μασκότ. 

• Υποθέτουμε ότι τα παιδιά θα προτιμούν εξίσου τις λειτουργίες της ηλεκτρονικής 
μασκότ που σχετίζονται με την ομιλία και με την προβολή στην οθόνη. Επιπλέον, 
είναι πιθανό να προβληματίσει τα παιδιά η ομιλία της ηλεκτρονικής μασκότ, καθώς 
δεν ακούγεται απόλυτα φυσική. 

• Όσον αφορά στον προγραμματισμό της ηλεκτρονικής μασκότ, η εξοικείωση με τον 
ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι απαραίτητη. Κρίνεται σημαντικό να 
παρακολουθηθούν τα διαθέσιμα στο διαδίκτυο βίντεο, το ενημερωτικό υλικό ή τα 
σεμινάρια ώστε να εξελιχθούν οι λειτουργίες της ηλεκτρονικής μασκότ.  

Μεθοδολογία της έρευνας 

Η έρευνα για τη μελέτη της αλληλεπίδρασης των παιδιών με την ηλεκτρονική μασκότ 
είναι αναστοχαστική, καθώς έγινε εφαρμογή μιας νέας ενέργειας στον σχολικό χώρο 
και με την ολοκλήρωσή της η εκπαιδευτικός ανέλυσε τι επιτεύχθηκε και πώς αυτή η 
ενέργεια επηρέασε τη διδακτική πράξη. Οι ερωτήσεις της κλείδας παρατήρησης 
παρουσιάζονται στη συνέχεια: 

1. Στις ελεύθερες δραστηριότητες πόσα παιδιά ασχολήθηκαν με την ηλεκτρονική 
μασκότ; 

2. Πόσα παιδιά χάιδεψαν, αγκάλιασαν ή/ και φίλησαν την ηλεκτρονική μασκότ; 
3. Πόσα παιδιά έκανα χειραψία ή/και «κόλλα πέντε» με την ηλεκτρονική μασκότ; 
4. Τα παιδιά κατανόησαν την ομιλία της ηλεκτρονικής μασκότ; 
5. Τα παιδιά κατανόησαν τις εντολές της ηλεκτρονικής μασκότ για τις 

δραστηριότητες; 
6. Όταν μιλούσε το αρκουδάκι τα παιδιά έκαναν φασαρία; 
7. Τηρούνταν οι κανόνες για την ασφαλή λειτουργία της ηλεκτρονικής μασκότ; 
8. Τα παιδιά απηύθυναν τον λόγο στην ηλεκτρονική μασκότ; 
9. Υπήρξε ενδιαφέρον για τη συμμετοχή της ηλεκτρονικής μασκότ στις 

δραστηριότητες; 
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Το διδακτικό υλικό- Η ηλεκτρονική μασκότ 

Σε αυτό το στάδιο δίνουμε σώμα στη σκέψη μας μέσω ενός λούτρινου αρκούδου, ο 
οποίος αποτελεί την ηλεκτρονική μασκότ. Η μασκότ εφοδιάζεται με μία οθόνη 
touchscreen, ένα ηχείο, ένα μικρόφωνο και μία κάμερα έτσι ώστε να υπάρχει 
πολυτροπική πληροφορία προς τα παιδιά, ενώ η σύνδεση γίνεται μέσω Bluetooth/Wifi 
με έλεγχο μέσω κινητού ή tablet. Πέραν των πολυμεσικών δυνατοτήτων που δίνει η 
διάταξη αυτή ο εκπαιδευτικός μπορεί να πληκτρολογεί μηνύματα στη συσκευή του και 
αυτά εκφωνούνται από την ηλεκτρονική μασκότ.  

 
Εικόνα 1: Η όψη της Ηλεκτρονικής Μασκότ. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας 

Από τα γραφήματα γίνεται κατανοητό ότι αυξήθηκε η οικειότητα των παιδιών με την 
ηλεκτρονική μασκότ με το πέρασμα των ημερών. Την τελευταία ημέρα της πιλοτικής 
εφαρμογής της ηλεκτρονικής μασκότ όλα τα παιδιά την αγκάλιασαν και πολλά την 
φίλησαν. 

 

Γράφημα 1: Πλήθος παιδιών που ασχολήθηκαν με τη μασκότ, κατά τη διάρκεια των 
ελεύθερων δραστηριοτήτων, το πρωί. 

0
5

10
15
20

Πλήθος παιδιών που ασχολήθηκαν με 
τη μασκότ, κατα τη διάρκεια των 

ελεύθερων δραστηριοτήτων

301/396

________________________________________________________________________________________________________ 
 i-Teacher     -      I.S.S.N. : 1792 - 4146       -      Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Περιοδικό     -    24ο  Τεύχος    -     Σεπτέμβριος  2020



 

Γράφημα 2: Τρόποι αλληλεπίδρασης των παιδιών καθημερινά με την ηλεκτρονική 
μασκότ, πλήθος παιδιών ανά κατηγορία. 

Τα παιδιά κατανόησαν την ομιλία της ηλεκτρονικής μασκότ σε όλες τις 
δραστηριότητες, όπως επίσης κατανόησαν τις εντολές που έδινε η μασκότ για τη 
διεξαγωγή κάθε δραστηριότητας. Επιπλέον, παρατηρήθηκε το γεγονός ότι τα παιδιά 
σέβονταν τους κανόνες που είχαν θέσει από την αρχή με τη νηπιαγωγό για την ασφαλή 
λειτουργία της ηλεκτρονικής μασκότ. Πράγματι, τα παιδιά έδειξαν μεγάλη προσοχή 
στη μεταχείριση του Αρκούδου, ακόμα και όταν τον αγκάλιαζαν, ενώ παράλληλα, 
παρατηρήθηκε ότι όταν ο Αρκούδος μιλούσε, είτε εξηγώντας μία δραστηριότητα, είτε 
απευθύνοντας το λόγο στα παιδιά, αυτά τον άκουγαν προσεκτικά, δεν τον διέκοπταν 
και έδιναν απάντηση σε κάθε του ερώτηση. Την συμπεριφορά αυτή ωστόσο δεν την 
ακολουθούσαν και απέναντι στην νηπιαγωγό, την οποία πολλές φορές διέκοπταν ή 
έκαναν φασαρία. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει τη θετική εντύπωση που έκανε στα 
παιδιά η ηλεκτρονική μασκότ, τη σημαντική επιρροή που ασκούσε στη συμπεριφορά 
τους και τα θετικά στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Τα παιδιά πολύ συχνά απηύθυναν τον λόγο στην ηλεκτρονική μασκότ, διατυπώνοντας 
ερωτήσεις από μία ποικιλία θεμάτων σχετικά με το σπίτι, την οικογένειά της και το 
σχολείο της, ενώ πολλές φορές παρατηρήθηκε ότι τα παιδιά μιλούσαν στην 
ηλεκτρονική μασκότ, όταν δεν είχε μιλήσει για κάποιο χρονικό διάστημα, για να δουν 
αν θα τους απαντήσει. Ακόμα, τα παιδιά ενθάρρυναν τη συμμετοχή της ηλεκτρονικής 
μασκότ σε περισσότερες από τις προγραμματισμένες δραστηριότητες, όπως το παιχνίδι 
στο διάλειμμα και στις ελεύθερες δραστηριότητες, αλλά και στις δραστηριότητες 
ρουτίνας που εκτελούν κάθε πρωί όπως η προσευχή, ο ορισμός της ημερομηνίας και 
του καιρού. 

Συμπεράσματα και ερμηνεία των αποτελεσμάτων 

Στην παρούσα μελέτη, οι δραστηριότητες περιορίστηκαν σε αυτές που στοχεύουν στη 
γνωριμία των παιδιών μεταξύ τους, με τη νηπιαγωγό, με τον χώρο του σχολείου και με 
τις διαδικασίες ρουτίνας που ακολουθούνται στο νηπιαγωγείο. Αυτό συνέβη, καθώς η 
πιλοτική εφαρμογή της ηλεκτρονικής μασκότ στο νηπιαγωγείο οργανώθηκε στην αρχή 
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του σχολικού έτους, όταν τα παιδιά ακόμα δεν ήταν έτοιμα για πιο συνθέτες 
δραστηριότητες. Θεωρούμε, όμως, ότι ηλεκτρονική μασκότ μπορεί να λειτουργήσει 
ενισχυτικά στην εκπαιδευτική διαδικασία με τον κατάλληλο προγραμματισμό. 

 Επιπλέον, όπως παρατηρήθηκε από τη νηπιαγωγό-ερευνήτρια, η χρήση της 
ηλεκτρονικής μασκότ διευκολύνει τη νηπιαγωγό σε πολλά επίπεδα. Πιο συγκεκριμένα, 
η ηλεκτρονική μασκότ βοηθάει τη νηπιαγωγό στην παρουσίαση του εποπτικού υλικού, 
καθώς παρουσιάζονται στην οθόνη εικόνες και βίντεο που κατατοπίζουν τα παιδιά για 
κάθε δραστηριότητα, ενώ παράλληλα υπάρχει η δυνατότητα να διεξαχθούν 
δραστηριότητες στην οθόνη της ηλεκτρονικής μασκότ αλλά και στην τάξη, οι οποίες 
προωθούν τη βιωματική μάθηση και εμπλέκουν τα παιδιά ενεργά στη διαδικασία της 
ανακάλυψης νέων γνώσεων που σχετίζονται με πολυποίκιλα γνωστικά αντικείμενα και 
ιδιαίτερα με τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Συνεπώς, τα παιδιά μπορούν να μάθουν 
από τον τρόπο χειρισμού του ποντικιού και του κέρσορα αλλά και προγραμματισμό με 
το λογισμικό Scratch. Τα δεδομένα της έρευνας επιβεβαιώνουν κατά ένα μέρος την 
αρχική υπόθεση σχετικά με τη διευκόλυνση που παρέχει η ηλεκτρονική μασκότ στη 
νηπιαγωγό και τη διαδικασία της διδασκαλίας. 

 Όσον αφορά στα παιδιά που επιλέγουν να μην αλληλεπιδρούν ενεργά με τους 
συμμαθητές τους και τη νηπιαγωγό, παρατηρήθηκε από τις καταγραφές στο 
ημερολόγιο της νηπιαγωγού, ότι έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ενθουσιασμό στην 
ηλεκτρονική μασκότ, την πλησίασαν κατά τη διάρκεια των ελεύθερων αλλά και των 
οργανωμένων δραστηριοτήτων, κατανόησαν και ανταποκρίθηκαν στις εντολές της και 
με το πέρασμα των ημερών την χάιδεψαν και την αγκάλιασαν. Πιο συγκεκριμένα, 
σημειώθηκε η περίπτωση ενός παιδιού, το οποίο έχει διαγνωστεί με εκλεκτική αλαλία 
που μιλά σπάνια και μόνο σε παιδιά της ηλικίας του, το οποίο ακολουθούσε τις εντολές 
της ηλεκτρονικής μασκότ, την πλησίασε διστακτικά στην αρχή αλλά σταδιακά με 
περισσότερη ευκολία, την χάιδεψε και προσπάθησε να την αγκαλιάσει. Στη 
συγκεκριμένη περίπτωση παρατηρήθηκε, επίσης, ότι το παιδί ένιωσε μεγαλύτερη 
οικειότητα και με τη νηπιαγωγό ερευνήτρια και αλληλεπίδρασε μαζί της, 
χαμογελώντας και σηκώνοντας το χέρι του για να συμμετάσχει στις δραστηριότητες. 
Συνεπώς, η αντίστοιχη ερευνητική υπόθεση που έγινε παραπάνω επιβεβαιώνεται. 

 Επιπροσθέτως, παρατηρήθηκε από τις καταγραφές στο ημερολόγιο ότι τα παιδιά 
ενθουσιάστηκαν με τις λειτουργίες της ηλεκτρονικής μασκότ. Επίσης, είδαν με 
ιδιαίτερη συμπάθεια ότι η μασκότ τους απηύθυνε το λόγο, για αυτό και ενθάρρυναν τη 
μασκότ να μιλάει μαζί τους κάνοντάς της ερωτήσεις. Επομένως, η αρχική υπόθεση 
επιβεβαιώνεται κατά ένα μέρος, καθώς πράγματι τα παιδιά έδειξαν ενδιαφέρον για όλες 
τις λειτουργίες της μασκότ. Η λεκτική αλληλεπίδραση, όμως, τους εντυπωσίασε. 
Επιπλέον, δε σημειώθηκε από κανένα παιδί σχόλιο σχετικά με την ομιλία της 
ηλεκτρονικής μασκότ, η οποία δεν ακούγεται απόλυτα φυσική. 
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Συζήτηση και προτάσεις 

Η παρούσα μελέτη υποστηρίζει ότι η χρήση της ηλεκτρονικής μασκότ δύναται να 
διευκολύνει την εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία. Η χρησιμοποίηση ψηφιακών 
μέσων, όπως η ηλεκτρονική μασκότ, από τα παιδιά συνεπάγεται και την ενίσχυση της 
μάθησης των πολυγραμματισμών, χάρη στην πολυτροπικότητα των κειμένων που 
προσφέρονται από τα ψηφιακά μέσα. Παράλληλα, η ενασχόληση των παιδιών με ένα 
από τα αγαπημένα τους παιχνίδια σε συνδυασμό με τις Νέες Τεχνολογίες δημιουργεί 
θετικά συναισθήματα και ενδιαφέρον για μάθηση και νέες γνώσεις. 

Στην παρούσα έρευνα παρατηρήθηκε ότι τα παιδιά έδειξαν μεγάλη αγάπη και 
ενθουσιασμό για την νέα υβριδική μορφή εκπαιδευτικού εργαλείου που προκύπτει από 
τη συνένωση των νέων τεχνολογιών με την κούκλα-μασκότ. Η χρήση της ηλεκτρονικής 
μασκότ σε όλα τα είδη δραστηριοτήτων του νηπιαγωγείου διευκόλυνε ιδιαίτερα τη 
νηπιαγωγό. Η ηλεκτρονική μασκότ και η εφαρμογή της σε σχολικές δραστηριότητες 
αποτελούν την πρώτη προσπάθεια ενσωμάτωσης αυτού του εκπαιδευτικού εργαλείου 
στην εκπαιδευτική πράξη. Τέλος, παρατηρήθηκε ότι ήταν ιδιαίτερα εύκολο για τη 
νηπιαγωγό-ερευνήτρια να δημιουργήσει ένα σχέδιο εβδομαδιαίας διδασκαλίας με 
δραστηριότητες.  

Παράλληλα, εκτιμάται ιδιαίτερα χρήσιμη η εφαρμογή της ηλεκτρονικής μασκότ σε 
πολυπολιτισμικά και πολυγλωσσικά, σχολικά και μη, περιβάλλοντα, όπου ο ρόλος της 
μασκότ, πέραν των άλλων, θα είναι η μετάφραση της ομιλίας του πομπού στη γλώσσα 
του δέκτη και αντίστροφα. Με αυτό τον τρόπο, θα διευκολύνεται η συνομιλία των 
προσώπων που μιλούν διαφορετικές γλώσσες, όπως επίσης θα ενισχύει τη συμμετοχή 
παιδιών από άλλες χώρες στη διδακτική πράξη με τρόπο τέτοιο, ώστε το παιδί να νιώθει 
οικειότητα και άνεση σε ένα περιβάλλον που υπό άλλες συνθήκες θα δυσκολευόταν να 
εκφράσει τις ανάγκες του.  
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Διερευνητική προσέγγιση της κλίμακας του pH με Τ.Π.Ε. 
στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
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Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια διδακτική πρόταση εφαρμογής εικονικού 
εργαστηρίου, η οποία αφορά την ενότητα ‘η κλίμακα του pH’ στο μάθημα της Χημείας 
της Γ τάξης του Γυμνασίου. Η αξιοποίηση του εικονικού εργαστηρίου γίνεται μέσω 
διερευνητικής διδακτικής προσέγγισης και πραγματοποιείται σε συνθήκες εξ αποστά-
σεως διδασκαλίας. Για την υλοποίηση της πρότασης γίνεται συνδυασμός, ασύγχρονης 
εξ αποστάσεως διδασκαλίας (αξιοποίηση της πλατφόρμας e-class,για τη δημιουργία 
ηλεκτρονικού μαθήματος και ανάρτηση των φύλλων εργασίας) και  σύγχρονης διδα-
σκαλίας (αξιοποίηση πλατφόρμας Webex). Οι μαθητές καλούνται να λειτουργήσουν 
ομαδοσυνεργατικά, αφού προηγουμένως έχουν κατάλληλα ενημερωθεί και εξοικειωθεί 
με το μαθησιακό περιβάλλον του εικονικού εργαστηρίου. Ο  εκπαιδευτικός έχει υπο-
στηρικτικό και καθοδηγητικό ρόλο, ενώ οι μαθητές αυτενεργώντας, πραγματοποιούν 
πειράματα, καταγράφουν τις μετρήσεις τους και καταλήγουν σε συμπεράσματα. Από 
τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής της πρότασης προκύπτει αρκετά ικανοποι-
ητικός βαθμός επίτευξης των διδακτικών στόχων. 

Λέξεις-Κλειδιά: εξ αποστάσεως εκπαίδευση, εικονικά εργαστήρια, διερευνητικές προ-
σεγγίσεις, Τ.Π.Ε., κλίμακα του pH 

Εισαγωγή 

Οι μαθητές του Γυμνασίου έχουν διδαχθεί τον ορισμό (κατά Arrhenius) και τις ιδιότη-
τες των οξέων και των βάσεων στην αντίστοιχη ενότητα της Χημείας της Γ τάξης του 
Γυμνασίου, δεν έχουν όμως επεκταθεί από το ποιοτικό στο ποσοτικό επίπεδο των σχε-
τικών όρων. Η μετάβαση από το ποιοτικό στο ποσοτικό επίπεδο έχει ως διδακτική α-
φετηρία τη γνωριμία τους με την κλίμακα του pH. 

Επιπροσθέτως, η γνώση της κλίμακας του pH λειτουργεί ως συνδετικό στοιχείο της 
διδασκαλίας με την καθημερινή ζωή, ενισχύοντας μια διασύνδεση που αποτελεί βασικό 
ζητούμενο της σκοποθεσίας των αναλυτικών προγραμμάτων των Φυσικών Επιστη-
μών (Τσαπαρλής, 2000 : Κόκκοτας, 2012).  

Η διδακτική προσέγγιση της κλίμακας του pH πραγματοποιείται στη συνήθη πρακτική 
με τη χρήση δεικτών και πεχαμετρικού χάρτη. Η μεθοδολογία αυτή για την εκτίμηση 
του pH (εφόσον η διδασκαλία πραγματοποιείται στη φυσική τάξη) εξυπηρετεί σε επί-
πεδο εφαρμογής, ενυπάρχει όμως ο κίνδυνος ανάπτυξης και ενίσχυσης της σε αρκετούς 
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μαθητές παρατηρούμενης παρανόησης, σύμφωνα με την οποία, το pH των διαλυμάτων 
παίρνει μόνο ακέραιες τιμές. 

Η χρήση πεχαμέτρου βοηθά αποτελεσματικά στην άρση της παρανόησης αυτής και 
στην προσέγγιση με ακρίβεια όλου του εύρους της κλίμακας με επιστημονική ακρίβεια. 
Η διαθεσιμότητα του πεχαμέτρου στο σχολικό εργαστήριο Φυσικών Επιστημών μπορεί 
όμως να είναι περιορισμένη λόγω ελλείψεων εξοπλισμού ενώ και η σχετική συντήρηση 
του οργάνου είναι απαιτητική.  

Είναι ιδιαίτερα λοιπόν χρήσιμη (Jong et.al.,2013) η αξιοποίηση εικονικού πεχαμέτρου 
σε συνδυασμό με  μετωπικά πειράματα στα πλαίσια της συγκεκριμένης διδακτικής ε-
νότητας, ενώ σε μια περίπτωση εξ αποστάσεως διδασκαλίας (όπου φυσικά δεν υπάρχει 
η δυνατότητα πραγματικών πεχαμέτρων) το εικονικό πεχάμετρο αξιοποιείται σχεδόν 
στο σύνολο της διάρκειας της διδασκαλίας. 

Κρίνεται επίσης απαραίτητη η επισήμανση ότι η διαδικασία της άρσης των παρανοή-
σεων (Andersson, 1991) και τελικά της επίτευξης της εννοιολογικής αλλαγής (της αλ-
λαγής δηλαδή των εναλλακτικών ιδεών (Driver et.al.,2000) που προϋπάρχουν στους 
μαθητές), είναι μια απαιτητική διαδικασία, η οποία μπορεί να επιτευχθεί μέσω μιας 
διαδικασίας εννοιολογικής σύγκρουσης (Vosniadou, 1994 ; Σκουμιός, 2012). 

Η σύγκρουση αυτή είναι  αποτελεσματικότερη όταν ενισχύονται βιωματικά στοιχεία 
μάθησης, όπως για παράδειγμα η εκτέλεση πειραμάτων στο πεδίο των Φυσικών Επι-
στημών. Οι εφαρμογές των ΤΠΕ (κυρίως των προσομοιώσεων και των εικονικών ερ-
γαστηρίων) παρέχουν πολλές δυνατότητες σε αυτό το πεδίο (ενδεικτικά η επίδειξη μη 
ορατών στοιχείων, η δυνατότητα επανάληψης του φαινόμενου, η αλλαγή των συνθη-
κών σε μεγάλο εύρος κλίμακας μεγεθών κτλ). Οι εφαρμογές αυτές αποτελούν χρήσιμα 
μαθησιακά εργαλεία και συστατικά καλών πρακτικών στη Διδακτική των Φυσικών Ε-
πιστημών, με την προϋπόθεση βέβαια να συνιστούν μέρος ενός προσεκτικά δομημένου 
εκπαιδευτικού σεναρίου. 

Μεθοδολογία 

Στην παρούσα διδακτική πρόταση αξιοποιείται το πεχάμετρο εικονικού εργαστηρίου, 
στα πλαίσια συνδυαστικής εφαρμογής ασύγχρονης και σύγχρονης εξ αποστάσεως δι-
δασκαλίας. Η απαιτούμενη υποδομή περιλαμβάνει ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή/και 
άλλες φορητές ηλεκτρονικές συσκευές (tablet,κινητό τηλέφωνο) για μαθητές και εκ-
παιδευτικό, χρήση διαδικτύου και κατάλληλες πλατφόρμες εκπαίδευσης (ενδεικτικά, 
περιβάλλον πλατφόρμας e-class και webex).   

Οι μαθητές διεξάγουν κατάλληλα πειράματα και συμπληρώνεται φύλλο εργασίας, το 
οποίο ο εκπαιδευτικός έχει προηγουμένως κατάλληλα διαμορφώσει. Στα πλαίσια της 
ασύγχρονης διδασκαλίας ο εκπαιδευτικός διαθέτει στους μαθητές πρόσθετο εκπαιδευ-
τικό υλικό, που αναδεικνύει τη συσχέτιση της διδακτικής υποενότητας της ‘κλίμακας 
του pH’ με την ευρύτερη ενότητα που αφορά τα οξέα και τις βάσεις στην καθημερινή 
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ζωή. Οι μαθητές αναρτούν στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης τα συμπληρω-
μένα φύλλα εργασίας τους, λαμβάνουν ανατροφοδότηση και συμμετέχουν στο forum 
του μαθήματος. 

Οι μαθητές, στα πλαίσια της παρούσας πρότασης, εργάζονται αρχικά ατομικά και στη 
συνέχεια σε ομάδες, τα μέλη των οποίων συνεργάζονται εξ αποστάσεως με σύγχρονο 
αλλά και ασύγχρονο τρόπο. Ο προβλεπόμενος για την  υλοποίηση της πρότασης χρόνος 
είναι τρεις διδακτικές ώρες (1 διδακτική ώρα σύγχρονης και 2 ώρες ασύγχρονης εκπαί-
δευσης). 

Στην περίπτωση μας, έγινε ήδη πιλοτική εφαρμογή σε μαθητές της Γ΄ τάξης του Γυ-
μνασίου. Οι στόχοι που επιδιώκεται να επιτευχθούν μέσω της εφαρμογής αυτής της 
διδακτικής πρότασης (αρκετοί από τους οποίους αποτελούν ζητούμενο και των σημε-
ρινών  αναλυτικών προγραμμάτων) αφορούν ενδεικτικά: 

Οι μαθητές: 
• Να προσδιορίζουν την τιμή του pH υδατικών διαλυμάτων ουσιών που τους εί-

ναι οικείες από την καθημερινή τους εμπειρία. 
• Να κατανοούν τις μεταβολές στην τιμή του pH υδατικών διαλυμάτων μετά από 

αραίωση 
• Να αντιληφθούν την παρουσία των οξέων, των βάσεων και των αλάτων σε πολ-

λούς τομείς της ανθρώπινης ζωής και δραστηριότητας. 
• Να συνειδητοποιήσουν την αξία της χρήσης κλιμάκων μέτρησης για την επι-

κοινωνία όχι μόνο των επιστημόνων αλλά και όλων των πολιτών σε παγκόσμια 
κλίμακα. 

• Να συνειδητοποιήσουν ότι η Χημεία δεν είναι κάτι αόριστο και αφηρημένο, 
αλλά είναι μέσα στη ζωή, είναι η ίδια η ζωή. 

Οι εκπαιδευτικοί: 
• Να ενισχυθούν στην ανάπτυξη στρατηγικών διερευνητικής, ανακαλυπτικής μά-

θησης 
• Να εξοικειωθούν με τις νέες τεχνολογίες τηλεκπαίδευσης και τα εικονικά ερ-

γαστήρια ως υποστηρικτικό εργαλείο στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών 

Εφαρμογή της διδακτικής πρότασης. 

Η διδακτική ώρα της σύγχρονης εκπαίδευσης ξεκινά  με  την υποβολή ερωτήσεων από 
τον εκπαιδευτικό προς τους μαθητές σχετικά με το που συναντούμε  τα οξέα και τις 
βάσεις στην καθημερινή ζωή (στάδιο 1). 

Πρόκειται ουσιαστικά για μια διαδικασία ενεργοποίησης των μαθητών με στόχο την 
ανάκληση σχετικών γνώσεων από τις αντίστοιχες ενότητες της Χημείας ενώ παράλ-
ληλα επιζητείται η ενεργοποίηση τους σε μια διαδικασία συμμετοχικής μάθησης.   

Στη συνέχεια (στάδιο 2) οι μαθητές διαχωρίζονται σε ομάδες με κριτήριο τα κοινά 
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στοιχεία των απαντήσεων τους και καλούνται να επιβεβαιώσουν και να επαναξιολογή-
σουν τις απαντήσεις τους μέσω μιας σύντομης διαδικτυακής έρευνας. 

Τα αποτελέσματα κάθε ομάδας παρουσιάζονται στην ολομέλεια της εικονικής τάξης 
από μαθητές-εκπροσώπους των ομάδων. Ο εκπαιδευτικός αναλαμβάνει να ομαδοποι-
ήσει εκ νέου τις όποιες κοινές απαντήσεις από τα ευρήματα και εμπειρίες των ομάδων 
των μαθητών, με στόχο να καταστεί διαθέσιμο σε όλους τους συμμετέχοντες ένα ορ-
γανωμένο και όσο το δυνατόν πληρέστερο σύνολο πληροφοριών για το διερευνώμενο 
θέμα.   

Το επόμενο στάδιο της διδασκαλίας (στάδιο 3-α) αφορά την ιεράρχηση κάποιων από 
τις ουσίες που ομαδοποιήθηκαν προηγουμένως, κατά σειρά οξύτητας. Ο εκπαιδευτικός 
ενεργοποιεί τους μαθητές ζητώντας τους να κάνουν τη σχετική ταξινόμηση.   

Στο σημείο αυτό αναδεικνύονται  προβληματισμοί και παρανοήσεις των μαθητών σχε-
τικά με τις τιμές που μπορεί να λάβει το pH και την αδυναμία να την προσδιορίσουν 
με ακρίβεια με βάση μόνο την καθημερινή εμπειρία. Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει ως 
λύση του προβλήματος τη χρήση κατάλληλης οργανολογίας και συγκεκριμένα την α-
ξιοποίηση του πεχαμέτρου. 

Το πεχάμετρο  που χρησιμοποιείται  είναι εικονικό. Στον υπολογιστή του ο εκπαιδευ-
τικός διαμοιράζει την εφαρμογή εικονικού εργαστηρίου που είναι διαθέσιμη στην ελ-
ληνική γλώσσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

https://phet.colorado.edu/sims/html/ph-scale-basics/latest/ph-scale-basics_el.html 

Η λειτουργία της εφαρμογής περιγράφεται στους μαθητές οι οποίοι στη συνέχεια απο-
κτούν πρόσβαση στο εικονικό εργαστήριο στο δικό τους υπολογιστικό περιβάλλον. 

Ο εκπαιδευτικός σε αυτό το στάδιο (στάδιο 4) καλεί τους μαθητές (διατηρώντας τις 
προηγούμενες ομάδες) να εκτελέσουν εικονικά πειράματα προσδιορισμού της τιμής 
του  pH σε διαλύματα οικεία από την καθημερινή ζωή και εμπειρία (τα περισσότερα 
άλλωστε των οποίων έχουν ήδη εντοπιστεί από την προηγούμενη σύντομη διαδικτυακή 
έρευνα τους). 

 

Εικόνα 1-Μέτρηση του pH σε χυμό πορτοκάλι 
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Εικόνα 2-Μέτρηση του pH σε αίμα 

Οι μαθητές πριν χρησιμοποιήσουν το εικονικό πεχάμετρο στην εκτέλεση κάθε πειρα-
ματικής μέτρησης, καλούνται να προβλέψουν τις πιθανές τιμές του  pH (στάδιο 3-β). 
Η στρατηγική αυτή έχει διπλή στόχευση, αφενός να ενισχυθεί ο συμμετοχικός τους 
ρόλος και αφετέρου να συνειδητοποιήσουν την αδυναμία ακριβούς εκτίμησης χωρίς 
την ύπαρξη συγκεκριμένου οργάνου. 

Στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές να προβλέψουν τι επίδραση θα 
έχει στο pH των διαλυμάτων η αραίωση τους με προσθήκη νερού (στάδιο 5). 

Οι μαθητές επαναπροσδιορίζουν τις απαντήσεις τους εκτελώντας νέα σειρά εικονικών 
πειραμάτων στα οποία μετρούν την τιμή του pH των διαθέσιμων στο εικονικό εργα-
στήριο διαλυμάτων, αφού όμως πρώτα τα αραιώσουν με νερό.  

Στο τελευταίο στάδιο (στάδιο 6) πραγματοποιείται ανακεφαλαίωση των βασικών ση-
μείων της διδασκαλίας που προηγήθηκε. Οι μαθητές είναι αυτοί οι οποίοι με την καθο-
δήγηση του εκπαιδευτικού προσέγγισαν πειραματικά την έννοια του pH και καλούνται 
να επαναλάβουν τα κυριότερα δεδομένα που προέκυψαν από την αξιοποίηση των πα-
ρατηρήσεων τους σε συνδυασμό με την ανατροφοδότηση του εκπαιδευτικού. Η διαδι-
κασία αυτή ολοκληρώνεται με ασύγχρονο τρόπο (στάδιο 7)  με τους μαθητές να αναρ-
τούν τις απόψεις και τις απαντήσεις τους, ενώ παράλληλα μελετούν το αναρτημένο 
εκπαιδευτικό υλικό.   

Επισημαίνεται ότι η παρούσα πρόταση έχει επεκτασιμότητα εφαρμογής σε ποσοτικό 
επίπεδο, αν στους μαθητές ζητηθεί (στο στάδιο 5) να προβούν σε συγκεκριμένες ανα-
λογίες αραίωσης, με παράλληλο επιζητούμενο στόχο να αντιληφθούν τη μη γραμμική 
σχέση αναλογίας αραίωσης και αντίστοιχης μεταβολής pH.  

Οι περιορισμοί εξαγωγής ακριβέστερων συμπερασμάτων είναι βέβαια υπαρκτοί λόγω 
προαπαιτούμενων μαθηματικών γνώσεων (τις οποίες όμως δεν έχουν ακόμα διδαχθεί 
οι μαθητές στη βαθμίδα του Γυμνασίου) αλλά και προαπαιτούμενων γνώσεων Χημείας 
(ιοντισμός διαλυμάτων, ασθενή οξέα, βαθμός ιοντισμού κτλ). 

Παρόλα αυτά ο στόχος που αφορά την αντίληψη της μη γραμμικότητας επιτυγχάνεται 
επαρκώς. 
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Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η  πρόταση έχει πλήρη επεκτασιμότητα εφαρμογής στη 
βαθμίδα του Λυκείου (και ιδιαίτερα σε επίπεδο μαθητών προσανατολισμού) με επέ-
κταση και του λογισμικού εφαρμογής, στην εφαρμογή εικονικού εργαστηρίου 

https://phet.colorado.edu/sims/html/ph-scale/latest/ph-scale_el.html 

Αποτελέσματα 

Η πιλοτική εφαρμογή της πρότασης φαίνεται ότι λειτούργησε θετικά ως προς την ε-
νεργό συμμετοχή των μαθητών στη διερεύνηση της γνώσης ενώ το ενδιαφέρον τους 
υπήρξε σημαντικό ιδιαίτερα στα στάδια που αφορούσαν την εκτέλεση των εικονικών 
πειραμάτων. 

Κατά την εφαρμογή εμφανίστηκαν αρκετές από τις εναλλακτικές ιδέες των μαθητών 
σχετικά με τα οξέα, τις βάσεις και την κλίμακα του pH ειδικά κατά τα αρχικά στάδια 
της διδασκαλίας. Η εκτέλεση των πειραμάτων βοήθησε στον επαναπροσδιορισμό τους 
προς τη σωστή επιστημονικά κατεύθυνση, υποστηρίζοντας τη σχετική εννοιολογική 
αλλαγή. 

Θα πρέπει βέβαια να επισημανθεί (κάτι το οποίο μάλιστα διατυπώθηκε από κάποιους 
μαθητές) ότι το ιδανικό είναι η συναξιοποίηση του πραγματικού εργαστηρίου Φυσικών 
Επιστημών με το εικονικό εργαστήριο. Η εφαρμογή του εικονικού εργαστηρίου πρό-
σφερε σημαντικά στα πλαίσια μιας εξ αποστάσεως διδασκαλίας, παρόλα αυτά όμως 
αρκετοί μαθητές δήλωσαν ότι θέλουν να επιβεβαιώσουν τις απαντήσεις τους με πραγ-
ματικά πειράματα.      

Η εφαρμογή έχει διδακτικά προστιθέμενη αξία καθώς συντελεί στην επέκταση της προ-
ϋπάρχουσας γνώσης σχετικά με την έννοια της οξύτητας από το ποιοτικό στο ποσοτικό 
επίπεδο ενώ έχει επεκτασιμότητα εφαρμογής και στη βαθμίδα του Λυκείου.  

Ο συνδυασμός πειράματος και θεωρητικής τεκμηρίωσης των παρατηρήσεων είναι  βέ-
βαια απαραίτητος για τη βελτιστοποίηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, κάτι το ο-
ποίο όμως απαιτεί περισσότερη διαθεσιμότητα χρόνου στα προγράμματα σπουδών της 
Χημείας και γενικότερα των Φυσικών Επιστημών, στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Η 
πειραματική διδασκαλία αποτελεί βασικό συστατικό επιτυχίας στη διδασκαλία των Φυ-
σικών Επιστημών, με τις ΤΠΕ να λειτουργούν υποστηρικτικά ως προς τη διαδικασία 
και ευεργετικά ως προς τα μαθησιακά αποτελέσματα, σε μια μαθητοκεντρικού χαρα-
κτήρα μεθοδολογία εκπαίδευσης.    

Φύλλο εργασίας 

1.Συναντούμε στην καθημερινή μας ζωή οξέα; Αν ναι, καταγράψτε σχετικά παραδείγ-
ματα. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2.Συναντούμε στην καθημερινή μας ζωή βάσεις; Αν ναι, καταγράψτε σχετικά παρα-
δείγματα. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.Ελέγξτε τις απαντήσεις σας αξιοποιώντας τη μηχανή αναζήτησης google, χρησιμο-
ποιώντας στην αναζήτηση τις φράσεις-κλειδί 

‘οξέα στην καθημερινή ζωή’ και ‘βάσεις στην καθημερινή ζωή’ 

Καταγράψτε τουλάχιστον 4 από τα παραδείγματα που εντοπίσατε. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.Να ταξινομήσετε κατά σειρά οξύτητας τις παρακάτω ουσίες: σαπούνι, καθαριστικό 
αποχετεύσεων, χυμός πορτοκάλι, οξύ μπαταρίας. 

Ποια είναι κατά τη γνώμη σας η τιμή του pH κάθε μιας από αυτές; 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.Ανοίξτε το σύνδεσμο 

https://phet.colorado.edu/sims/html/ph-scale-basics/latest/ph-scale-basics_el.html 

Ελέγξτε τις απαντήσεις σας για την ερώτηση 4,εκτελώντας τα αντίστοιχα εικονικά πει-
ράματα. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.Με αντίστοιχα πειράματα προσδιορίστε το pH και για τις υπόλοιπες ουσίες που υ-
πάρχουν στο εικονικό εργαστήριο. Καταγράψτε τις απαντήσεις σας. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

7.Ποια είναι η τιμή του pH που προσδιορίσατε για το καθαρό νερό; Πως λέγονται τα 
διαλύματα που έχουν τη συγκεκριμένη τιμή pH; 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

8.Τι πιστεύετε ότι θα συμβεί στην τιμή του pH των ουσιών που υπάρχουν στο εικονικό 
σας εργαστήριο, αν αυτά τα αραιώσουμε με προσθήκη νερού; 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

9.Να επαναλάβετε τις μετρήσεις που πραγματοποιήσατε στις ερωτήσεις 5 και 6, χρη-
σιμοποιώντας 500 mL διαλύματος κάθε ουσίας και αραιώνοντας κάθε διάλυμα με νερό 
μέχρι ο όγκος του να γίνει 1000 mL. 
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Καταγράψτε τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα σας. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Αξιοποίηση των smartphones στην εργαστηριακή διδασκαλία της Φυσικής 
στην Α΄ Λυκείου 

Αποστόλου Χαράλαμπος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.04. capostolou@sch.gr 

Περίληψη 

Το παρόν διδακτικό σενάριο αποτελεί μια διδακτική πρόταση για την εργαστηριακή 
διδασκαλία της Φυσικής στη ενότητα «η διατήρηση της μηχανικής ενέργειας» στη Α 
Λυκείου. Για τη λήψη των απαραίτητων πειραματικών δεδομένων (μετρήσεων), 
χρησιμοποιούνται κινητά τηλέφωνα (smartphones) με λειτουργικό Android που 
αξιοποιούν την εφαρμογή Acoustic stopwatch της σουίτας PhyPhox. Η εργαστηριακή 
διδασκαλία υλοποιείται στην καθημερινή αίθουσα διδασκαλίας, πράγμα που 
αναδεικνύει την δυνατότητα των smartphones να εμπλουτίσουν την θεωρητική 
διδασκαλία της Φυσικής με εργαστηριακές δραστηριότητες. Ο βασικός στόχος του 
σεναρίου είναι να δοθεί η ευκαιρία στους μαθητές να βιώσουν στην πράξη, μέσα από 
την εκτέλεση πειράματος, ότι κατά την ελεύθερη πτώση ενός σώματος η βαρυτική 
δυναμική ενέργεια του μετατρέπεται εξ ολοκλήρου σε κινητική. Οι μαθητές, 
εργαζόμενοι σε ομάδες, χρησιμοποιούν smartphones για να μετρήσουν με ακρίβεια τον 
χρόνο πτώσης ενός σώματος που αποτελεί την κρίσιμη παράμετρο για την επιβεβαίωση 
της σχετικής θεωρίας.  

Λέξεις-Κλειδιά: Smartphones, Ένταξη Τ.Π.Ε., PhyPhox, Διατήρηση μηχανικής 
ενέργειας, Φυσική λυκείου. 

Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια, η έλευση των έξυπνων κινητών τηλεφώνων (smartphones) έδωσε 
νέες δυνατότητες σε εκπαιδευτικούς και μαθητές για την πραγματοποίηση 
εργαστηριακών πειραμάτων στο πλαίσιο της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών 
(ΦΕ). Σε αυτό το πλαίσιο, η αξία των smartphones έγκειται στο ότι αυτά ενσωματώνουν 
μεγάλη ποικιλία αισθητήρων οι οποίοι αξιοποιούνται από διάφορες εφαρμογές για τις 
μετρήσεις διάφορων φυσικών μεγεθών με μεγάλη ακρίβεια, η οποία αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για την διεξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων μέσα από την 
εργαστηριακή εργασία. Σε αυτούς τους αισθητήρες συγκαταλέγονται οι αισθητήρες 
ήχου, οι αισθητήρες GPS, τα επιταχυνσιόμετρα, οι αισθητήρες μαγνητικού πεδίου, 
θερμοκρασίας, υγρασίας, κ.α. Μέχρι τώρα, στη χώρα μας, η λήψη τέτοιων 
πειραματικών δεδομένων μέσω αισθητήρων γίνονταν μέσω ακριβών υπολογιστικών 
συστημάτων λήψης δεδομένων (Microcomputer-Based Laboratories ή MBL) τα οποία 
είναι διαθέσιμα σε κάποια μόνο λύκεια και τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
αποκλειστικά στο χώρο του εργαστηρίου. Τα smartphones εκτός του ότι είναι ευρέως 
διαδεδομένα και διαθέσιμα σχεδόν σε όλους τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, 
μπορούν να μεταφερθούν και να αξιοποιηθούν εύκολα και στο περιβάλλον της 
καθημερινής αίθουσας διδασκαλίας όπως και στο ύπαιθρο στο πλαίσιο εκπαιδευτικών 
επισκέψεων ή έρευνας πεδίου. Για αυτό το λόγο τα smartphones παρέχουν την 
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δυνατότητα της μεταφοράς της εργαστηριακής διάστασης της διδασκαλίας των ΦΕ από 
το εργαστήριο στην τάξη αλλά και στο ύπαιθρο.  

Μια επισκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας (Ζιώγα Σ. κ.α. 2017) δείχνει ότι η φορητή 
τεχνολογία (smart phones και tablets ) αξιοποιείται όλο και περισσότερο στην 
εκπαίδευση. Κάποια από τα ποιο διαδεδομένα λογισμικά (εφαρμογές) ή ψηφιακές 
πλατφόρμες για λειτουργικό Android που αξιοποιούν τους παραπάνω αισθητήρες είναι 
τα: GlobiLab, Lablet - Physics Sensor Lab, Physics Toolbox Accelerometer, Physics 
Toolbox Sensor Suite, Science Journal, Sensor Kinetics και το Phyphox (Πιερράτος Θ., 
Πριμεράκης Γ., 2016). Επί πλέον υπάρχουν και πολλές αυτόνομες και ευρέως 
χρησιμοποιούμενες εφαρμογές οι οποίες δεν σχεδιάστηκαν με στόχο την εκπαίδευση 
αλλά μπορούν να αξιοποιηθούν και στη διδασκαλία. Μια τέτοια, ευρέως 
χρησιμοποιούμενη εφαρμογή η οποία αξιοποιεί τον αισθητήρα GPS είναι η εφαρμογή 
«Earth» η οποία διατίθεται δωρεάν και μπορεί να προσφέρει πολλά στη διδασκαλία της 
Γεωγραφίας (Αποστόλου Χ., 2020).  

Στο παρόν διδακτικό σενάριο αξιοποιείται η εφαρμογή «Acoustic stopwatch» της 
ψηφιακής πλατφόρμας PhyPhox η οποία «τρέχει» σε κινητά τηλέφωνα (smartphones) 
με λειτουργικό Android. Η πλατφόρμα Phyphox που βρίσκεται στη διεύθυνση 
https://phyphox.org, προσφέρεται δωρεάν και μπορεί να μεταφορτωθεί και να 
εγκατασταθεί στην αγγλική αλλά και στην ελληνική έκδοση.  

Το διδακτικό σενάριο 

Η καινοτομία του σεναρίου 

Η διαφοροποίηση της προτεινόμενης διδασκαλίας από την διδασκαλία που προτείνεται 
στο σχολικό βιβλίο, έγκειται στα παρακάτω:  

1. Εκτός από την θεωρητική προσέγγιση της αρχής της «διατήρησης της μηχανικής 
ενέργειας» προβλέπει και την βιωματική διερεύνηση της μέσα από την διεξαγωγή 
πειράματος. Στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών (ΑΠΣ) του Λυκείου αλλά και του 
Γυμνασίου όπου διδάσκεται η σχετική ενότητα, δεν προβλέπεται η πειραματική 
προσέγγιση του θέματος. 

2. Προβλέπει την αξιοποίηση των smartphones (ΤΠΕ) για τη λήψη πειραματικών 
δεδομένων.  

3. Παρέχει την δυνατότητα στους μαθητές να τεκμηριώσουν την σχετική θεωρία και 
να βιώσουν την ισχύ της στον πραγματικό κόσμο, στο περιβάλλον της καθημερινής 
αίθουσας διδασκαλίας τους. Με άλλα λόγια μεταφέρει την διερευνητική 
εργαστηριακή εργασία από το εργαστήριο στην αίθουσα διδασκαλίας.  

4. Προσφέρει στους μαθητές την ευκαιρία να εμπλακούν σε πρακτικές διερεύνησης, 
να συνεργαστούν μεταξύ τους και να διασκεδάσουν.  

Τίτλος του μαθήματος 
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«Ελεύθερη πτώση: ισχύει στην πράξη η αρχή της διατήρησης της μηχανικής ενέργειας;». 
Ένας εναλλακτικός τίτλος θα μπορούσε να είναι «Ελεύθερη πτώση: ισχύει στην πράξη 
η σχέση m.g.h=1/2.m.v2;».  

Σχέση με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ) 

Προβλέπεται η διδασκαλία του συγκεκριμένου θέματος στην Α’ Τάξης Λυκείου, 
Ενότητα 2.1 «ΕΝΕΡΓΕΙΑ, Διατήρηση της μηχανικής ενέργειας, Υποενότητες 2.1.4 
«Μηχανική Ενέργεια» και 2.1.5 «Συντηρητικές (ή διατηρητικές) δυνάμεις».  

Λογισμικό 

Στο σενάριο χρησιμοποιείται η πλατφόρμα Phyphox η οποία παρέχεται δωρεάν στη 
διεύθυνση https://phyphox.org και αφορά κυρίως τη Φυσική. Η συγκεκριμένη 
πλατφόρμα αποτελεί μια σουίτα η οποία περιλαμβάνει “row sensor” εφαρμογές οι 
οποίες απλά αξιοποιούν τους αισθητήρες των smartphones για την λήψη μεμονωμένων 
μετρήσεων όπως επίσης και ολοκληρωμένες εφαρμογές οι οποίες, στα πλαίσια 
συγκεκριμένων θεματικών ενοτήτων της Φυσικής (μηχανική, ακουστική, κ.α.) 
μπορούν να αξιοποιηθούν για την εκτέλεση συγκεκριμένων πειραμάτων. Η εφαρμογή 
«Acoustic stopwatch» η οποία χρησιμοποιείται στο παρόν σενάριο, ανήκει στη δεύτερη 
περίπτωση.  

Το διδακτικό πλεονέκτημα από την χρήση της συγκεκριμένης εφαρμογής (λογισμικού-
ΤΠΕ) συνοψίζεται στα παρακάτω:  

• Προσφέρει την δυνατότητα μέτρησης του χρόνου (Δt) πτώσης ενός αντικειμένου 
με τέτοια ακρίβεια ώστε να μπορεί να γίνει επιβεβαίωση της σχετικής θεωρίας. 
Συγκεκριμένα, μετρά το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών ήχων με 
ακρίβεια χιλιοστού του δευτερολέπτου. Αυτή η ακρίβεια είναι απαραίτητη για την 
τεκμηρίωση της θεωρίας. Τέτοιας ακρίβειας μετρήσεις χρόνου δεν μπορούν να 
γίνουν με τα απλά χρονόμετρα και στις περισσότερες περιπτώσεις απαιτούν ακριβό 
εργαστηριακό εξοπλισμό (MBL) ο οποίος είναι διαθέσιμος σε λίγα μόνο σχολεία.  

• Παρέχει τη δυνατότητα διενέργειας του ζητούμενου πειράματος με smartphones, 
δηλαδή φορητές συσκευές που σχεδόν όλοι – εκπαιδευτικοί και μαθητές - 
διαθέτουν και έχουν πάνω τους. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας ανεξάρτητα από την διαθέσιμη ΤΠΕ υποδομή του 
σχολείου. Με άλλα λόγια, η προτεινόμενο διδακτική πρόταση (σενάριο) θα 
μπορούσε να υλοποιηθεί από κάθε εκπαιδευτικό σε κάθε σχολική τάξη.  

• Προσφέρει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να εμπλέξει τους μαθητές σε 
δραστηριότητες-πρακτικές διερεύνησης οι οποίες στο μάθημα της Φυσικής είναι 
συνυφασμένες με την διεξαγωγή πειραμάτων. Έχει ιδιαίτερη σημασία ότι αυτό 
μπορεί να το γίνει στην καθημερινή αίθουσα διδασκαλίας.  

Προαπαιτούμενες γνώσεις 
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Οι μαθητές πρέπει να έχουν διδαχθεί και να γνωρίζουν τους τύπους της (βαρυτικής) 
δυναμικής και της κινητικής ενέργειας ενός σώματος (U=m.g.h και Eκ=½ m.u2) όπως 
και την εξίσωση που περιγράφει την «Αρχή διατήρησης της μηχανικής ενέργειας» 
(m.g.h=½ m.v2 ή h=½ g.t2). Στο αναλυτικό πρόγραμμα (ΑΠΣ) της Φυσικής της Α 
λυκείου, η διδασκαλία των σχετικών εννοιών και «τύπων» προβλέπεται στις ενότητες 
που προηγούνται, 2.1.2 «Έργο βάρους και μεταβολή της κινητικής ενέργειας» και 2.1.3 
«Η δυναμική ενέργεια». 

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή – οργάνωση της τάξης 

Η διδασκαλία διεξάγεται στην καθημερινή αίθουσα διδασκαλίας. Οι μαθητές 
εργάζονται σε 4-μελείς ή 5-μελείς ομάδες. Αν υποθέσουμε ότι έχουμε ένα τμήμα 20-
24 μαθητών τότε θα σχηματιστούν 4-5 ομάδες μαθητών. Προτείνεται η κάθε ομάδα να 
έχει το δικό της smartphone. Όμως ακόμη και ένα μόνο smartphone – αυτό του 
εκπαιδευτικού - μπορεί να αποτελέσει την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή. Το 
μειονέκτημα αυτής της περίπτωσης είναι ότι θα «χαθεί» διδακτικός χρόνος επειδή θα 
χρειάζεται οι ομάδες να περιμένουν στη σειρά για να χρησιμοποιήσουν το smartphone 
για την εκτέλεση του πειράματος. Προτείνεται, να είναι προ-εγκατεστημένο το 
λογισμικό της PhyPhox για να εξοικονομηθεί διδακτικός χρόνος και να μην υπάρχει 
ανάγκη πρόσβασης στο διαδίκτυο. Επίσης, όπως θα περιγραφεί, θα χρειαστεί ένας 
χάρακας και ένα μικρό αντικείμενο μεγάλης πυκνότητας. Προτείνεται ο χάρακας να 
είναι μεταλλικός και το αντικείμενο να είναι ένα μεταλλικό σφαιρίδιο ώστε να 
παράγεται διακριτός ήχος κατά την κρούση του χάρακα και την πτώση τους σφαιριδίου 
στο δάπεδο της αίθουσας. Η μικρή διάσταση, σε συνδυασμό με την μεγάλη πυκνότητα, 
καθιστούν την επίδραση της ύπαρξης του αέρα - της αντίστασης του αέρα – αμελητέα. 
Τέλος θα χρειαστεί και μια μετροταινία για να μπορούν οι μαθητές να μετρούν το ύψος 
πτώσης με ακρίβεια χιλιοστού του μέτρου (mm).  

Οι ομάδες ανεξάρτητα η μία από την άλλη, εκτελούν το πείραμα και παίρνουν τα δικά 
τους δεδομένα μέσω της συγκεκριμένης εφαρμογής του smartphone. Στο τέλος, τα 
αποτελέσματα συγκρίνονται και συζητούνται στην ολομέλεια της τάξης και μέσα από 
την συζήτηση προκύπτουν κοινά αποδεκτά συμπεράσματα.  

Διδακτικοί στόχοι 

1. Να εξοικειωθούν οι μαθητές με πρακτικές διερεύνησης όπως είναι η διατύπωση 
ερωτημάτων, ο σχεδιασμό πειράματος, η λήψη δεδομένων, η χρήση επιχειρημάτων 
και η εξαγωγή συμπερασμάτων με βάση τα αποτελέσματα που προκύπτουν από το 
πείραμα (διαδικαστική γνώση).  

2. Να δοθεί η ευκαιρία στους μαθητές να εμπλακούν σε μια διαδικασία – την 
επιβεβαίωση της σχετικής θεωρίας μέσα από πείραμα - η οποία είναι ο κανόνας για 
την επιστήμη της Φυσικής (η Φυσική είναι πειραματική επιστήμη). 
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3. Να εξοικειωθούν οι μαθητές με την χρήση της τεχνολογίας - τα smartphones και το 
PhyPhox - για τη λήψη πειραματικών δεδομένων και να αντιληφθούν τις 
δυνατότητες που αυτά προσφέρουν στη διδασκαλία και μάθηση. 

4. Να διαπιστώσουν ότι πράγματι ισχύει η αρχή της διατήρησης της μηχανικής 
ενέργειας κατά την ελεύθερη πτώση ενός σώματος (η βαρυτική δυναμική ενέργεια 
του σώματος πριν την πτώση ισούται με την κινητική του ενέργεια την στιγμή που 
αυτό φτάνει στο έδαφος). 

Διάρκεια 

Δύο διδακτικές ώρες είναι αρκετές για την ολοκλήρωση της διδασκαλίας και τον 
μεταγνωστικό αναστοχασμό που ακολουθεί.  

Σύντομη περιγραφή της Διδασκαλίας  

Η προτεινόμενη διδασκαλία έχει κυρίως μαθητοκεντρικό ομαδοσυνεργατικό και 
διερευνητικό χαρακτήρα. Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες και συνεργαζόμενοι 
χρησιμοποιούν το λογισμικό «Acoustic stopwatch» της ψηφιακής πλατφόρμας 
PhyPhox για να μετρήσουν με ακρίβεια το χρονικό διάστημα της πτώσης ενός σώματος 
και με βάση τα αποτελέσματα του πειράματος συμπεραίνουν για την επιβεβαίωση της 
αρχής της διατήρησης της μηχανικής ενέργειας. Οι μαθητές εργάζονται με οδηγό ένα 
σύντομο φύλλο εργασίας. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι κυρίως συντονιστικός και 
καθοδηγητικός και περιλαμβάνει την κατανομή των μαθητών στις ομάδες, τον 
συντονισμό και την καθοδήγηση των συζητήσεων στην ολομέλεια και την παροχή 
διευκρινήσεων όπου και όταν αυτό απαιτείται. Η διδακτική προσέγγιση έχει την μορφή 
«επίλυσης προβλήματος» με το πρόβλημα να διατυπώνεται ως εξής: «Τι θα κάνετε για 
να μπορέσετε να βρείτε αν πράγματι η δυναμική ενέργεια ενός σώματος πριν την 
ελεύθερη πτώση του ισούται με την κινητική ενέργεια που αυτό αποκτά στο τέλος της 
πτώσης του (όταν φτάνει στο έδαφος);».  

Δραστηριότητα 1η (Διάρκεια 15’): Αναφορά - συζήτηση της σχετικής θεωρίας και 
διατύπωση του προς επίλυση προβλήματος.  

Στην αρχή της διδασκαλίας και σε ανοιχτή συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης 
συζητούνται οι μαθηματικοί τύποι οι οποίοι - σύμφωνα με τη θεωρία - δίνουν την 
βαρυτική δυναμική ενέργεια (U=m.g.h) ενός σώματος το οποίο βρίσκεται σε ύψος h 
από το δάπεδο και την κινητική ενέργεια (Eκ=½ m.v2) που αυτό αποκτά στο τέλος της 
πτώσης του (όταν φτάνει στο έδαφος). Επίσης, συζητείται η μαθηματική σχέση που 
εκφράζει την «αρχή της διατήρησης της μηχανικής ενέργειας» (m.g.h=½ m.v2) (Σχέση 
1) για την περίπτωση της ελεύθερης πτώσης όπως και η σχέση που προκύπτει (h=½ 
g.t2) (Σχέση 4), όταν στην Σχέση 1 γίνει αντικατάσταση της ταχύτητας σύμφωνα με 
τον τύπο v=g.t που ισχύει επειδή η κίνηση είναι Ευθύγραμμη Ομαλά Μεταβαλλόμενη 
Κίνηση. Οι μαθητές στα δύο προηγούμενα μαθήματα έχουν διδαχθεί την σχετική 
θεωρία και αναμένεται ότι δεν θα δυσκολευτούν στην συζήτηση των παραπάνω 
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σχέσεων και στην κατανόησή τους. Σε κάθε περίπτωση, ο εκπαιδευτικός πρέπει να 
διασφαλίσει ότι οι παραπάνω έννοιες έχουν καλυφθεί πριν περάσει στη επόμενη 
δραστηριότητα.  

Σε αυτό το σημείο ο εκπαιδευτικός οργανώνει τους μαθητές σε ομάδες και θέτει στην 
ολομέλεια το προς επίλυση πρόβλημα «Έχοντας υπόψη μας τη Σχέση 4, τι πείραμα θα 
μπορούσαμε να σχεδιάσουμε για να βρούμε αν πράγματι η δυναμική ενέργεια ενός 
σώματος πριν την ελεύθερη πτώση του ισούται με την κινητική ενέργεια που αυτό 
αποκτά στο τέλος της πτώσης του (όταν φτάσει στο έδαφος);» «Με άλλα λόγια, πως 
θα μπορούσαμε να ελέγξουμε την ορθότητα της θεωρίας;». Σε αυτό το σημείο καλό 
είναι να αναφερθεί αυτό που θα πρέπει ήδη να γνωρίζουν οι μαθητές, ότι δηλαδή η 
Φυσική είναι μια πειραματική επιστήμη και ότι όλες οι θεωρίες και αρχές της 
ελέγχονται και υποστηρίζονται πειραματικά. Επίσης ο εκπαιδευτικός διευκρινίζει ότι ο 
σχεδιασμός του πειράματος θα πρέπει να εμπεριέχει και την περιγραφή των υλικών που 
θα χρησιμοποιηθούν, των φυσικών μεγεθών που θα μετρηθούν αλλά και των οργάνων 
που θα χρησιμοποιηθούν για τις απαραίτητες μετρήσεις.  

Δραστηριότητα 2η (Διάρκεια 20’): – Διατύπωση προτάσεων για την απάντηση του 
ερωτήματος - Σχεδίαση του πειράματος 

Σε αυτή τη δραστηριότητα οι μαθητές συνεργάζονται στις ομάδες τους 
προσπαθώντας να βρουν (καταλήξουν) στο πείραμα που θα μπορούσε να δώσει 
απάντηση στο ερευνητικό ερώτημα. Επίσης συζητούν τα υλικά που θα 
χρησιμοποιηθούν, τα φυσικά μεγέθη που θα μετρήσουν όπως και τα όργανα που θα 
χρησιμοποιήσουν. Όταν όλες οι ομάδες καταλήξουν στις συγκεκριμένες προτάσεις 
τους, ακολουθεί ανοιχτή συζήτηση στη τάξη όπου η κάθε ομάδα παρουσιάζει την 
πρότασή της και οι προτάσεις συζητούνται στην τάξη. Τη συζήτηση συντονίζει ο 
εκπαιδευτικός. Από την συζήτηση θα προκύψει ότι στη «Σχέση 4» υπάρχουν μόνο 
δύο παράμετροι που μένει να μετρηθούν με ακρίβεια για να διαπιστωθεί αν στην 
πράξη (φύση) ισχύει η σχέση και αυτές είναι το ύψος πτώσης και ο χρόνος πτώσης. 
Επίσης θα αναδειχθεί ότι η δυσκολία του εγχειρήματος εστιάζεται στην μέτρηση του 
χρόνου πτώσης με μεγάλη ακρίβεια. Ο εκπαιδευτικός ενημερώνει τους μαθητές ότι 
απαιτείται ακρίβεια εκατοστού του δευτερολέπτου. Επαναλαμβανόμενες προσπάθειες 
μέτρησης του χρόνου πτώσης με χρονόμετρο π.χ. αυτό που υπάρχει στο smartphone, 
θα αναδείξει ότι η μέτρηση του χρόνου με τέτοια ακρίβεια είναι ανέφικτη μια που οι 
περισσότερες διαδοχικές μετρήσεις έχουν διαφορά τουλάχιστον ενός δεκάτου του 
δευτερολέπτου. Εδώ αναμένεται να ακουστούν απόψεις ότι για την διεξαγωγή ενός 
πειράματος όπου ο χρόνος πτώσης θα μετριέται με ακρίβεια θα απαιτηθεί δαπανηρός 
και δυσεύρετος εξοπλισμός. Σε αυτό το σημείο ο εκπαιδευτικός πληροφορεί τους 
μαθητές ότι υπάρχει η δυνατότητα της μέτρησης του χρόνου πτώσης με ακρίβεια 
χιλιοστού του δευτερολέπτου μέσα από μια εφαρμογή του κινητού η οποία μάλιστα 
διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο. Συνοπτικά παρουσιάζει και εξηγεί την λειτουργία 
της εφαρμογής «acoustic stopwatch» της Phyphox. Εστιάζει στο ότι η εφαρμογή 
μετρά τον χρόνο μεταξύ δύο διακριτών διαδοχικών ήχων και καλεί τους μαθητές να 
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σκεφτούν ποιοι θα είναι αυτοί οι ήχοι, πως θα παραχθούν και τι υλικά θα μπορούσαν 
να χρησιμοποιηθούν. Ακολουθεί συζήτηση στην ολομέλεια από όπου υιοθετείται η 
καλύτερη κοινά αποδεκτή πρόταση για το πείραμα που θα εκτελεστεί από όλες τις 
ομάδες και το οποίο περιγράφεται στο Φύλλο Εργασίας που ακολουθεί.  

Δραστηριότητα 3η: (Διάρκεια 30’): Εκτέλεση του πειράματος  

Οι ομάδες εκτελούν το προτεινόμενο πείραμα με βάση το Φύλλο Εργασίας που ο 
εκπαιδευτικός μοιράζει στις ομάδες. Όλες οι ομάδες εκτελούν το ίδιο πείραμα. Κάθε 
ομάδα επαναλαμβάνει το πείραμα τουλάχιστον τρεις φορές για διαφορετικό ύψος κάθε 
φορά, ώστε να φανεί ότι η Σχέση 4 ισχύει για κάθε ύψος πτώσης.  

Το Φύλλο Εργασίας 

Τοποθετήστε τον χάρακα στο θρανίο σας και βάλτε πάνω στην μία άκρη του το 
σφαιρίδιο, όπως φαίνεται στη εικόνα.  

 

Εικόνα 1. Τοποθέτηση του μεταλλικού χάρακα και του σφαιριδίου πριν την πτώση. 

 Συμβουλευτείτε την Εικόνα 5 της εφαρμογής «Acoustic stopwatch” και ρυθμίστε και 
τις δύο παραμέτρους “Threshold” και “Minimum delay” σε “0.1”. Αυτό σημαίνει ότι 
το κινητό σας θα αρχίσει να μετρά όταν ο πρώτος ήχος που θα παραχθεί - αυτός του 
κτυπήματος του χάρακα με το στυλό σας – θα έχει κάποια «σημαντική ένταση» 
(threshold) και έτσι δεν θα μετρήσει κάποιο άσχετο ψίθυρο ή θόρυβο υποβάθρου της 
αίθουσας. Επίσης δεν θα μετρήσει τον δεύτερο ήχο (το τέλος της πτώσης) αν δεν 
περάσει τουλάχιστον 0,1 δευτερόλεπτο από τον πρώτο. Μην ανησυχείτε, το σφαιρίδιο 
κάνει πάντα περισσότερο από 0,1 δευτερόλεπτο για να φράσει στο έδαφος.  

320/396

________________________________________________________________________________________________________ 
 i-Teacher     -      I.S.S.N. : 1792 - 4146       -      Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Περιοδικό     -    24ο  Τεύχος    -     Σεπτέμβριος  2020



 

 

 

Επαναλάβετε το πείραμα άλλες δύο φορές αυξάνοντας το ύψος πτώσης κάθε φορά. 
Αυτό μπορείτε να το πετύχετε τοποθετώντας βιβλία κάτω από τον μεταλλικό χάρακα. 
Μην ξεχνάτε ότι κάθε φορά θα πρέπει να μετράτε και το ύψος πτώσης με ακρίβεια 
χιλιοστού (mm).  

Αξιοποιήστε αποτελέσματα των μετρήσεων σας για να ελέγξετε την ισχύ της θεωρίας 
(h=½ g.t2). Για τους υπολογίσετε το γινόμενο «=½ g.t2» με ακρίβεια, χρησιμοποιήστε 
τον υπολογιστή (calculator) του smartphone σας. Επαναλάβετε τη διαδικασία για κάθε 
διαφορετικό ύψος πτώσης.  

Όταν τελειώσετε με τους υπολογισμούς σας βγάλετε τα συμπεράσματά σας, 
προετοιμαστείτε να παρουσιάσετε και να συζητήσετε τα αποτελέσματα και 
συμπεράσματά σας στην τάξη. 

Δραστηριότητα 5η (Διάρκεια 20’): Συζήτηση-Συμπεράσματα-Αναστοχασμός 

Όταν όλες οι ομάδες καταλήξουν στα συμπεράσματά τους όσον αφορά την ισχύ της 
θεωρίας (της Σχέσης 4) τότε οι ομάδες παρουσιάζουν τα συμπεράσματά τους στην 
ολομέλεια της τάξης. Τη συζήτηση συντονίζει και κατευθύνει ο εκπαιδευτικός.  

Από την συζήτηση θα προκύψει ότι όπως και στη θεωρία, έτσι και στην πράξη, η 
βαρυτική δυναμική ενέργεια του σώματος πριν την πτώση ισούται με την κινητική 
ενέργεια που αυτό αποκτά όταν αυτό φτάνει στ έδαφος. Ο εκπαιδευτικός θα ζητήσει 

Εικ.4.  Το λογισμικό 
“PhyPhox” στην 

οθόνη του smartphone 

Εικ.5. Η οθόνη του 
Πειράματος “Acoustic 

stopwatch” 
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από τους μαθητές να σκεφτούν και να συζητήσουν (εκφράσουν τις απόψεις τους) για 
τα παρακάτω: 

• Πόσο απαραίτητο είναι για τους Φυσικούς επιστήμες-ερευνητές να ελέγχουν τις 
προβλέψεις-απόψεις τους μέσω των πειραματικών αποτελεσμάτων. 

• Πόσο σημαντική είναι η προσεκτική σχεδίαση και εκτέλεση ενός πειράματος. 
• Πόσο σημαντική μπορεί να είναι η Τεχνολογία (ΤΠΕ) και πιο συγκεκριμένα η 

χρήση των smartphones στην πειραματική διαδικασία. 

 ____________________________________________________________________  

Σημείωση: Η πραγματοποίηση του πειράματος στην Κοζάνη όπου το υψόμετρο είναι 
κατά προσέγγιση 800m, έδωσε χρόνο πτώσης 0,408, 0,408, 0,405, 0,408, για ύψος 
πτώσης 0,8m, για τις 4 επαναλήψεις του πειράματος. Για τιμή του g=9.81m/s2 και για 
ύψος πτώσης 0,8m, το 2ο μέλος της Σχέσης (3) δίνει τιμή 0,404s, δηλαδή τιμή σχεδόν 
ταυτόσημη με την τιμή του «χρόνου» Δt = 0,408s που μέτρησε το smartphone. Αν 
λάβουμε υπόψη ότι το “g”, το οποίο υπεισέρχεται στον παρονομαστή, θα πρέπει λόγω 
υψομέτρου να είναι κατά τι μικρότερο του 9.81m/s2, και ότι υπάρχει και ο αέρας 
(ατμόσφαιρα) που επιβραδύνει την πτώση, τότε η αμελητέα διαφορά (0,004s) που 
παρατηρήθηκε, μπορεί και να αγνοηθεί. Το συμπέρασμα είναι ότι η πράξη (το πείραμα) 
επιβεβαιώνει την θεωρία.  

Αναφορές 

Ζιώγα Στυλιανή, Καραμάνη Κωνσταντίνα – Παυλίνα, Κύρου Θωμαΐς, Μπαλωμένου 
Λυδία, Μπούσδα Φανή, Νούλη Ευγενία, Ντάγλα Ελευθερία, Πραμαντιώτη 
Ελένη, Σαργιώτη Αικατερίνη, Σταμούλη Ερασμία, Μικρόπουλος Αναστάσιος 
(2017). Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες με φορητές συσκευές: μια 
βιβλιογραφική επισκόπηση. 5ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο. 
Ανακτήθηκε 24/10/2018 από http://www.etpe.gr/custom/pdf/etpe2485.pdf  

Πιερράτος Θεόδωρος, Πριμεράκης Γεώργιος (2016). Ποσοτικά πειράματα Φυσικής με 
τη χρήση έξυπνων κινητών τηλεφώνων και τάμπλετς: επιμόρφωση 
εκπαιδευτικών στη χρήση τους σε μία παιδική χαρά. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο με 
Διεθνή Συμμετοχή «Το εκπαιδευτικό υλικό στα Μαθηματικά και το εκπαιδευτικό 
υλικό στις Φυσικές Επιστήμες: μοναχικές πορείες ή αλληλεπιδράσεις;» 

Αποστόλου, Χ. (2020). Αξιοποίηση των smartphones σε υπαίθρια διδασκαλία της 
Γεωγραφίας της Α΄ Γυμνασίου. Νέος Παιδαγωγός online, 19, αριθμός σελίδων 
840-848. Διαθέσιμο σε 
http://neospaidagogos.online/files/19_Teyxos_Neou_Paidagogou_Ioulios_2020.
pdf 
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Διδακτικό η-σενάριο: «Ταξίδι στην Αρχαία Ολυμπία» 
στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής 

Λεβεντάκης Χαράλαμπος 
Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ11, PhD, xleventakis@gmail.com 

Περίληψη 

Οι αρχαίοι αθλούνταν με σκοπό να διαπλάσουν πολίτες «καλούς και αγαθούς» και «άν-
δρες τέλειους» που θα παρείχαν τις υπηρεσίες τους στην πόλη που τους γέννησε και 
τους ανέδειξε. Η άθληση στην αρχαιότητα ήταν ένας τρόπος αγωγής. Τα γυμνάσια και 
οι παλαίστρες μετατράπηκαν σιγά-σιγά σε ιδρύματα που είχαν ως σκοπό την ολό-
πλευρη και ολοκληρωμένη σωματική και πνευματική διαπαιδαγώγηση των νέων. Συ-
νάμα το πνεύμα συναγωνισμού και άμιλλας που κυριαρχούσε στους αγώνες έκανε την 
εμφάνισή του σε όλες τις δραστηριότητες των αρχαίων Ελλήνων, και τα σημαντικά 
κατορθώματα άθλησης και πολιτισμού ήταν το επιστέγασμα της κυριαρχίας του αγω-
νιστικού πνεύματος. 

Λέξεις-Κλειδιά: Αρχαία Ολυμπία, Αρχαίοι Ολυμπιακοί Αγώνες,  

Εισαγωγή 

Με τη χρήση των ΤΠΕ διαμορφώνεται ένα συνεργατικό και διερευνητικό μαθησιακό 
περιβάλλον, στο οποίο οι μαθητές αλληλοβοηθούνται και υποστηρίζονται παρέχοντας 
ανατροφοδότηση για την ατομική και ομαδική τους απόδοση. Ενθαρρύνεται η συμμε-
τοχή όλων των μαθητών, παρέχονται εμπειρίες, βιωματική δράση και ευκαιρίες να εκ-
φράσουν τις σκέψεις τους και να αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους, μέσα από λο-
γισμικά όπως το Φωτόδεντρο για την ψηφιακή εικονική περιήγηση στο Μουσείο της 
Αρχαίας Ολυμπίας, αλλά και το YouTube καθώς και την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Μεί-
ζονος Ελληνισμού για την εμβάθυνση των γνώσεών τους σχετικά με τους Αρχαίους 
Ολυμπιακούς Αγώνες. 

Η τηλεδιάσκεψη δίνει τη δυνατότητα για πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία και καθο-
δήγηση και αποτελεί χρήσιμο εκπαιδευτικό εργαλείο. Ένα επίσης σημαντικό πλεονέ-
κτημα, που προσφέρει η χρήση της τηλεδιάσκεψης, είναι η ευρείας κλίμακας αλληλε-
πίδραση που μπορεί να λάβει μέρος μεταξύ των συμμετεχόντων. 

Παρουσίαση του διδακτικού σεναρίου 

1. Τίτλος Μαθήματος: «Ταξίδι στην Αρχαία Ολυμπία» 

2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: 

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ: Φυσική Αγωγή, Γ΄ & Δ΄ Δημοτικού, σελ.22-38 από το βιβλίο μα-
θητή.  Ιστορία, Πληροφορική. 
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3. Προαπαιτούμενες γνώσεις και προϋπάρχουσες αντιλήψεις: 

Οι μαθητές κατέχουν ήδη γνώσεις σχετικά με το θέμα που εξετάζεται από προηγούμε-
νες τάξεις, καθώς το θέμα περιλαμβάνεται στα ΑΠΣ και στα ΔΕΠΠΣ όλων σχεδόν των 
τάξεων του Δημοτικού. 

Οι μαθητές έχουν εμπειρίες από την παρακολούθηση των σύγχρονων Ολυμπιακών Α-
γώνων, αλλά δεν έχουν αρκετές γνώσεις για τους Αρχαίους Ολυμπιακούς Αγώνες και 
τον ιερό τόπο τέλεσής τους, την Αρχαία Ολυμπία. 

Από τεχνολογικής άποψης οι μαθητές δεν είναι απόλυτα εξοικειωμένοι με την πλατ-
φόρμα σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

4. Τάξη: Δ΄  

5. Διάρκεια: διδακτικές ώρες (Σύγχρονη εξ αποστάσεως) 

6. Σκοπός: 

Σκοπός του εκπαιδευτικού σεναρίου είναι η γνωριμία των μαθητών με τους Αρχαίους 
Ολυμπιακούς Αγώνες και την ιστορία της Αρχαίας Ολυμπίας. 

7. Επιμέρους στόχοι: 

7.1. Ως προς το γνωστικό αντικείμενο 

1. Να αναγνωρίσουν τα χαρακτηριστικά του αρχαίου αθλητικού ιδεώδους. 

2. Να ενστερνιστούν την αξία της ευγενούς άμιλλας.  

3. Να  ανακαλύψουν την αξία παγκόσμιας εκεχειρίας. 

 

7.2. Ως προς τη χρήση νέων τεχνολογιών 

1. Να αναγνωρίσουν την αξία των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

2. Να εξοικειωθούν στη χρήση μηχανών αναζήτησης. 

3. Να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες για απόκτηση γνώσεων σχετικά με τους 
Αρχαίους Ολυμπιακούς Αγώνες. 

7.3. Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία 

1. Να αναπτύξουν, μέσα από την εργασία σε ομάδες, το συναίσθημα της συνευ-
θύνης.  
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2. Να καλλιεργήσουν κοινωνικές δεξιότητες όπως η συνεργασία, ο αλληλοσεβα-
σμός και η αλληλεξάρτηση. 

3. Να συμμετέχουν στη διαδικασία της μάθησης μέσα από τη χρήση των Νέων 
τεχνολογιών και να βιώσουν αισθήματα ευχαρίστησης και διασκέδασης μέσω της ε-
νεργητικής τους συμμετοχής σε αυτήν. 

8. Υλικοτεχνική υποδομή 

Η εφαρμογή του σεναρίου θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης στην πλατφόρμα Webex meet-
ing. Για να κατανοήσουν την πορεία των Ολυμπιακών Αγώνων από την προϊστορία 
μέχρι τους σύγχρονους, θα περιηγηθούμε στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Μείζονος Ελ-
ληνισμού (www.ime.gr/olympics). Θα χρησιμοποιήσουμε επίσης, βίντεο από το 
YouTube για να αντλήσουν πληροφορίες σχετικά με την Ιστορία των Αρχαίων Ολυ-
μπιακών Αγώνων. Από το Φωτόδεντρο θα κάνουμε στους μαθητές μια διαδραστική 
εξερεύνηση και περιήγηση σε ψηφιακό περιβάλλον στο ιερό της αρχαίας Ολυμπίας. 
Επίσης, το ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση του μαθήματος και το φύλλο εργασίας 
που θα συμπληρώσουν οι μαθητές. Όλα τα παραπάνω (ο φάκελος του μαθητή) έχουν 
σταλεί στα email των μαθητών και είναι αναρτημένα στην e-class, ώστε να μπορούν 
να ανατρέξουν οι μαθητές και ασύγχρονα και να έχουν ανατροφοδότηση. Επίσης θα 
πρέπει να υπάρχει υπολογιστής με πρόσβαση στο διαδίκτυο, κάμερα και μικρόφωνο.  

9. Περιγραφή του σεναρίου 

9.1. Προετοιμασία της διδασκαλίας 

Η εφαρμογή του σεναρίου θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης στην πλατφόρμα Webex meet-
ing και μέσω του προσωπικού μου λογαριασμού, ο οποίος στέλνεται στους μαθητές 
και τους καλούμε να συμμετέχουν στο δωμάτιο τηλεδιάσκεψης. Αφού έχουμε ελέγξει 
μικρόφωνο και κάμερα, συνδέσμους, λογισμικά και φύλλα εργασίας, κάνουμε αποδε-
κτούς τους μαθητές στην τηλεδιάσκεψη και ξεκινάμε το μάθημά μας. 

9.2. Διδακτική μέθοδος 

Ο σχεδιασμός του εκπαιδευτικού σεναρίου στηρίζεται στις αρχές του επικοδομισμού 
μέσω σύγχρονης εξ αποστάσεως εισήγησης του εκπαιδευτικού Φυσικής Αγωγής σχε-
τικά με τους Αρχαίους Ολυμπιακούς Αγώνες, όσο και της εργασίας των μαθητών σε 
ομάδες, όπου θα αλληλεπιδράσουν με τις πηγές με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού. 

9.3. Οργάνωση της τάξης 

Οι μαθητές εργάζονται ο καθένας από το χώρο του σε σύγχρονη σύνδεση και επικοι-
νωνία με τον εκπαιδευτικό και άλλους συμμαθητές τους.  
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Ο ρόλος του εκπαιδευτικού συνίσταται στη διερεύνηση των προϋπαρχουσών αντιλή-
ψεων, στην ενθάρρυνση, καθοδήγηση και διευκόλυνσή των μαθητών κατά την εκτέ-
λεση του φύλλου εργασίας καθώς και στο συντονισμό της όλης διαδικασίας. 

Δραστηριότητες/ Φάσεις Διδασκαλίας 

1η Σύγχρονη Συνεδρία (45’) 

1η  διδακτική ώρα (7.1.1., 7.1.2., 7.1.3., 7.2.2., 7.2.3.),  

Δραστηριότητα Α (15΄) 

Ο εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής, διαμοιράζοντας την οθόνη του, κάνει μια παρουσί-
αση στις παρακάτω θεματικές ενότητες: 

Αθλητικοί αγώνες στην Προϊστορία 

http://www.ime.gr/olympics/ancient/gr/100.html 

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες στην Αρχαιότητα 

http://www.ime.gr/olympics/ancient/gr/200.html 

Η αναβίωση των αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων 

http://www.ime.gr/olympics/ancient/gr/300.html 

Οι μαθητές παρακολουθούν την παρουσίαση και απαντούν σε μία σειρά από ερωτήσεις 
για τις διαφορές που εντοπίζουν από περίοδο σε περίοδο των αγώνων.  

1η  διδακτική ώρα (7.1.1., 7.1.2., 7.1.3., 7.2.1., 7.2.2., 7.2.3., 7.3.3.),  

Δραστηριότητα Β (18΄) 

Ο εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής παραθέτει πληροφορίες σχετικά με τους Αρχαίους 
Ολυμπιακούς Αγώνες μέσα από την παρακολούθηση δύο βίντεο στο YouTube: 

• Οι Ολυμπιακοί Αγώνες στην Αρχαία Ολυμπία, Ιστορία 

• Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ,  

                (Βίντεο του 2ου Δημ. Σχ. Καναλλακίου) 

Οι μαθητές παρακολουθούν τα βίντεο και απαντούν σε μία σειρά από ερωτήσεις σχε-
τικά με τους Αρχαίους Ολυμπιακούς Αγώνες. 

1η  διδακτική ώρα (7.1.1., 7.2.1., 7.2.3., 7.3.1., 7.3.2., 7.3.3.),  

Δραστηριότητα Γ (12΄) 
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Ο εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής, διαμοιράζοντας την οθόνη του και μέσω της παρα-
κάτω εφαρμογής στο Φωτόδεντρο κάνει στους μαθητές μια διαδραστική εξερεύνηση 
και περιήγηση σε ψηφιακό περιβάλλον στο ιερό της αρχαίας Ολυμπίας.  

10. Αξιολόγηση του μαθήματος  

Με διερευνητικές ερωτήσεις, προτρέπουμε να διατυπώσουν τις αντιλήψεις τους και τον 
προβληματισμό τους για το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων συμπληρώνοντας το πα-
ρακάτω φύλλο - ερωτηματολόγιο τελικής αξιολόγησης των γνώσεων που αποκόμισαν 
για τους Αρχαίους Ολυμπιακούς Αγώνες, όπου ο σύνδεσμος βρίσκεται στην ηλεκτρο-
νική μου τάξη και έχει σταλεί και στα email των μαθητών: 

11. Φύλλο εργασίας 

Εργασία: «Γράψτε πληροφορίες για κάποιο από τα αρχαία ολυμπιακά αγωνίσματα». 

12. Βιβλιογραφικές αναφορές 

• http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-     
C101/789/5152,23583/ 

• https://eclass.sch.gr/modules/units/?course=9060154110&id=117881 

• http://www.ime.gr/olympics 

• http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/10439 

• https://www.youtube.com/watch?v=HYip3Kvja9Y 

• https://www.youtube.com/watch?v=JnTwd_jUx6U 

 

13. Επεκτάσεις 

Το παραπάνω εκπαιδευτικό σενάριο, με κάποιες τροποποιήσεις ως προς τους στόχους, 
θα μπορούσε να εφαρμοστεί και στις πρώτες τάξεις του Γυμνασίου.  

 

2η Σύγχρονη Συνεδρία (45’) 

• Στη 2η συνεδρία ο εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής συζητάει τα αποτελέσματα του 
ερωτηματολογίου που συμπλήρωσαν οι μαθητές σχετικά με τους Αρχαίους Ολυμπια-
κούς Αγώνες (10΄). 

• Οι μαθητές παρουσιάζουν τις εργασίες τους για τα αρχαία ολυμπιακά αγωνίσματα 
και γίνεται σχετική συζήτηση με όλους τους συμμετέχοντες (30΄) 
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• Ανακεφαλαίωση (5΄) 

Όλο το υλικό της σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης έχει δη-
μιουργηθεί και αναρτηθεί στην ηλεκτρονική μου τάξη (e-class) σε ανοικτό μάθημα στο 
link: 

https://eclass.sch.gr/modules/units/index.php?course=9060154110&id=117881 

 

Φύλλο εργασίας 

 

 

 

 

 Γράψτε πληροφορίες για κάποιο από τα αρχαία ολυμπιακά αγωνίσματα ανα-
τρέχοντας στους συνδέσμους και στα βίντεο που είναι αναρτημένα στο αντίστοιχο 
μάθημα στην ηλεκτρονική μου τάξη. 

 

Αγώνισμα: ……………………………………..…. 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……… 

Ονοματεπώνυμο 
μαθητή/τριας 

 

Τάξη  Ημερομηνία   
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Διδακτικό σενάριο για την 3η Ενότητα της Νεοελληνικής Γλώσσας Α΄ Γυμνασίου 

Στάμος Θεόδωρος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, Μ.Ed. M.Sc., st.theodor@gmail.com 

Περίληψη 

Η περιγραφή, η αφήγηση και η επιχειρηματολογία αποτελούν αντικείμενα μεγάλης 
σπουδαιότητας στη διδασκαλία της Ν. Γλώσσας, καθώς απαντώνται σε όλα σχεδόν τα 
σχολικά χρόνια ενός μαθητή. Η πρόκληση του ενδιαφέροντος από την πλευρά του είναι 
αναγκαία προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας. Για τον λόγο 
αυτό επιχειρείται η διδασκαλία των παραπάνω κειμενικών ειδών μέσα από κείμενα που 
έχουν σχέση με τον τόπο διαμονής των μαθητών. Πιστεύεται ότι με τον τρόπο αυτό οι 
μαθητές όχι μόνο θα κατανοήσουν τους στόχους που αφορούν τη διδασκαλία της γλώσ-
σας αλλά θα γνωρίσουν καλύτερα και τον τόπο που ζουν. Φιλοδοξία του σεναρίου είναι 
να δοθούν ερεθίσματα στον εκπαιδευτικό, ώστε να οργανώσει τη διδασκαλία αυτής της 
ενότητας του σχολικού βιβλίου, στηριζόμενος σε κείμενα που έχουν άμεση σχέση με 
τον τόπο διαμονής των μαθητών του. 

Λέξεις-Κλειδιά: περιγραφή, αφήγηση, επιχειρηματολογία, τόπος διαμονής μαθητών 

Σκεπτικό-Θεωρητικό πλαίσιο 

Η 3η Ενότητα της Ν. Γλώσσας Α΄ Γυμνασίου είναι αφιερωμένη στα κειμενικά είδη (ή 
γένη λόγου) (Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, 2019) της περιγραφής, της α-
φήγησης και της επιχειρηματολογίας. Πρόκειται για μια εισαγωγική ενότητα, καθώς η 
περιγραφή και η αφήγηση θα διδαχθούν πιο αναλυτικά στις επόμενες ενότητες, ενώ η 
επιχειρηματολογία στις υπόλοιπες τάξεις του γυμνασίου (Αγγελάκος, Κατσαρού & 
Μαγγανά, 2018) και σε όλο το λύκειο. Επομένως, είναι σημαντικό οι μαθητές να απο-
κτήσουν σημαντικές βάσεις για τα είδη αυτά των κειμένων. Κατ’ επέκταση είναι ανά-
γκη να προκληθεί το ενδιαφέρον των μαθητών, ώστε να συμμετάσχουν στη διδασκαλία 
αυτής της ενότητας.  

Έτσι, ως βασική ιδέα του σεναρίου τέθηκε να διδαχθούν τα κειμενικά είδη (περιγραφή, 
αφήγηση, επιχειρηματολογία) μέσα από κείμενα με την ιδιαίτερη λεξικογραμματική 
τους (Κουτσογιάννης, 2014α), τα οποία θα έχουν σχέση με τον τόπο των μαθητών. 
Στην προκειμένη περίπτωση όλα τα κείμενα που επιλέχθηκαν αφορούν την πόλη των 
Σερρών και ευρύτερα τον Ν. Σερρών, τόπο καταγωγής και διαμονής του γράφοντος. 
Το ιδανικό θα ήταν ο εκπαιδευτικός με τη βοήθεια των μαθητών του να αναζητήσουν 
στο διαδίκτυο και να εντοπίσουν κείμενα που αφορούν τον τόπο τους και μέσα από 
αυτά να διδαχτούν τα κειμενικά είδη που αναφέρθηκαν παραπάνω. Με τον τρόπο αυτό 
η διδασκαλία μπορεί να αποκτήσει βιωματικό ρόλο, καθώς οι μαθητές προσπαθούν να 
οικοδομήσουν οι ίδιοι τη γνώση, αλληλεπιδρώντας μεταξύ τους και φυσικά με τον εκ-
παιδευτικό (Δαγδιλέλης και συν., 2010). Από την άλλη, σημαντική διάσταση είναι και 
η υιοθέτηση της λογικής του σχεδίου εργασίας, κατά την οποία δίνεται μεγαλύτερη 
πρωτοβουλία στην κίνηση των μαθητών, στη διερευνητική λογική, στην προσέγγιση 
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της σχολικής ύλης με ευρύτητα κ.ά. (Κουτσογιάννης, 2014β). Το συγκεκριμένο σενά-
ριο καλύπτει 6 διδακτικές ώρες, χωρίς να επεκτείνεται στη διδασκαλία της περίληψης 
και των πολυτροπικών κειμένων, που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη ενότητα του 
σχολικού βιβλίου. 

Στόχοι 

Γνώσεις για τον κόσμο 
Επιδιώκεται οι μαθητές να: 

• Έρθουν σε επαφή με την ιστορία των Σερρών. 
• Γνωρίσουν αξιοθέατα του Ν. Σερρών. 
• Μάθουν στοιχεία μυθολογίας που συνδέονται με τον Ν. Σερρών. 

Γνώσεις για τη γλώσσα 
Επιδιώκεται οι μαθητές να κατανοήσουν: 

• τη μορφική ποικιλία των κειμενικών ειδών σε συνάρτηση με τους επικοινωνιακούς 
σκοπούς που υπηρετούν. 

• βασικά στοιχεία της περιγραφής (λεξιλόγιο, εικόνες, επίθετα, χρόνοι ρημάτων). 
• βασικά στοιχεία της αφήγησης (είδος αφήγησης, χρονικό πλαίσιο, χρόνοι ρημάτων, 

οργάνωση αφήγησης). 
• βασικά σημεία της επιχειρηματολογίας (θέση, αντίθεση, αιτιολόγηση). 

Γραμματισμοί 
Επιδιώκεται οι μαθητές να: 

• Παράγουν απλά κείμενα χρησιμοποιώντας στοιχεία είτε περιγραφής είτε αφήγη-
σης, λαμβάνοντας υπόψη τις διάφορες περιστάσεις επικοινωνίας (περιγραφή/ αφή-
γηση, ακροατές/ αναγνώστες). 

• Παράγουν παραγράφους αιτιολογώντας τις σκέψεις τους. 

Φύλλα Εργασίας 

Α΄ Φύλλο Εργασίας: Περιγραφή (2 διδακτικές ώρες) 

Κείμενο 1 

Σέρρες… έκπληξη!  

Οδοιπορικό από την πόλη ως το ακριτικό Άγκιστρο 

Μπορεί η Λίμνη Κερκίνη και τα Άνω Πορόια να είναι το βαρύ πυροβολικό του νομού 
Σερρών, όμως τόσο η πολύ ζωντανή πόλη όσο και η λιγότερο γνωστή ανατολική και 
βόρεια πλευρά του κρύβει πανέμορφες εκπλήξεις για τους λάτρες των on the road και 
των ανακαλύψεων.  
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Βουνά υπέροχα, ένας απέραντος κάμπος, ιστορικά και θρησκευτικά μνημεία, χιονο-
δρομικό κέντρο, μοναδικά δρώμενα, γαστρονομία, κρασί, τσίπουρο και ούζο, παλαιο-
ντολογικά ευρήματα, θερμά φυσικά λουτρά, διασκέδαση, νερά, δάση, πλατάνια, σπή-
λαια με βραχογραφίες από τη νεολιθική εποχή, μια φύση που αλλάζει συνταρακτικά με 
τις εποχές. Χρειάστηκε να περάσουμε μια εβδομάδα οργώνοντας το νομό Σερρών, για 
να καταλάβουμε στο τέλος ότι αυτός ο τόπος είναι κυριολεκτικά ανεξάντλητος σε α-
ξιοθέατα και εμπειρίες. Σε κάθε μέτρο γη που διασχίσαμε μας περίμενε και μια πρό-
κληση, που ζητούσε κι άλλα χιλιόμετρα και υποσχόταν άλλη μια ικανοποίηση για τα 
μάτια, το νου και τη γεύση. Στη μαγική Κερκίνη, το πιο τουριστικά ανεπτυγμένο κομ-
μάτι, θα επανέλθουμε όσο μπαίνει η άνοιξη με ένα αναλυτικό ρεπορτάζ. Για την επό-
μενη φορά αφήσαμε τα νότια –σπήλαιο Αλιστράτης, αρχαιολογικός χώρος Αμφίπολης, 
Παναγία Εικοσιφοίνισσα πάνω στο Παγγαίο. Προς το παρόν, πάμε για τσάρκες και 
ακανέδες στην πόλη των Σερρών, αναζωογονητικό χαμάμ στο Άγκιστρο, χιονοπόλεμο 
και παγοαναρρίχηση στο Λαϊλιά… 

Σέρρες 

Καρδιά της πόλης η πλατεία Ελευθερίας με το Μεζεστένι στο κέντρο (την παλιά σκε-
παστή οθωμανική αγορά που στεγάζει σήμερα το Αρχαιολογικό Μουσείο) και αφετη-
ρία για μια σειρά συνδεόμενους πεζόδρομους όπου γίνεται όλο το ημερήσιο και κυρίως 
νυχτερινό παιχνίδι με καλοβαλμένα all day café bar δίπλα - δίπλα σε σουβλατζίδικα, 
νεαρόκοσμο, φοιτητόκοσμο, κόσμο της αγοράς και Σερραίους με καλή διάθεση για 
ζωή και ευγένεια. 

Η πόλη, στερείται εκτός ελαχίστων, (ας πούμε το θαυμάσια αποκατεστημένο Ζιντζιρλί 
Τζαμί) τα αρχιτεκτονικά στολίδια του οθωμανικού παρελθόντος της ύστερα από την 
πυρπόλησή της από τους Βούλγαρους καθώς αποχωρούσαν μετά τον Α΄ Παγκόσμιο 
Πόλεμο. Στερείται και από τον νεοκλασικό αρχιτεκτονικό στολισμό της καθώς η αντι-
παροχή στις δεκαετές του ’60 και ’70 έκανε και εδώ, ό,τι και σε όλες τις υπόλοιπες 
πόλεις της χώρας. Μόνο η παλιά συνοικία Καλλιθέα κρατάει κάτι ακόμα από το παλιό 
ύφος και ορισμένα σκόρπια πανέμορφα κτίρια όπως η οικία Ζιαπάρα στα Πάνω Καμε-
νίκια. 

Η πόλη όμως ανασαίνει με μεγάλες πλατείες και εύκολα χαραγμένους δρόμους και 
προπάντων με την πανέμορφη κοιλάδα των Αγίων Αναργύρων, κατάφυτη με χείμαρ-
ρους, πλατάνια και μια τεχνητή λίμνη και –μόλις 2 χλμ. έξω από την πόλη και την 
καταπράσινη περιοχή του Αγίου Ιωάννη με τα τρεχούμενα νερά, τους καταρράκτες 
αλλά και τις ταβέρνες. Τα μουσεία της, η πυκνή βραδινή ζωή, και το δάσος του Λαϊλιά 
με το χιονοδρομικό του κέντρο (25 χλμ.) και το ορειβατικό Καταφύγιο, την αναδεικνύ-
ουν σε αυτόνομο, τουριστικό σημείο για όσους αγαπούν τα χειμερινά σπορ και τους 
ωραίους περίπατους στο δάσος σε συνδυασμό με τις ανέσεις, τις πολιτιστικές παροχές 
και την αγορά ενός αστικού περιβάλλοντος. (Απόσπασμα) 

Άρτεμις Τζίτζη, διαθέσιμο στον διαδικτυακό τόπο: http://www.athino-
rama.gr/travel/travelideas/articles.aspx?artid=1003154 
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Κείμενο 2 

Βυζαντινή Ακρόπολη Σερρών 

Ο οχυρωματικός περίβολος της ακρόπολης σώζεται κατά τόπους σε ικανό μήκος με 
αποτέλεσμα η πορεία του να αποκαθίσταται με αρκετή βεβαιότητα. Μεγάλα τμήματα 
έχουν κατακρημνισθεί λόγω κατολισθήσεων του εδάφους, ενώ ικανό τμήμα καταστρά-
φηκε κατά την ανέγερση τουριστικού περιπτέρου τη δεκαετία 1950. Σε γενικές γραμμές 
ακολουθεί το περίγραμμα του λόφου, σχηματίζοντας έναν ατρακτοειδή δακτύλιο. Στα 
δυο άκρα του ανατολικό και δυτικό καταλήγει σε δυο πύργους. Ο δυτικός πύργος, ο 
λεγόμενος πύργος του Ορέστη αποτελούσε και τον ακρόπυργο της ακρόπολης, το τε-
λευταίο καταφύγιο των αμυνομένων. Ένας δεύτερος περίβολος που ξεκινούσε από τη 
βόρεια πλευρά και κατέληγε στον πύργο του Ορέστη δημιουργούσε την εσωτερική α-
κρόπολη. Δύο ακόμη πύργοι της βόρειας πλευράς με τα μεταξύ αυτών μεταπύργια τμή-
ματα σώζονται σε ικανοποιητικό ύψος. Στο σύνολό τους τα σωζόμενα τμήματα ανή-
κουν στους παλαιολόγειους χρόνους (14ος αι.). Εξαίρεση αποτελεί ο πεντάπλευρος 
πύργος της νότιας πλευράς που διασώζει παλαιοχριστιανική, μεσοβυζαντινή και υστε-
ροβυζαντινή φάση. 

Ο πύργος του Ορέστη είναι το καλύτερα διατηρημένο τμήμα και συγχρόνως το γνω-
στότερο τμήμα της βυζαντινής οχύρωσης των Σερρών. Οφείλει την ονομασία του στην 
πλίνθινη κτητορική επιγραφή που φέρει στη δυτική πλευρά. Σύμφωνα με την επικρα-
τέστερη ανάγνωση, η επιγραφή έχει ως εξής: "Πύργος Στ[ε]φ[ά]νου βασιλέως όν έκτη-
σεν Ορέστης". Με βάση την επιγραφή χρονολογείται στα 1350 και θεωρείται έργο του 
βασιλιά της Σερβίας Στεφάνου Δουσάν. Είναι ένας ορθογώνιος ψηλός πύργος με συ-
μπαγή βάση και καμαροσκέπαστο όροφο. Το ύψος του υπολογίζεται σε 20 μ. 

Σταυρούλα Δαδάκη, αρχαιολόγος, διαθέσιμο στον διαδικτυακό τόπο: 
http://odysseus.culture.gr/h/3/gh352.jsp?obj_id=2657 

Κείμενο 3 

Η κοιλάδα των Αγίων Αναργύρων 

Στο δρόμο για το χιονοδρομικό κέντρο του Λαϊλιά βρίσκεται το ωραιότερο πάρκο της 
πόλης των Σερρών, το πάρκο των Αγίων Αναργύρων, ένας πραγματικός πνεύμονας για 
την πόλη των Σερρών. Είναι ένα μαγευτικό μέρος το οποίο είναι ταυτόχρονα τόπος 
αναψυχής, άθλησης και ξεκούρασης, για μικρούς και μεγάλους. Αυτό που κάνει την 
τοποθεσία αυτή ακόμα πιο μαγευτική είναι τα πυκνόφυλλα και πλατύφυλλα πλατάνια 
τα οποία δίνουν πυκνή σκιά και δημιουργούν ένα ιδανικό τοπίο σε συνδυασμό με το 
ποτάμι που ρέει στην κοιλάδα. 

Η φυσική ομορφιά της κοιλάδας έχει αξιοποιηθεί ακόμα περισσότερο μετά την κατα-
σκευή της τεχνητής λίμνης, κολυμβητηρίου, κλειστού γυμναστηρίου, ανοιχτών γηπέ-
δων μπάσκετ και τέννις. Επίσης τα πολυάριθμα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης τα ο-
ποία προσφέρουν αξέχαστες στιγμές πραγματικής απόλαυσης στους επισκέπτες. 

332/396

________________________________________________________________________________________________________ 
 i-Teacher     -      I.S.S.N. : 1792 - 4146       -      Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Περιοδικό     -    24ο  Τεύχος    -     Σεπτέμβριος  2020

http://odysseus.culture.gr/h/3/gh352.jsp?obj_id=2657


Παναγιώτης Ηπειρώτης, διαθέσιμο στον διαδικτυακό τόπο: 
http://people.stern.nyu.edu/panos/serres/greek/ser-sigt.html  

Παρατηρήσεις 

Αφού μελετήσετε προσεκτικά τα παραπάνω κείμενα, προσπαθήστε να απαντήσετε με 
ακρίβεια στις ερωτήσεις που ακολουθούν. Είναι αναγκαίο να τεκμηριώσετε όλες τις 
απαντήσεις σας με συγκεκριμένες αναφορές στα κείμενα. 

1. Ποιες πληροφορίες αντλεί ο αναγνώστης από τα παραπάνω κείμενα; Σε τι είδους 
μέσο (ιστορικό περιοδικό, διαφημιστικό έντυπο κ.ά.) πιστεύετε ότι μπορούμε να 
συναντήσουμε τέτοιου είδους κείμενα; Πώς καταλήγετε στα συμπεράσματά σας; 

2. Τι είδους εικόνες (ακουστικές, οπτικές, οσφρητικές) προβάλλονται; Μπορείτε να 
αιτιολογήσετε τις σκέψεις σας; 

3. Καταγράψτε τα επίθετα του κειμένου 3. Μπορείτε να τα αντικαταστήσετε με επί-
θετα παρόμοιας σημασίας; 

4. Ποιος ρηματικός χρόνος κυριαρχεί στα παραπάνω κείμενα; Τεκμηριώστε τις σκέ-
ψεις σας. Για ποιο λόγο, κατά τη γνώμη σας, οι συντάκτες των κειμένων επέλεξαν 
αυτόν τον χρόνο; 

5. Ποιες ομοιότητες και διαφορές ως προς το περιεχόμενο και το λεξιλόγιο μπορείτε 
να εντοπίσετε στα παραπάνω κείμενα; Πώς μπορείτε να εξηγήσετε τις διαφορές; 

6. Σε ποιο κειμενικό γένος ανήκουν τα κείμενα; Αιτιολογήστε την απάντησή σας. 
7. Τώρα που διαμορφώσατε μια γενική εικόνα για την περιγραφή, προσπαθήστε να 

περιγράψετε το χωριό σας ή περιοχές/αξιοθέατα της πόλης των Σερρών. Στόχος σας 
είναι χρησιμοποιηθεί το κείμενό σας στον τουριστικό οδηγό που σκοπεύει να εκ-
δώσει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Χρήσιμο θα ήταν να εμπλουτίσετε τα 
κείμενά σας με εικόνες. 

Β΄ Φύλλο εργασίας: Αφήγηση (2 διδακτικές ώρες) 

Κείμενο 1 

Βυζαντινή πόλη Σερρών 

Η πόλη των Σερρών με αδιάκοπη παρουσία στις πηγές από την πρώιμη αρχαιότητα, 
αποκτά ιδιαίτερη σημασία κατά τους βυζαντινούς χρόνους. Στην παλαιοχριστιανική 
εποχή συγκαταλέγεται στον κατάλογο των σπουδαιοτέρων πόλεων της Μακεδονίας και 
αναφέρεται ως έδρα επισκοπής. Στους μεσοβυζαντινούς χρόνους έγινε έδρα στρατηγού 
και κατόπιν πρωτεύουσα του θέματος των Σερρών, ενώ από εκκλησιαστικής πλευράς 
προβιβάστηκε σε μητρόπολη. Η θέση της στο μέσον της εύφορης κοιλάδας του Στρυ-
μόνα και σε κομβικό σημείο μεταξύ της Κωνσταντινούπολης και της Θεσσαλονίκης 
την ανέδειξαν σε στρατιωτικό και οικονομικό κέντρο της περιοχής. Το 1206 την πόλη 
κατέλαβε και κατέστρεψε ο Βούλγαρος ηγεμόνας Ιωάννης Ασέν, ο επονομαζόμενος 
Σκυλογιάννης. Το 1221 περιήλθε στον δεσπότη της Ηπείρου Θεόδωρο Άγγελο Κο-
μνηνό Δούκα, ενώ το 1246 αποτέλεσε τμήμα της αυτοκρατορίας της Νίκαιας. Η περί-
οδος που ακολούθησε αποτέλεσε περίοδο ανάπτυξης και καλλιτεχνικής άνθισης. 
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Ειδικότερα οι αυτοκράτορες Ανδρόνικος Β΄ Παλαιολόγος και Ανδρόνικος Γ΄ Παλαιο-
λόγος έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την πόλη και την περιοχή. Στις αρχές του 14ου 
αι. αναφέρεται ως πόλη κραταιά και ευημερούσα. Οι εμφύλιες διαμάχες του 14ου αι. 
είχαν τον ανάλογο αντίκτυπο και στην πόλη των Σερρών. Πιστή στους Παλαιολόγους 
βασιλείς αντέταξε σφοδρή αντίσταση, όταν ο Καντακουζηνός πολιόρκησε την πόλη το 
1342 μαζί με το σύμμαχό του βασιλιά της Σερβίας Στέφανο Δουσάν. Το 1345 ο Δου-
σάν, εκμεταλλευόμενος τις δυναστικές έριδες για λογαριασμό του, πολιόρκησε και κα-
τέλαβε την πόλη. Η πόλη έμεινε υπό σερβική κατοχή μέχρι και το 1371, όταν την ήττα 
των σερβικών δυνάμεων από τους Οθωμανούς Τούρκους στο Τζερνομιάνου επωφελή-
θηκε ο δεσπότης της Θεσσαλονίκης και μετέπειτα αυτοκράτορας Μανουήλ Β΄ Παλαι-
ολόγος και έγινε κύριος της πόλης. Η αποκατάσταση της βυζαντινής εξουσίας ήταν 
πρόσκαιρη. Η κατάληψη της πόλης από τους Οθωμανούς το 1383, έφερε το οριστικό 
τέλος της βυζαντινής εποχής, εβδομήντα χρόνια πριν από την άλωση της Κωνσταντι-
νούπολης. (Απόσπασμα) 

Σταυρούλα Δαδάκη, αρχαιολόγος, διαθέσιμο στον διαδικτυακό τόπο: 
http://odysseus.culture.gr/h/3/gh351.jsp?obj_id=2657 

Κείμενο 2 

Σέρρες: Σοβαρή μόλυνση στο κανάλι Μπέλιτσα καταγγέλλουν οι κάτοικοι 

Στις όχθες του βρέθηκαν νεκρά ψάρια ενώ το νερό έγινε «κατάλευκο» 

Για σοβαρή οικολογική καταστροφή κάνουν λόγο οι κάτοικοι του χωριού Καλά Δένδρα 
που βρίσκεται δίπλα στο κανάλι Μπέλιτσα, καθώς -σύμφωνα με όσα καταγγέλλουν- 
στις όχθες του βρέθηκαν νεκρά ψάρια, ενώ το νερό έγινε «κατάλευκο». 

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Καλών Δέντρων, Θ. Τ., δεν είναι η 
πρώτη φορά που η Μπέλιτσα ρυπαίνεται από τοξικές ουσίες που πετά κάποιος ασυνεί-
δητος, ενώ επισήμανε ότι στο παρελθόν οι κάτοικοι εντόπισαν φορτηγό που έριχνε σ’ 
αυτό φυτοφάρμακα. 

Αμέσως κλήθηκαν οι αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας 
Σερρών, που προέβησαν σε δειγματοληψία των μολυσμένων νερών. 

Οι κάτοικοι των Καλών Δέντρων και των γύρω περιοχών ανησυχούν ιδιαίτερα, καθώς 
προμηθεύονται νερό από το κανάλι προκειμένου να ποτίσουν τα χωράφια και τα οπω-
ροκηπευτικά τους. 

Το κανάλι, παρά τη συνεχή ροή του, παρέμεινε «κατάλευκο» για περισσότερες από 
τρεις ώρες ενώ αποπνικτική μυρωδιά έφτανε μέχρι τα διπλανά χωριά. 

Διαθέσιμο στον διαδικτυακό τόπο: 
http://www.protothema.gr/environment/article/417019/serres-sovari-molunsi-sto-
kanali-belitsa-kataggelloun-oi-katoikoi/ 

Κείμενο 3 
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Στρυμόνας 

Λέγεται ότι ο Στρυμόνας ήταν βασιλιάς της Θράκης και γιος του Άρη. Όταν ο γιος του 
Ρήσος σκοτώθηκε μπροστά στα τείχη της Τροίας, ο Στρυμόνας έπεσε στο ποτάμι που 
λεγόταν Παλαιστίνος και που μετονομάστηκε σε Στρυμόνα από το όνομα του θράκα 
βασιλιά. 

Στην τραγωδία του Ευριπίδη Ρήσος, ο ήρωας είναι γιος του ποταμού Στρυμόνα και μιας 
Μούσας, της Ευτέρπης ή της Κλειώς ή της Καλλιόπης. Η Μούσα, από ντροπή για το 
πάθημά της, έρριξε το παιδί στα νερά του ποταμού πατέρα του και εκείνος το παρέδωσε 
στις Νύμφες για να το μεγαλώσουν. 

Διάφορα επεισόδια συντελούνται κοντά στα νερά του ποταμού: 

α) Κοντά στις εκβολές του Στρυμόνα αποβιβάστηκε ο Διόνυσος φτάνοντας στη Θράκη, 
όπου αντιμετώπισε την εχθρότητα του βασιλιά Λυκούργου. 

β) Ως δέκατο άθλο ο Ηρακλής διατάχθηκε από τον Ευρυσθέα να οδηγήσει στις Μυκή-
νες από την Ερύθεια, ένα απομονωμένο νησί στον Ωκεανό, τις αγελάδες του βασιλιά 
Γηρυόνη, γιου του Χρυσάορα και της Καλλιρρόης. Μετά από μακρά και περιπετειώδη 
πορεία στις χώρες της Μεσογείου, ο ήρωας έφτασε στις ιωνικές ακτές της Ελλάδας, 
όπου μια βοϊδόμυγα, σταλμένη από την Ήρα, τρέλανε το κοπάδι και το διασκόρπισε 
στα βουνά της Θράκης. Ο Ηρακλής κατηγόρησε τον Στρυμόνα, ποταμό αρχικά πλωτό, 
ότι δυσκόλεψε το έργο του να συγκεντρώσει τις αγελάδες. Τον γέμισε λοιπόν με πέτρες 
και από τότε έπαψε να είναι πλωτός. Σύμφωνα με άλλη εκδοχή του μύθου, ο Ηρακλής 
δεν μπορούσε να διασχίσει τον ποταμό επειδή δεν υπήρχε πέρασμα. Έριξε λοιπόν τε-
ράστιους βράχους εμποδίζοντας τα πλοία να τον διαπλέουν. Προφανώς σε ανάμνηση 
αυτού του επεισοδίου σε οξυπύθμενο μελανόμορφο αμφορέα του Kopenhagen (ιδιω-
τική συλλογή) του 480/470 π.Χ., ο Ηρακλής βρίσκεται στον κήπο των Εσπερίδων μαζί 
με τους ποτάμιους θεούς Ωκεανό, Στρυμόνα, Νείλο (ΝΙΛΟΣ). 

Διαθέσιμο στον διαδικτυακό τόπο: http://www.greek-
language.gr/digitalResources/ancient_greek/mythology/lexicon/water/page_053.html  

Παρατηρήσεις 

1. Να ορίσετε το είδος της αφήγησης των παραπάνω κειμένων. 
2. Ποιο είναι το χρονικό πλαίσιο εξέλιξης των γεγονότων (παρόν – παρελθόν - μέλ-

λον); 
3. Ποιος είναι ο κυρίαρχος χρόνος των ρημάτων που χρησιμοποιούνται σε καθένα από 

τα παραπάνω κείμενα; Δώστε παραδείγματα. Εάν θα θέλατε να κάνετε πιο ζωντανή 
την αφήγηση, ποιους χρόνους θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε; Προσπαθήστε 
να ξαναδιαβάσετε το κείμενο στη νέα του εκδοχή. 

4. Ακολουθείται η χρονική σειρά στην αφήγηση των γεγονότων σε όλα τα κείμενα; 
Γιατί νομίζετε ότι λείπουν οι συνδετικές λέξεις ή φράσεις από το 1ο κείμενο; 

5. Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω παρατηρήσεις, προσπαθήστε να αφηγηθείτε 
στους συμμαθητές σας ένα περιστατικό από μια εκδρομή στη φύση που σας έχει 
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εντυπωσιάσει. Προσέξτε τη δομή της αφήγησής σας, όπως και τις συνδετικές λέξεις 
ή φράσεις που θα χρησιμοποιήσετε. 

Γ΄ Φύλλο Εργασίας: Επιχειρηματολογία (2 διδακτικές ώρες) 

Προτιμώ να ζω στην πόλη των Σερρών ή σε χωριά του Ν. Σερρών; Γιατί; 

Πόλη των Σερρών 

 

 

Χωριά του Ν. Σερρών 

 

Εικόνες 3, 4 

Ώρα για συζήτηση στην τάξη: 

► Πόλη ή χωριό;◄ 

• Χωριστείτε σε δύο ομάδες. 

• Η μία ομάδα θα αποτελείται από τους φίλους της πόλης των Σερρών και η άλλη από 
τους φίλους των χωριών του Ν. Σερρών. 

Με αφορμή τις Εικόνες 1-4, η κάθε ομάδα θα πρέπει να πείσει την άλλη ότι έχει κάνει 
τη σωστή επιλογή, σχετικά με τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κάθε επιλογής. 
Προσπαθήστε να την αιτιολογήσετε. 

Αφού συζητήσετε μεταξύ σας, καταγράψτε στον πίνακα τα υπέρ και τα κατά της προ-
τίμησής σας. 

Εικόνες 1, 2  
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Γραπτή άσκηση 

Αφού άκουσα τις απόψεις όλων, γράφω και αιτιολογώ με επιχειρήματα τη δική μου 
άποψη σε μια παράγραφο με θεματική πρόταση: 

• Α΄ επιλογή 

«Μου αρέσει να κατοικώ στις Σέρρες». 

• Β΄ επιλογή 

«Μου αρέσει να κατοικώ στο χωριό». 

Εάν θέλετε, μελετήστε λίγα στοιχεία για το επιχείρημα στη σελίδα 53 του σχολικού 
σας βιβλίου. 

Συμπεράσματα-Κριτική 

Για τη διδασκαλία των συγκεκριμένων κειμενικών ειδών που εξεταστήκαν στο παρα-
πάνω σενάριο ο κάθε εκπαιδευτικός θα μπορούσε να επιλέξει διαφορετικά κείμενα ή 
να δώσει βαρύτητα σε άλλες περιοχές των Σερρών, εν προκειμένω, από αυτές που πα-
ρουσιάζονται στο συγκεκριμένο σενάριο. Σημειώνεται πάντως ότι έγινε προσπάθεια να 
υπάρχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ποικιλία κειμενικών ειδών. Τέλος, αξίζει να τονι-
στεί ότι το συγκεκριμένο σενάριο είχε ως κύριο στόχο να δώσει ερεθίσματα στον εκ-
παιδευτικό, ώστε να προσεγγίσει τα γλωσσικά φαινόμενα που εξετάζονται στη συγκε-
κριμένη ενότητα του σχολικού βιβλίου της Ν. Γλώσσας Α΄ Γυμνασίου με έναν βιωμα-
τικό και πιο ενδιαφέροντα τρόπο, χρησιμοποιώντας τις ΤΠΕ για αναζήτηση –ίσως μαζί 
με τους μαθητές- κατάλληλων κειμένων. 

Βιβλιογραφία 

Αγγελάκος, Κ., Κατσαρού, Ε. & Μαγγανά, Α. (2018). Νεοελληνική Γλώσσα Α΄ Γυμνα-
σίου, Βιβλίο Εκπαιδευτικού. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
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Πολιτισμού και Αθλητισμού. Αθήνα: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και 
Εκδόσεων «Διόφαντος». 

Δαγδιλέλης, Β. και συν., (2010). Σύγχρονες θεωρίες για τη μάθηση. Στο Επιμορφωτικό 
υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης, 
Τεύχος 1: Γενικό Μέρος, α΄ έκδοση (σσ. 24-36). Πάτρα: ΙΤΥ. 

Κουτσογιάννης, Δ. (2014α). Θεωρητικό πλαίσιο της γλωσσικής διδασκαλίας και αξιο-
ποίηση των ΤΠΕ. Στο Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτι-
κών στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης, Τεύχος 3: Κλάδος ΠΕ02, γ΄ έκδοση (σσ. 
81-113). Πάτρα: ΙΤΥ. 

Κουτσογιάννης, Δ. (2014β). Σενάρια: δομή  και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων. 
Στο Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στή-
ριξης Επιμόρφωσης, Τεύχος 3: Κλάδος ΠΕ02, γ΄ έκδοση (σσ. 363-400). Πάτρα: 
ΙΤΥ. 

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (2019). Οδηγίες για τη διδασκαλία της Νεοελ-
ληνικής Γλώσσας και Γραμματείας και της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμ-
ματείας στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2019 – 2020. 
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Το υλικό του υπολογιστή 
Μια προσέγγιση βασισμένη σε εναλλακτικές μεθόδους αξιολόγησης 

Μαστρογιαννάκης Στυλιανός, Εκπαιδευτικός Π.Ε.86, M.Sc., smastrog@sch.gr 

Περίληψη 

Στη χώρα μας επικρατεί η παραδοσιακή πρακτική της βαθμολόγησης του μαθητή και 
της μαθήτριας, η οποία περιορίζεται στην αποτίμηση του αποτελέσματος και στην α-
ξιολόγηση των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων τους. Οι εναλλακτικές μορφές αξιολόγη-
σης διαμορφώνουν ένα πλαίσιο όπου η αξιολόγηση είναι μια συνεχής διαδικασία που 
συμβάλει στη βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης μέσα από την ανατροφοδό-
τηση που παρέχει, λαμβάνοντας υπόψη τη μοναδικότητα και τη δυναμική κάθε μαθητή 
και δίνοντας έμφαση στη διαδικασία και όχι στο αποτέλεσμα. Το παρόν άρθρο αποτε-
λεί ένα διδακτικό σενάριο για τη διδασκαλία του υλικού του υπολογιστή. Σκοπός της 
παρούσας εργασίας είναι να αξιοποιήσει εναλλακτικές μεθόδους αξιολόγησης προκει-
μένου να ενισχύσει τη συμμετοχή και το ενδιαφέρον των μαθητών, να εμπλέξει τους 
ίδιους τους μαθητές στη διαδικασία αξιολόγησης, να προσφέρει ανατροφοδότηση σε 
μαθητές και εκπαιδευτικούς και εν γένει να βελτιώσει την εκπαιδευτική διαδικασία.  

Λέξεις-Κλειδιά: υλικό, αξιολόγηση, εναλλακτικές μέθοδοι 

Ανάπτυξη του διδακτικού σεναρίου  

Τίτλος διδακτικού σεναρίου 

Το υλικό του υπολογιστή: μια προσέγγιση βασισμένη σε εναλλακτικές μεθόδους αξιο-
λόγησης 

Εκτιμώμενη διάρκεια διδακτικού σεναρίου 

Το διδακτικό σενάριο προβλέπεται να διαρκέσει δύο (2) διδακτικές ώρες. 

Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο Πρόγραμμα Σπουδών / Προαπαιτούμενες γνώ-
σεις 

Το διδακτικό σενάριο σχετίζεται άμεσα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμ-
ματος Σπουδών και το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για την Πληροφορική στο Γυ-
μνάσιο (ΦΕΚ 304/Β 13-03-2003). Το σενάριο εντάσσεται στην ενότητα «Γνωρίζω τον 
υπολογιστή» του μαθήματος της Πληροφορικής της Α' τάξης του Γυμνασίου και πιο 
συγκεκριμένα αναφέρεται στο 2ο Κεφάλαιο του βιβλίου "Το υλικό του υπολογιστή" . 

Όσον αφορά τις προαπαιτούμενες γνώσεις, οι μαθητές θα πρέπει να κατέχουν βασικές 
δεξιότητες χειρισμού Η/Υ και πλοήγησης στο Διαδίκτυο. Επιπλέον, θα πρέπει να έχουν 
ασχοληθεί με τη δημιουργία και επεξεργασία ενός εννοιολογικού χάρτη. Κρίνεται σκό-
πιμο να έχει προηγηθεί εξοικείωση των μαθητών με το λογισμικό εννοιολογικής 
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χαρτογράφησης CmapTools, σε διαφορετική περίπτωση η σχεδίαση των εννοιολογι-
κών χαρτών θα γίνει στο χαρτί. 

Σκοποί και στόχοι του διδακτικού σεναρίου 

Σκοπός του σεναρίου είναι οι μαθητές να μελετήσουν και να εξοικειωθούν με το υλικό 
μέρος (hardware) ενός υπολογιστικού συστήματος. 

Μετά το τέλος της διδακτικής ενότητας οι μαθητές πρέπει να είναι σε θέση: 

i) Ως προς το γνωστικό αντικείμενο: 

• Να περιγράφουν τι είναι το υλικό του υπολογιστή και να κατονομάζουν τα υλικά 
μέρη ενός υπολογιστικού συστήματος, 

• Να χαρακτηρίζουν μια συσκευή ως εισόδου ή εξόδου, 
• Να περιγράφουν σύντομα τις κυριότερες συσκευές εισόδου-εξόδου, 
• Να περιγράφουν τι είναι η μνήμη RAM και να κατανοούν τη λειτουργία της, 
• Να ονομάζουν τα κυριότερα αποθηκευτικά μέσα, 
• Να αντιλαμβάνονται την αναγκαιότητα ύπαρξης των αποθηκευτικών μέσων, 
• Να ταξινομούν τα υπολογιστικά συστήματα ανάλογα με το μέγεθος και τις 

δυνατότητές τους. 

ii) Ως προς τη χρήση νέων τεχνολογιών: 

• Να κατασκευάζουν, τροποποιούν και επεκτείνουν έναν εννοιολογικό χάρτη στο 
περιβάλλον εννοιολογικής χαρτογράφησης CmapTools, 

• Να καλλιεργήσουν θετική στάση ως προς τα λογισμικά εννοιολογικής 
χαρτογράφησης. 
 

iii) Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία: 

• Να αναπτύσσουν πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας. 
• Να παίρνουν πρωτοβουλίες και να πειραματίζονται ώστε να οδηγούνται στην 

ανακάλυψη της γνώσης. 
• Να αναπτύσσουν δεξιότητες επίλυσης προβλήματος. 

Περιγραφή του διδακτικού σεναρίου 

Στα πλαίσια της υλοποίησης του διδακτικού σεναρίου οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες 
των τριών ατόμων και ενημερώνονται από τον εκπαιδευτικό σχετικά με τον 
ομαδοσυνεργατικό τρόπο εργασίας. Η διδακτική πορεία που ακολουθείται είναι η εξής:  

O εκπαιδευτικός εισάγει τους μαθητές στη θεματική της ενότητας κάνοντας αναφορά 
στην ετυμολογία της λέξης "υλικό" και επισημαίνοντας εν τέλει ότι το υλικό σχετίζεται 
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με ότι μπορούμε να δούμε και να αγγίξουμε. Εφαρμόζοντας την τεχνική του 
καταιγισμού ιδεών ο εκπαιδευτικός θέτει το ερώτημα "Ποιες συσκευές του 
ηλεκτρονικού υπολογιστή γνωρίζετε;" στους μαθητές και καταγράφει τις απαντήσεις 
τους στον πίνακα.  

Με την τεχνική της επίδειξης ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει στους μαθητές ένα πλήρες 
υπολογιστικό σύστημα του εργαστηρίου, κάνοντας αναφορά στα βασικά μέρη του 
υπολογιστή. Εν συνεχεία, ζητάει από τους μαθητές να συμπληρώσουν τα κενά της 
δραστηριότητας 1 του φύλλου εργασίας με τα ονόματα των συσκευών που 
απουσιάζουν. Ο εκπαιδευτικός εμπλουτίζει τις απαντήσεις των μαθητών στον πίνακα 
καταγράφοντας τις συσκευές που δεν είχαν αναφερθεί αρχικά από τους μαθητές. 

Στη συνέχεια, ζητάει από τους μαθητές να δημιουργήσουν έναν αρχικό εννοιολογικό 
χάρτη με τις συσκευές που έχουν καταγραφεί στον πίνακα. Ο εκπαιδευτικός αφιερώνει 
χρόνο για να συζητήσει με τους μαθητές σχετικά με τα κριτήρια αξιολόγησης των 
εννοιολογικών χαρτών που θα κατασκευάσουν και θα παρουσιάσουν στη 
συγκεκριμένη διδακτική ενότητα. Ζητάει από τους μαθητές να προτείνουν κριτήρια. Η 
επιλογή των κριτηρίων αξιολόγησης γίνεται από κοινού.  

Οι μαθητές μελετούν πληροφορίες για τις συσκευές εισόδου και εξόδου υλοποιώντας 
τη δραστηριότητα 2 του φύλλου εργασίας. Κατόπιν επιλύουν τη δραστηριότητα 3, όπου 
καλούνται να διαχωρίσουν πλήθος συσκευών σε συσκευές εισόδου και εξόδου.  

Ο εκπαιδευτικός αναφέρεται στο ρόλο της μνήμης στη λειτουργία του υπολογιστή. 
Διακρίνει τη μνήμη σε Κύρια Μνήμη (η οποία περιέχει τη μνήμη RAM) και στα 
αποθηκευτικά μέσα. Δίνει έμφαση στο γεγονός της απώλειας των δεδομένων της 
μνήμης RAM, όταν ο υπολογιστής σταματήσει να τροφοδοτείται με ρεύμα. Οι μαθητές 
μέσα από κατάλληλα παραδείγματα ανακαλύπτουν την ανάγκη για μόνιμη αποθήκευση 
δεδομένων/πληροφοριών και κατά συνέπεια την σπουδαιότητα των αποθηκευτικών 
μέσων. Οι μαθητές μελετούν πληροφορίες για τα βασικά αποθηκευτικά μέσα από την 
4η δραστηριότητα. Ζητείται από τους μαθητές να εφαρμόσουν τις γνώσεις που 
απέκτησαν επιλύοντας το σταυρόλεξο της 5ης δραστηριότητας. 

Αφού οι μαθητές κατανοούν πλέον τους όρους συσκευές εισόδου, συσκευές εξόδου και 
αποθηκευτικά μέσα, ο εκπαιδευτικός ζητάει από τους μαθητές να ομαδοποιήσουν τις 
έννοιες του αρχικού εννοιολογικού χάρτη και να χρησιμοποιήσουν βέλη για να γίνουν 
συνδέσεις μεταξύ των εννοιών. Στη συνέχεια, οι μαθητές υλοποιούν την 6η 
δραστηριότητα προκειμένου να διερευνήσουν τα είδη των υπολογιστών ανάλογα με το 
μέγεθος και τις δυνατότητές τους. 

Ο εκπαιδευτικός ζητάει από τους μαθητές να αναθεωρήσουν τους χάρτες τους, 
εμπλουτίζοντάς τους με τις συσκευές της δραστηριότητας 7. Όταν ολοκληρώσουν την 
εργασία τους, γίνεται παρουσίαση των εννοιολογικών χαρτών των ομάδων στην 
ολομέλεια. Ο εκπαιδευτικός αξιολογεί τις ομάδες με τη ρουμπρίκα του παραρτήματος. 
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Στο τέλος, οι μαθητές αξιολογούν τους εαυτούς τους συμπληρώνοντας ατομικά το 
φύλλο αυτοξιολόγησης. 

Χρήση Η/Υ και γενικά ψηφιακών μέσων για το διδακτικό σενάριο) («προστιθέμενη 
αξία» και αντίλογος, επιφυλάξεις, προβλήματα) 

Για τη διδασκαλία του σεναρίου απαιτείται ένα εργαστήριο πληροφορικής στο οποίο 
να έχει εγκατασταθεί το λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης CmapTools. Επίσης, 
καλό θα είναι να υπάρχει ένας βιντεοπροβολέας (video projector) για να μπορεί ο εκ-
παιδευτικός να επιδεικνύει τεχνικές για τη σχεδίαση και διαχείριση εννοιολογικών χαρ-
τών στο περιβάλλον του CmapTools. 

Αναπαραστάσεις των μαθητών / Πρόβλεψη δυσκολιών στο διδακτικό σενάριο 

Οι μαθητές αναμένεται να δυσκολευτούν κατά την εργασία τους στο λογισμικό εννοιο-
λογικής χαρτογράφησης CmapTools, καθώς απαιτεί ένα διάστημα εξοικείωσης για την 
εκμάθηση βασικών επιμέρους λειτουργιών του. 

Διδακτικό συμβόλαιο - Διδακτική μετατόπιση Θεωρητικά θέματα - Διδακτικός θόρυ-
βος 

Κατά την εκτέλεση του σεναρίου εκτιμάται ότι δεν θα υπάρξουν σημαντικά προβλή-
ματα σε σχέση με την ταχύτητα λειτουργίας του Η/Υ - Λογισμικού (Cmaptools). Ω-
στόσο αναμένεται να προκληθεί διδακτικός θόρυβος, όταν οι μαθητές αρχίσουν να υ-
λοποιούν δραστηριότητες στο περιβάλλον CmapTools.  

Χρήση εξωτερικών πηγών 

Χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθες πηγές από το Φωτόδεντρο: 

• http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/953 
• http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/1019 
• http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/959 
• http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3437 
• http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/940 

 

Υποκείμενη θεωρία μάθησης 

Η οργάνωση της τάξης βασίστηκε στην ομαδοσυνεργατική μέθοδο. Η εργασία σε ομά-
δες ενισχύει τον μαθητοκεντρικό χαρακτήρα της διδασκαλίας και προωθεί την ενεργη-
τική συμμετοχή των μαθητών, τη διερευνητική προσέγγιση της γνώσης, τη συνεργασία, 
την αυτενέργεια, την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της φαντασίας των μαθητών. 

Το διδακτικό σενάριο βασίζεται στην θεωρία του εποικοδομισμού του Piaget, σύμφωνα 
με την οποία το παιδί οικοδομεί με ατομικό και ενεργητικό τρόπο τις γνώσεις του για 
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τον κόσμο (Κόμης, 2004). Επιπλέον αξιοποιεί την θεωρία της ανακαλυπτικής μάθησης 
του Bruner, κατά την οποία «στην πραγματικότητα, ο μαθητής δεν ανακαλύπτει και-
νούρια γνώση, αλλά με την καθοδήγηση του δασκάλου παρατηρεί, συσχετίζει δεδο-
μένα, δοκιμάζει εναλλακτικές ερμηνείες και φθάνει μόνος του και με τους δικούς του 
τρόπους σε ανώτερα επίπεδα σκέψης, με αποτέλεσμα να παράγει την επιθυμητή 
γνώση» (Ράπτης & Ράπτη, 2007). Παράλληλα, η οργάνωση της τάξης σε μικρές ομάδες 
ευνοεί τη δημιουργία ενός μαθησιακού περιβάλλοντος που αντλεί στοιχεία από τις κοι-
νωνικο-πολιτισμικές θεωρίες μάθησης. Οι θεωρίες αυτές αναπτύχθηκαν από τη σοβιε-
τική σχολή της ψυχολογίας με βασικό εκπρόσωπο τον Vygotsky. Ο Vygotsky υποστη-
ρίζει ότι η οικοδόμηση των γνώσεων λαμβάνει χώρα σε συνεργατικά περιβάλλοντα 
μέσα από την κοινωνική αλληλεπίδραση και την από κοινού υλοποίηση δραστηριοτή-
των (Κόμης, 2004). 

Οργάνωση της τάξης - Εφικτότητα Σχεδίασης - Ρόλος του εκπαιδευτικού 

Το σενάριο έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορεί να πραγματοποιηθεί στο σχολικό εργαστή-
ριο πληροφορικής. Οι μαθητές θα εργαστούν σε ομάδες των τριών ατόμων ανά ηλε-
κτρονικό υπολογιστή. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να φροντίσει ώστε και όλα τα μέλη 
κάθε ομάδας να συμμετέχουν ενεργά και ισότιμα στις μαθησιακές δραστηριότητες. Με 
τον τρόπο αυτό οργάνωσης αναμένεται να αποκομιστούν όλα τα οφέλη της ομαδοσυ-
νεργατικής προσέγγισης. Οι τυχόν δυσκολίες που θα προκύψουν αντιμετωπίζονται µε 
την παρέμβαση του διδάσκοντα, του οποίου ο ρόλος είναι καθοδηγητικός και υποστη-
ρικτικός, καθώς προσφέρει διευκρινίσεις και βοήθεια στις ομάδες κατά την εκπόνηση 
των δραστηριοτήτων. Όπου κρίνεται απαραίτητο, στέκεται διαμορφωτικά και παρέχει 
ανατροφοδότηση στις ενέργειες των μαθητών, συντονίζει τις συζητήσεις και την παρά-
θεση επιχειρημάτων μεταξύ των μαθητών. 

Αξιολόγηση 

Οι δραστηριότητες αξιολόγησης που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια του μαθή-
ματος είναι «χτισμένες» γύρω από την κατασκευή των εννοιολογικών χαρτών των ο-
μάδων μαθητών.  

Στην αρχή της διδακτικής ενότητας, ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί τον εννοιολογικό 
χάρτη για να αξιολογήσει τις προϋπάρχουσες γνώσεις και ιδέες των μαθητών σχετικά 
το υλικό του ηλεκτρονικού υπολογιστή (αρχική αξιολόγηση).  

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, οι μαθητές κατασκευάζουν έναν πρώτο εννοιολογικό 
χάρτη με τις συσκευές του ηλεκτρονικού υπολογιστή που έχουν καταγραφεί στον πί-
νακα. Στη συνέχεια, ομαδοποιούν τις έννοιες του αρχικού εννοιολογικού χάρτη και 
χρησιμοποιούν βέλη για να γίνουν οι συνδέσεις μεταξύ των εννοιών, οδηγούμενοι με 
αυτόν τρόπο σε έναν δεύτερο εννοιολογικό χάρτη. Εν τέλει, αναθεωρούν τους χάρτες 
τους, εμπλουτίζοντάς τους με νέες συσκευές. Όλοι οι παραπάνω εννοιολογικοί χάρτες 
δίνουν την δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να συλλέξει πολύτιμα δεδομένα (όπως ο 
βαθμός κατανόησης των εννοιών "υλικό", "συσκευές εισόδου", "συσκευές εξόδου" 
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κ.λπ. και των μεταξύ τους σχέσεων, οι συντελούμενες εννοιολογικές αλλαγές, οι λαν-
θασμένες αναπαραστάσεις εννοιών κ.λπ.) και να προβεί σε διορθωτικές παρεμβάσεις 
στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, εφόσον το κρίνει απαραίτητο (διαμορφωτική αξιολό-
γηση).  

Στο τέλος της διδακτικής ενότητας, οι τελικοί εννοιολογικοί χάρτες των ομάδων χρη-
σιμοποιούνται για την αξιολόγηση της επίδοσης των ομάδων των μαθητών (τελική α-
ξιολόγηση). Ο εκπαιδευτικός αξιολογεί τους παραπάνω χάρτες με χρήση της ρουμπρί-
κας του παραρτήματος. Τα κριτήρια αξιολόγησης της εν λόγω ρουμπρίκας καλό θα 
είναι να έχουν τεθεί σε συζήτηση και διαπραγμάτευση ανάμεσα σε εκπαιδευτικό και 
μαθητές, ώστε οι μαθητές να είναι συμμετέχουν ενεργά και υπεύθυνα στην δική τους 
μάθηση. Επίσης, στο τέλος του μαθήματος ο εκπαιδευτικός ζητάει από τους μαθητές 
να αυτοαξιολογηθούν συμπληρώνοντας το φύλλο αυτοαξιολόγησης του παραρτήμα-
τος. Οι πληροφορίες που θα συγκεντρώσει για κάθε μαθητή του δίνουν τη δυνατότητα 
να αναπροσαρμόσει τη διδακτική του στρατηγική (διαμορφωτική αξιολόγηση). 

Καθ' όλη τη διάρκεια της διδασκαλίας ο εκπαιδευτικός παρατηρεί άτυπα φαινόμενα 
και καταστάσεις καθώς λαμβάνουν χώρα στην τάξη. Στα πλαίσια συστηματικής παρα-
τήρησης, ο εκπαιδευτικός παρακολουθεί την εργασία των μαθητών στις ομάδες και 
καταγράφει σε κλείδα παρατήρησης τη συμμετοχή τους. Oι εναλλακτικές μέθοδοι α-
ξιολόγησης που αξιοποιήθηκαν στο σενάριο είναι:  

i) Εννοιολογικοί Χάρτες 

Οι Nowak και Gowin (1984) ανέπτυξαν αρχικά την έννοια του εννοιολογικού χάρτη, 
βασιζόμενοι στην θεωρία της νοηματικής μάθησης (meaningful learning) (Ausubel et 
al., 1978). Σύμφωνα με τον Ausubel, η νοηματική μάθηση λαμβάνει χώρα, όταν ο εκ-
παιδευόμενος επιτυγχάνει να συνδέσει, ή/και να συσχετίσει, να ενσωματώσει, να αφο-
μοιώσει και να ταξινομήσει τη νέα γνώση με τις προϋπάρχουσες γνωστικές δομές του. 
Ο εννοιολογικός χάρτης αποτελεί έναν γραφικό οργανωτή των βασικών εννοιών του 
διδακτικού αντικειμένου. Οι δε βασικές έννοιες συνδέονται μεταξύ τους με στοιχεία 
οργάνωσης και ιεραρχίας (Κουλουμπαρίτση, 2018).  

Τα τελευταία χρόνια έχει αναγνωριστεί η παιδαγωγική δυναμική του εννοιολογικού 
χάρτη καθώς: 

• Συμβάλλει στην αναδόμηση, στη σύνδεση, στη συσχέτιση και την ενσωμάτωση 
της νέας γνώσης στις προϋπάρχουσες γνωστικές δομές (Μικρόπουλος & Μπέλλου, 
2010). 

• Εμπλέκει ενεργά τους μαθητές σε ανώτερες νοητικές διεργασίες ανάλυσης, 
κατανόησης και κριτικής αντιμετώπισης του αντικειμένου που μελετάται 
(Πετροπούλου, Κασιμάτη & Ρετάλης, 2015). 

• Αυξάνει το ενδιαφέρον και ενισχύει τα κίνητρα των μαθητών για ουσιαστική 
μάθηση (Πετροπούλου, Κασιμάτη & Ρετάλης, 2015), 
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• Συγκεκριμενοποιεί το αφηρημένο μέσα από τη σχηματική αναπαράσταση των 
εννοιών (Γουλή κ.α., 2015). 

• Υποστηρίζει την ομαδοσυνεργατική μάθηση καθώς παρέχει ευκαιρίες στα μέλη 
μιας ομάδας για επικοινωνία, συνεργασία και διαπραγμάτευση απόψεων και ιδεών 
(Πετροπούλου, Κασιμάτη & Ρετάλης, 2015),. 

• Συμβάλλει στην ενίσχυση της αυτορρύθμισης και του αυτοελέγχου των μαθητών 
(Πετροπούλου, Κασιμάτη & Ρετάλης, 2015). 

• Ανατροφοδοτεί τον εκπαιδευτικό με σημαντικές πληροφορίες που σχετίζονται με 
το βαθμό κατάκτησης των διδακτικών στόχων, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει 
σε αναπροσαρμογή της διδασκαλίας του. 
 

ii) Αυτοαξιολόγηση 

Η αυτοαξιολόγηση ορίζεται ως μια διαδικασία διαμορφωτικής αξιολόγησης, κατά την 
οποία οι μαθητές προβληματίζονται σχετικά με την ποιότητα της εργασία τους, κρίνουν 
το βαθμό στον οποίο αντανακλά συγκεκριμένους και σαφείς στόχους ή κριτήρια, και 
αναθεωρούν αναλόγως (Andrade & Valtcheva, 2008). Στο προτεινόμενο σενάριο, ο 
εκπαιδευτικός ζητάει από τους μαθητές να αυτοαξιολογηθούν συμπληρώνοντας το 
φύλλο αυτοαξιολόγησης του παραρτήματος. Η κατασκευή του φύλλου αυτοαξιολόγη-
σης βασίστηκε στους οδηγούς περιγραφικής αξιολόγησης του ΙΕΠ (Ινστιτούτο Εκπαι-
δευτικής Πολιτικής, 2019).  

iii) Ρουμπρίκες - Κλίμακες Διαβαθμισμένων Κριτηρίων. 

Οι ρουμπρίκες είναι πίνακες που περιγράφουν την ποιότητα ενός έργου σύμφωνα με 
προκαθορισμένα κριτήρια (Κουλουμπαρίτση, 2018). Μια ρουμπρίκα ή αλλιώς κλίμακα 
διαβαθμισμένων κριτηρίων όπως αναφέρεται στη βιβλιογραφία, αποτελείται από τέσ-
σερα δομικά στοιχεία: α) τα κριτήρια, δηλαδή τις προδιαγραφές που πρέπει να πληροί 
ένα έργο, β) τα επίπεδα επίδοσης, τα οποία προσδιορίζουν τα επίπεδα ποιότητας ενός 
έργου, γ) την κλίμακα βαθμολογίας σύμφωνα με τα επίπεδα επίδοσης και, δ) τις περι-
γραφές των επιπέδων επίδοσης σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης (Κουλουμπαρί-
τση & Ματσαγγούρας, 2004). 

Στην περίπτωση μας, το έργο που αξιολογείται είναι οι εννοιολογικοί χάρτες των παι-
διών και η παρουσίασή τους από τα μέλη της ομάδας στην ολομέλεια. Η κλίμακα δια-
βαθμισμένων κριτηρίων του παραρτήματος χρησιμοποιείται για την τελική ή αθροι-
στική αξιολόγηση της επίδοσης των ομάδων μαθητών. 

iv) Παρατήρηση - Κλείδα Παρατήρησης. 

Η παρατήρηση αποτελεί την πιο κοινή αλλά συνάμα και την πολυτιμότερη μέθοδο α-
ξιολόγησης στην τάξη. Αξιοποιείται από τον εκπαιδευτικό προκειμένου να καταγρα-
φούν φαινόμενα και καταστάσεις όπως αυτά λαμβάνουν χώρα. Η παρατήρηση προσφέ-
ρει ίσως τις πιο αξιόπιστες και άμεσες πληροφορίες για τον μαθητή και την ανάπτυξή 
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του (Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 2019). Στο παρόν σενάριο, ο εκπαιδευτικός 
παρακολουθεί την εργασία των μαθητών στις ομάδες και καταγράφει σε κλείδα παρα-
τήρησης τη συμμετοχή τους.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Το φύλλο εργασίας, η κλίμακα διαβαθμισμένων κριτηρίων (ρουμπρίκα), το φύλλο αυ-
τοαξιολόγησης και η κλείδα παρατήρησης είναι διαθέσιμα εδώ. 

Φύλλο Εργασίας 

 

Εικόνα 1: μικρογραφία του φύλλου εργασίας 

Κλίμακα Διαβαθμισμένων Κριτηρίων (Ρουμπρίκα) 

 

Εικόνα 2: μικρογραφία της ρουμπρίκας 
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https://drive.google.com/file/d/1MFj-Zw6UMmvH0Il-Kao9aJfIxhqgLHaz/view?usp=sharing


Φύλλο Αυτοαξιολόγησης & Κλείδα Παρατήρησης μαθητή/μαθήτριας  

 

Εικόνα 3: μικρογραφία του φύλλου αυτοξιολόγησης και της κλείδας παρατήρησης 
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Looking for hope: Ένα έργο e-Twinning 

Ραμπαούνη Βασιλική  
Doctorat, D.E.A de l’Université Paris V (France), D.E.A de l’Université Libre de 

Belgique, vraba@yahoo.gr 

Περίληψη 

Το δίγλωσσο έργο «Looking for hope / Le chemin vers l’ Espoir» (2019-2020) 
υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος e-Twinning μεταξύ σχολείων από την 
Ελλάδα (Iωάννινα) και την Τουρκία (Denizli και Toroslar). Το έργο μελετά το 
φαινόμενο της μετανάστευσης, όπως αυτό εκδηλώνεται στη Μεσόγειο τα τελευταία 
χρόνια. Διερευνήθηκαν οι αιτίες του φαινομένου. Διασαφηνίστηκαν οι σχετικοί όροι. 
Μελετήθηκαν οι μεταναστευτικές ροές και αποτυπώθηκαν τα ποσοτικά δεδομένα σε 
γραφήματα (πίτες) και χάρτες. Συμπληρώθηκαν φόρμες «ανάγνωσης»  σχετικών βίντεο 
από τα οποία εξήχθησαν συμπληρωματικά για το θέμα στοιχεία. Επιχειρήθηκε μέσω 
της εικαστικής δημιουργίας η διερεύνηση του αντίκτυπου που είχαν οι σκέψεις και τα 
βιώματα ασυνόδευτων προσφυγόπουλων στους μαθητές. Αναπτύχθηκαν 
δραστηριότητες ρομποτικής που οδήγησαν στην κατασκευή ρομπότ για τις ανάγκες 
του προγράμματος. Το έργο ολοκληρώθηκε με τη συνεργατική συγγραφή ιστορίας με 
θέμα τις περιπέτειες οικογένειας Σύριων προσφύγων που επιχείρησαν να φτάσουν στην 
Β. Ευρώπη μέσω Τουρκίας και Ελλάδας. 

Λέξεις-Κλειδιά: μετανάστευση, συνεργατική μάθηση, Τ.Π.Ε, ρομποτική 

Εισαγωγή 

Η δυναμική πραγματικότητα που διαμορφώνεται τα τελευταία χρόνια στη λεκάνη της 
Μεσογείου αλλά και στην Ευρώπη γενικότερα θέτει το ζήτημα της μετακίνησης 
μεγάλων πληθυσμιακών ομάδων προς τον δυτικό κόσμο στο κέντρο του ενδιαφέροντος 
τόσο των πολιτικών αποφάσεων όσο και αυτών που επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα από 
τις αποφάσεις αυτές.  Το σχολείο, λοιπόν, δε θα μπορούσε να μείνει αδιάφορο απέναντι 
στις αλλαγές που συντελούνται και οι οποίες βραχυπρόθεσμα ή, στην καλύτερη 
περίπτωση, μεσοπρόθεσμα θα επηρεάσουν τη φυσιογνωμία του. Εξάλλου, ως βασικός 
παράγοντας διαμόρφωσης των ενεργών πολιτών μιας χώρας έχει ρόλο να παίξει και 
λόγο να αρθρώσει καίριο γι’ αυτό το νέο αύριο που προδιαγράφεται με όλο και 
μεγαλύτερη σαφήνεια. Ως εκ τούτου το θέμα της μετανάστευσης σε όλες του τις 
εκφάνσεις πρέπει να αποτελέσει ένα από τους άξονες εκπαίδευσης και 
προβληματισμού των νέων ανθρώπων. Ένα έργο e-Twinning, μέσα από διαδικασίες 
συνεργασίας, είναι δυνατό να συμβάλει, με τρόπο ελκυστικό και δημιουργικό, στην 
επίτευξη αυτού του στόχου.  

Θεωρητικό πλαίσιο 

Θεωρητικές βάσεις της συνεργατικής μάθησης 
Παρά τις προσπάθειες προώθησης της συνεργατικής μάθησης στο σχολείο, η 
απόσταση ανάμεσα στον στόχο αυτό και τη σχολική πραγματικότητα παραμένει 
μεγάλη. Η πολυπλοκότητα της συνεργατικής μάθησης και  η δυσκολία των μαθητών 
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να αντιληφθούν τον τρόπο συνεργασίας με τους συμμαθητές τους, τη στιγμή που η 
κυρίαρχη κουλτούρα στην κοινωνία χαρακτηρίζεται από τον ανταγωνισμό  και την 
προβολή της ατομικής προσπάθειας εξηγούν εν μέρει το φαινόμενο. Εξάλλου ο 
μεγάλος αριθμός μαθητών ανά τάξη αποτελεί επίσης ανασχετικό παράγοντα (Johnson 
D.W, Johnson R. T. & Smith, 1998). 
 
Οι θεωρητικές βάσεις της συνεργατικής μάθησης μπορούν να αναζητηθούν στις 
προσπάθειες μεγάλων παιδαγωγών και ψυχολόγων του 20ου αιώνα που ανέδειξαν, με 
το έργο τους, τη σημασία της συνεργασίας για την επίτευξη τόσο γνωστικών στόχων 
όσο και κοινωνικών συμπεριφορών. O Ελβετός ψυχολόγος Piaget αντιμετωπίζει τη 
συνεργασία ως βασικό παράγοντα για την ανάπτυξη της ηθικής σκέψης του παιδιού. 
Όταν τα παιδιά βρίσκονται στην προσχολική ηλικία δεν αντιλαμβάνονται την έννοια 
των κανόνων και τους λόγους ύπαρξης τους. «Η εξουσία του ενήλικα, αν και αποτελεί 
ίσως μια αναγκαία στιγμή στην ηθική εξέλιξη του παιδιού, δεν αρκεί από μόνη της να 
δημιουργήσει το αίσθημα της δικαιοσύνης» (Piaget,1948:319). Μεγαλώνοντας, όμως, 
και μέσα από την παρατήρηση και μίμηση των μεγαλύτερων αρχίζουν να 
αναγνωρίζουν την ισχύ τους. Η μετάβαση από το ένα στάδιο στο άλλο δεν οφείλεται 
μόνο στην αποβολή του εγωκεντρισμού που τα χαρακτηρίζει, στα πρώτα χρόνια της 
ηλικίας τους, αλλά και στο ότι τα παιδιά αρχίζουν να συναναστρέφονται με 
συνομήλικους τους, να συνεργάζονται, να θέτουν κανόνες και να συναποφασίζουν 
(Piaget,1948).  

Για τον Vygotsky, το άτομο οικοδομεί τη γνώση μέσα από εσωτερικές νοητικές 
διεργασίες που κινητοποιεί η μάθηση με τη συνεργασία που στοχεύει στην επίλυση 
προβλημάτων. Για τον ρώσο επιστήμονα, η Zώνη της Eπικείμενης Aνάπτυξης(= Zone 
of Proximal Development), όπως την ονομάζει, είναι “η απόσταση  ανάμεσα στο επίπεδο 
ανάπτυξης του παιδιού σε μια δεδομένη στιγμή, όπως αυτό προσδιορίζεται από τη 
δυνατότητά του να λύσει ένα πρόβλημα και το επίπεδο ανάπτυξης που το παιδί μπορεί να 
φτάσει, με τη καθοδήγηση ενός ενήλικα ή σε συνεργασία με περισσότερο ικανούς 
συνομηλίκους του”. (Vygotsky, 1978:97). Η αλληλεπίδραση με άλλους ανθρώπους και 
η συνεργασία με τους συνομιλήκους αποτελούν προϋπόθεση για τη λειτουργία αυτών 
των εσωτερικών διεργασιών στο παιδί (Vygotsky, 1978). 

H θεωρία της «κοινωνικής αλληλεξάρτησης» (= social interdependence theory) 
αντιμετωπίζει την ομάδα ως «δυναμικό σύνολο» με κοινούς στόχους. Η 
αλληλεξάρτηση, όμως, μεταξύ των μελών της ομάδας, σύμφωνα μ’ αυτή την  
προσέγγιση, δεν είναι σταθερή αλλά μπορεί να ποικίλει. Τη δεκαετία του ’80 τη θεωρία 
αυτή εξέλιξαν οι Johnson και Johnson που εστίασαν  στον τρόπο  με τον οποίο  είναι 
δομημένη η κοινωνική αλληλεξάρτηση. «O τρόπος δόμησης της κοινωνικής 
αλληλεξάρτησης καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν τα άτομα, ο οποίος με 
τη σειρά του καθορίζει τα αποτελέσματα» (Johnson et al., 1998:29). Θετική 
αλληλεξάρτηση υπάρχει όταν, ανάμεσα στα μέλη μιας ομάδας, υπάρχει η αντίληψη ότι 
η επίτευξη των στόχων τους εξαρτάται από την επίτευξη των στόχων και των άλλων 
μελών της ομάδας και το ένα μέλος υποστηρίζει τις προσπάθειες του άλλου 
(προωθητική αλληλεπίδραση / promotive interaction). Η αρνητική αλληλεξάρτηση 
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συνδέεται με την υπονόμευση των προσπαθειών για την επίτευξη των κοινών στόχων. 
Στην περίπτωση αυτή τα μέλη της ομάδας αντιμετωπίζουν το ένα το άλλο 
ανταγωνιστικά και θεωρούν ότι η επιτυχία τους εξαρτάται από την αποτυχία των άλλων 
(αντιθετική αλληλεπίδραση / οppositional interaction). Τέλος, όταν τα άτομα 
εργάζονται, θεωρώντας ότι η επίτευξη των στόχων τους δεν εξαρτάται από την 
επίτευξη ή μη των στόχων των άλλων (απουσία αλληλεπίδρασης) δεν υπάρχει 
λειτουργική αλληλεξάρτηση (Johnson et al.,1998). 

H εξ αποστάσεως συνεργατική μάθηση και η χρήση του forum 
Η εξ αποστάσεως συνεργατική μάθηση βρίσκεται στον πυρήνα του προγράμματος e-
Twinning: συνεργασία ανάμεσα σε μαθητές διαφορετικών σχολικών μονάδων, συχνά 
από διαφορετικές χώρες, ευρωπαϊκές και μη, αλλά και συνεργασία ανάμεσα στους 
εκπαιδευτικούς (Kearney, Gras-Velázquez, 2018 /  Un vent de changement pour 
eTwinning, 2020). Η αποτελεσματικότητα του προγράμματος αυτού έχει αναδειχθεί σε 
αρκετές μελέτες, και η δυναμική του παρουσία, παρά τις δυσκολίες ένταξής του στο 
σχολικό πρόγραμμα, έχει επανειλημμένως επισημανθεί (Παπαδάκης, 2015). 
 
Η ανάπτυξη της τεχνολογίας έκανε εφικτή την εξ αποστάσεως  συνεργατική μάθηση. 
Έρευνες απέδειξαν ότι τα αποτελέσματα δομημένων στρατηγικών συνεργατικής 
μάθησης με την αξιοποίηση των εργαλείων που παρέχει το διαδίκτυο είναι πολύ 
περισσότερο  σημαντικά σε σύγκριση με τα αποτελέσματα μιας συνεργατικής μάθησης 
παραδοσιακού τύπου. Παρά τις όποιες επιφυλάξεις, που μπορεί να διατυπώσει κάποιος 
(Andresen, 2009· Baxter, 2014), η εξ αποστάσεως συνεργατική μάθηση οδηγεί στην 
επίτευξη των γνωστικών στόχων  (Sadera, Robertson, Song, Midon, 2009), στην 
καλλιέργεια της υπευθυνότητας και την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, αλλά έχει 
και θετική επίδραση που υπερβαίνει τα στενά σχολικά όρια και εκτείνεται στην 
προσωπική και επαγγελματική του ανθρώπου (Kupezynski, Mundy, Goswami & 
Meling, 2012).  

Σε εξ αποστάσεως συνεργατικά περιβάλλοντα, η χρήση εργαλείων, όπως το forum είναι 
δυνατό να αποδειχτεί σημαντική, με την προϋπόθεση ότι αυτά χρησιμοποιούνται στο 
πλαίσιο συγκεκριμένων στρατηγικών που θα επιλεγούν από τους διδάσκοντες 
(Kupezynski et ali., 2012). Έτσι, εκτός από τον χρηστικό του χαρακτήρα, όπως τον 
σχεδιασμό και την προετοιμασία μιας παρουσίασης, το forum ενθαρρύνει την 
αλληλεπίδραση και τη συνεργασία ανάμεσα στους συμμετέχοντες μαθητές και δρα 
θετικά στις επιδόσεις τους. Ο χαρακτήρας αυτός είναι περισσότερο έντονος στις 
περιπτώσεις που η επικοινωνία πραγματοποιείται ανάμεσα σε μικρές ομάδες 
(Kupezynski et ali., 2012). Επίσης η δυνατότητα που παρέχει το εργαλείο αυτό για 
συμμετοχή σύμφωνα με τους ρυθμούς του κάθε συμμετέχοντα, επιτρέπει την 
ανταπόκριση/αντίδραση μετά από στοχασμό και την προσεκτική διατύπωση των 
σκέψεων. Ακόμα  και σε μαθησιακά αντικείμενα, όπως τα μαθηματικά, η γραπτή αυτή 
μορφή επικοινωνίας συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση και επηρεάζει θετικά τις 
επιδόσεις (Cooper, 2012).  Eξάλλου ευνοείται η συμμετοχή μαθητών, οι οποίοι σε μια 
παραδοσιακού τύπου μαθησιακή διαδικασία, λόγω της συστολής τους, θα έμεναν 
αμέτοχοι ( Harasim, 1990, όπου αναφ.  στο Ζhu, 2006).  
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Ο ρόλος του διδάσκοντα σε ασύγχρονα συνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης 
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, ο ρόλος του διδάσκοντα αναπόφευκτα είναι διαφορετικός. 
Ο διδάσκων πρέπει να επαναπροσδιορίσει τη θέση του και να λειτουργήσει με τρόπο 
που να διευκολύνει  τους μαθητές του να εμπλακούν επιτυχώς στη διαδικασία. 
Σύμφωνα με τους Coppola, Hiltz & Rotter (2002), ο γνωστικός, συναισθηματικός και 
διαχειριστικός ρόλος του εκπαιδευτικού αποκτά άλλο περιεχόμενο. Η έμφαση που θα 
πρέπει να δώσει δεν είναι πλέον η απομνημόνευση γνώσεων αλλά η δημιουργία των 
προϋποθέσεων που θα οδηγήσουν τους μαθητές να αντιμετωπίσουν την 
αλληλεπίδραση με τους συμμαθητές τους ως πηγή γνώσης. Επιπλέον, αφού δεν είναι 
πλέον δυνατή η έκφραση των συναισθημάτων του, όπως τη γνωρίζουμε στη δια ζώσης 
επαφή με τους μαθητές του, ο διδάσκων θα πρέπει να αναζητήσει άλλους τρόπους 
έκφρασής τους, όταν τους μεταδίδει νέες ιδέες και γνώσεις. Αλλά και η διαχείριση της 
ψηφιακής τάξης αποκτά άλλα χαρακτηριστικά, απαιτώντας μεγαλύτερη εστίαση στη 
λεπτομέρεια, οργάνωση και συστηματικότερη παρακολούθηση των μαθητών.  

Στο κείμενο που ακολουθεί, λοιπόν, παρουσιάζεται μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης 
των νέων στο φαινόμενο της μετανάστευσης, μέσα από δραστηριότητες που 
αναπτύχτηκαν συνεργατικά και εξ αποστάσεως με τη χρήση των εργαλείων της 
πλατφόρμας twinspace του e -Twinning και του Web.2.0.  To έργο υλοποιήθηκε κατά 
το σχολικό έτος 2019-2020 από μαθητές της Β΄ τάξης του Πρότυπου Γυμνασίου της 
Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων.  

Σκοπός και Στόχοι του έργου 

Σκοπός του έργου ήταν η ευαισθητοποίηση των μαθητών στο φαινόμενο της 
μετανάστευσης, όπως αυτό εκδηλώνεται στις μέρες μας στη Μεσόγειο θάλασσα.  

Στόχοι  

Οι στόχοι του προγράμματος είναι οι μαθητές: Γνωστικοί:  1.Να μελετήσουν τις 
σημαντικότερες πτυχές του μεταναστευτικού φαινομένου, 2. Να αντιληφθούν τον 
διαχρονικό του χαρακτήρα, 3. Να ασκηθούν στη δημιουργική γραφή, 4. Να 
αναπτύξουν τον κριτικό γραμματισμό, 5.Να βελτιώσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες 
στα αγγλικά και γαλλικά· Παιδαγωγικοί: 1. Να αναπτύξουν την ενσυναίσθηση και να 
περιορίσουν τις προκαταλήψεις, 2. Να έρθουν σε επαφή με μαθητές μιας άλλης χώρας  
που βιώνει  με ένταση το φαινόμενο αυτό, 3. Να μάθουν να εργάζονται 
ομαδοσυνεργατικά· Τεχνολογικοί: 1. Να καλλιεργήσουν τον ψηφιακό  γραμματισμό, 
2. Να μυηθούν στη τέχνη της ρομποτικής. 

Παιδαγωγικές μέθοδοι-Τεχνικές 

Υιοθετήθηκαν συνδυαστικά όλες οι πρόσφορες για τις συνθήκες μέσα στις οποίες 
εκπονήθηκε το έργο μέθοδοι και τεχνικές:  1.Καταιγισμός Ιδεών: για τη διερεύνηση της 
πρότερης γνώσης, 2. Παιχνίδι, 3.Παρωθητικός διάλογος με στόχο τη δημιουργία 
συνθηκών που επιτρέπουν στους μαθητές να ανακαλύψουν μέρος της γνώσης, 
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4.Φθίνουσα καθοδήγηση, για τη σταδιακή μαθησιακή αυτονόμηση  των μαθητών, 
5.Ατομική έρευνα στο διαδίκτυο και μελέτη στοιχείων για τη μετανάστευση, 
6.Ομαδοσυνεργατική: εκπόνηση δραστηριοτήτων σε ομάδες εθνικές και διεθνικές,  

7. Εξ αποστάσεως μαθησιακή στήριξη δεδομένης και της ιδιαίτερης συγκυρίας λόγω 
covid-19. 

Ενσωμάτωση στη διδακτέα ύλη 

 H 2η θεματική ενότητα στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τη Λογοτεχνία αφορά την 
ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ. Μεταξύ των θεμάτων που εντάσσονται στον ευρύ αυτό όρο είναι ο 
άλλος, ο ξένος, ο μετανάστης. (Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α΄, Β΄ Γυμνασίου. 
κεφ. Η αποδημία. Ο καημός της ξενιτιάς, Ο ελληνισμός έξω από τα σύνορα. Τα 
μικρασιατικά. Οι πρόσφυγες). Εξάλλου, η θεματική αυτή αναδείχτηκε πολλές φορές 
κατά τη μελέτη μυθιστορημάτων και διηγημάτων ή με άλλες αφορμές στη διάρκεια του 
σχολικού έτους. Συνεπώς το πρόγραμμα αποτέλεσε εμβάθυνση και προέκταση ενός 
θέματος που υπαγορευόταν από το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών. Υπηρετώντας τη 
διαθεματικότητα/διεπιστημονικότητα, όπως προβλέπονται από τα ΔΕΠΠΣ ΚΑΙ ΑΠΣ, 
στο έργο εντάχθηκαν δραστηριότητες που αναφέρονται σε διαφορετικά γνωστικά 
αντικείμενα / επιστημονικά πεδία, όπως η Γεωγραφία (βλ. εγχειρίδια Α΄, Β΄ 
Γυμνασίου), η Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Γ΄ Γυμνασίου (κεφ. Κοινωνικές 
ομάδες/ Κοινωνικά Προβλήματα/ Η Διεθνής Κοινότητα), τα Εικαστικά Α΄ Γυμνασίου, 
η Πληροφορική, τα Μαθηματικά μέσω ρομποτικής. 

Ψηφιακά εργαλεία 

Τα ψηφιακά εργαλεία που υποστήριξαν την υλοποίηση των δραστηριοτήτων ήταν : 
twinspace / Forum (=κοινότητα του twinspace), Wisemapping(=δημιουργία 
εννοιολογικών χαρτών), LearningApps (=δημιουργία σταυρολέξων), ppt 
(=παρουσιάσεις), excel (=επεξεργασία στατιστικών δεδομένων), Word, pdf, Google 
Maps “My maps (=δημιουργία χαρτών), VideoPad Video Editor (=πρόγραμμα 
επεξεργασίας βίντεο), PIXLR (=πρόγραμμα επεξεργασίας φωτογραφιών), Google 
Forms (=δημιουργία ψηφοφοριών), youtube, «ΜakeCode» για micro:bit της Μicrosoft 
(=πρόγραμμα επεξεργασίας κώδικα), Google Drive (=συνεργατική συγγραφή 
ιστορίας), Padlet (=δημιουργία ψηφιακού πίνακα). 

Τα στάδια υλοποίησης του έργου 

Α. Συνεργασία μεταξύ των καθηγητών 
Πριν ακόμα εγκριθεί το έργο αλλά και μετά την έγκρισή του, η συνεργασία ανάμεσα 
στους εταίρους υπήρξε συνεχής και παραγωγική. Αρχικά συζητήθηκαν  εκτενώς οι 
στόχοι του προγράμματος και συνδιαμορφώθηκε η δομή του σε διαδικτυακές 
συναντήσεις. Με ανακοινώσεις στον Πίνακα ανακοινώσεων των εκπαιδευτικών καθώς 
και με τη συνεχή ανταλλαγή emails καθορίστηκαν οι δραστηριότητες που εντάχθηκαν 
σε κάθε φάση του έργου και έγιναν οι απαραίτητες αναπροσαρμογές. Η συνεργασία με 
το σχολείο του Denizli διακόπηκε λόγω φόρτου εργασίας του συναδέλφου, ωστόσο το 
έργο συνεχίστηκε και μάλιστα με μεγαλύτερη ένταση με το σχολείο της Τοroslar. Η 
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επικοινωνία με το σχολείο της Τοroslar πραγματοποιείτο στα αγγλικά και με το σχολείο 
της Denizli στα γαλλικά. 
 
Β. Συνεργασία μεταξύ των μαθητών  
Οι μαθητές των συμμετεχόντων σχολείων συνεργάστηκαν στενά  για την εκπόνηση 
δραστηριοτήτων σε εθνικές και διεθνικές ομάδες. 
 
Δραστηριότητες για εξοικείωση και «σπάσιμο του πάγου» 
Η συνεργασία μαθητών από διαφορετικές χώρες σε κοινό έργο προϋποθέτει μια 
διαδικασία σταδιακής προσέγγισης μέσα από δραστηριότητες επικοινωνίας διαφόρων 
μορφών. Η εξοικείωση με τους συνεργάτες είναι ιδιαίτερη απαραίτητη, όπως εύκολα 
αντιλαμβάνεται κανείς, όταν πρόκειται για Τούρκους μαθητές. Στη συγκεκριμένη 
περίπτωση προσφορότερες για την αρχική επαφή υπήρξαν η αυτοπαρουσίαση και η 
ανταλλαγή μηνυμάτων στο εργαλείο twinboard του twinspace. Επίσης, οι Έλληνες 
μαθητές βιντεοσκόπησαν και παρουσίασαν στα αγγλικά και τα γαλλικά τους 
κυριότερους χώρους του σχολείου τους και εργαζόμενοι ομαδικά, δημιούργησαν 
αρχείο παρουσίασης με τα σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης των Ιωαννίνων και της 
ευρύτερης περιοχής. Αντίστοιχες δραστηριότητες εκπόνησαν και οι Τούρκοι 
συμμαθητές τους. 
 
Αποφασίζουμε για τον λογότυπο του έργου 
Η επιλογή του λογότυπου οδήγησε σε μια πιο ουσιαστική προσέγγιση των μαθητών 
από τις δύο χώρες. Μετά την ανταλλαγή απόψεων στο forum του twinspace για τις 
εικονιστικές επιλογές που θα έπρεπε να γίνουν, οι μαθητές εργάστηκαν ατομικά για 
την παρουσίαση των σχετικών προτάσεων. Το κάθε σχολείο δημιούργησε στο Google 
forms φόρμα με τα έργα των μαθητών του για τη διεξαγωγή ψηφοφορίας. Δύο από τα 
έργα του κάθε σχολείου που πλειοψήφησαν αποτέλεσαν αντικείμενο ψηφοφορίας σε 
μια κοινή και για τα τρία σχολεία google form. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας 
προσδιόρισε και τον λογότυπο του έργου. 
 
Ποιος είναι ποιος 
Παρότι επίκαιρο και ιδιαίτερα σημαντικό για τη χώρα μας, το φαινόμενο της 
μετανάστευσης/ προσφυγιάς δεν εμπίπτει στα ενδιαφέροντα των νέων.  Για τον λόγο 
αυτό, με τον καταιγισμό ιδεών, επιχειρήθηκε η συνειρμική ανάκληση προϋπαρχουσών 
παραστάσεων και σχετικών αντιλήψεων των μαθητών, οι οποίοι, εκφραζόμενοι 
αυθόρμητα, μπόρεσαν να αντιληφθούν πτυχές του θέματος και να εντοπίσουν τις 
μεταξύ τους συσχετίσεις με τη δημιουργία κοινού εννοιολογικού χάρτη στον οποίο το 
κάθε σχολείο κατέθεσε τη δική του συμβολή. Στη συνέχεια και με σκοπό την 
ευαισθητοποίηση στο θέμα της προσφυγιάς μέσα από την βίωση των συναισθημάτων 
κάποιου που αναγκάζεται να εγκαταλείψει την εστία του λόγω του πολέμου, οι μαθητές 
έπαιξαν το διαδραστικό παιχνίδι της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ  «Το Ταξίδι της 
φυγής», προβληματίστηκαν για τις συνέπειες ενός τέτοιου εξαναγκασμού και μίλησαν 
για την επίδραση που είχε στο δικό τους ψυχισμό. 
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Το επόμενο στάδιο αφορούσε τη μελέτη του προφίλ των ανθρώπων που μεταναστεύουν 
ή γίνονται πρόσφυγες. Οι μαθητές εργάστηκαν χωρισμένοι σε ομάδες. Αναζήτησαν στο 
διαδίκτυο το υλικό τους, εντόπισαν τις αιτίες που ωθούν τους ανθρώπους να 
μεταναστεύσουν σήμερα και ανέδειξαν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους.  Συνέγραψαν 
κείμενα για το θέμα αυτό που παρουσίασαν στα αγγλικά και τα γαλλικά στους 
συμμαθητές τους, Έλληνες και Τούρκους. Η παρουσίαση καταγράφηκε σε δύο βίντεο 
που αναρτήθηκαν στο youtube.   

Στη συνέχεια μελέτησαν στατιστικά στοιχεία για τις μεταναστατευτικές / προσφυγικές 
ροές. Επέλεξαν τα στοιχεία αυτά που αφορούν τη λεκάνη της Μεσογείου και τις χώρες 
Ισπανία, Ιταλία και Ελλάδα, δημιούργησαν γραφήματα στο excel και απεικόνισαν τις 
ροές σε χάρτες. Έχοντας πλέον τη δυνατότητα να αναγνώσουν ευκολότερα και 
ταχύτερα τα στοιχεία αυτά, εντάσσοντάς τα σε συγκεκριμένο κάθε φορά πλαίσιο, 
επιχείρησαν να τα ερμηνεύσουν, προβαίνοντας σε υποθέσεις για τους λόγους επιλογής 
τόσο των δρόμων όσο και των χωρών προορισμού των μεταναστών / προσφύγων σε 
συνάρτηση με τις περιοχές προέλευσής τους. 
 
Συμπληρωματικά οι μαθητές που χειρίζονταν καλύτερα τη γαλλική γλώσσα, 
συμπληρώνοντας αλλά και διευρύνοντας το πεδίο αναζήτησης των αιτίων της 
μετανάστευσης, μελέτησαν ολιγόλεπτα βίντεο - ρεπορτάζ γαλλικών καναλιών 
(«Portrait de Thierno Diallo. Μoi, migrant cladestin de 15 ans », «Le long voyage des 
migrants», «Les migrants syriens racontent l'horreur de leur traversée», «Migrants 
climatiques, les réfugiés du siècle», «La fuite des cerveaux»). Για την ευκολότερη 
προσπέλαση των βίντεο δόθηκε μια φόρμα «ανάγνωσής» τους στα γαλλικά. Με βάση 
τα στοιχεία που συγκέντρωσαν, οι μαθητές αποτύπωσαν σε χάρτες την πορεία των 
πρωταγωνιστών τους, χρησιμοποιώντας το εργαλείο MyMaps της Google Maps. Τέλος, 
προβληματίστηκαν για τους λόγους που έκαναν τους ανθρώπους αυτούς να αφήσουν 
τον τόπο τους και να κατευθυνθούν στην Ευρώπη ή ακόμη και σε άλλη ήπειρο. 
Παρακάτω παραθέτουμε τη φόρμα «ανάγνωσης» των βίντεο στα ελληνικά καθώς και 
χάρτες με τις προσπάθειες ιχνηλάτησης της πορείας των πρωταγωνιστών τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ήμασταν κάποτε και μεις… 

Εικόνα1: Φόρμα ανάγνωσης των βίντεο και χάρτες 
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Για να καταδειχτεί ο διαχρονικός χαρακτήρας της μετανάστευσης και να επισημανθεί 
και η σχετική ελληνική εμπειρία, εκτός από τις ιστορικές αναφορές που γίνονταν με 
κάθε ευκαιρία στην τάξη, μια ομάδα μαθητών ανέλαβε να παρακολουθήσει την ταινία 
το Π. Βούλγαρη «Νύφες» και να ασχοληθεί μ’ αυτή την ιδιαίτερη μορφή 
μετανάστευσης. Εργαζόμενοι πάνω στο ιστορικό πλαίσιο της ταινίας, η ομάδα αυτή 
ανέδειξε τις συγκεκριμένες καταστάσεις που ώθησαν την πρωταγωνίστρια αλλά και τις 
άλλες 700 γυναίκες του Κing Alexander να μεταναστεύσουν, τα συναισθήματά τους 
αλλά και τις ελπίδες τους για μια καλύτερη ζωή και τόνισε τον ρόλο των διαφόρων 
καταστάσεων στη λήψη αποφάσεων ζωής, όπως αυτή της μετανάστευσης. 
 
Στερεότυπα και Προκαταλήψεις 
Ο χαρακτηρισμός ενός ανθρώπου από εξωτερικά ή άλλα στοιχεία πραγματικά ή 
υποθετικά, δεν ανταποκρίνεται συχνά στην πραγματικότητα. Τα τελευταία χρόνια 
μάλιστα το γεγονός αυτό αποκτά ιδιαίτερες διαστάσεις με τη σταδιακή μετατροπή της 
Ελλάδας σε μια πολυπολιτισμική χώρα. Για να καταπολεμηθούν στερεότυπα και 
προκαταλήψεις που οδηγούν σε φαινόμενα ξενοφοβίας και ρατσισμού, 
πραγματοποιήθηκε άσκηση με σκοπό την κριτική προσέγγιση τέτοιων στάσεων. Η 
άσκηση περιελάμβανε την επίδειξη στους μαθητές φωτογραφιών με διαφόρους τύπους 
ανθρώπων (ανδρών και γυναικών). Σε κάθε φωτογραφία αναγράφονταν πιθανές 
ιδιότητες του εικονιζόμενου προσώπου. Η πραγματική ιδιότητα του εικονιζόμενου κάθε 
φορά προσώπου  περιλαμβανόταν στις δυνατές επιλογές.  Οι μαθητές έπρεπε να 
επιλέξουν την ιδιότητα εκείνη που συμβάδιζε, κατά τη γνώμη τους, με το εικονιζόμενο 
πρόσωπο και να αιτιολογήσουν την επιλογή τους. Κανείς από τους μαθητές δεν 
εντόπισε την πραγματική ιδιότητα των επιδειχθέντων προσώπων. 
 

 

 

 

 

Καταδείχτηκε έτσι ότι η εξωτερική εμφάνιση μπορεί να λειτουργήσει παραπλανητικά 
και να οδηγήσει στη διαμόρφωση κρίσεων που απέχουν από την πραγματικότητα. Η 
άσκηση ολοκληρώθηκε με μια ουσιαστική συζήτηση για τον ρόλο που παίζουν τα 
στερεότυπα στη διαμόρφωση αρνητικών ή και επικίνδυνων, κάποιες φορές, στάσεων 
απέναντι στους συνανθρώπους μας και στην υπονόμευση τελικά της κοινωνικής 
συνοχής. 

Κι αν ήμουν εγώ;  
Το θέμα των ασυνόδευτων παιδιών αποτελεί μια ιδιαίτερη πτυχή του φαινομένου της 
μετανάστευσης/προσφυγιάς. Χωρίς υλική αλλά κυρίως συναισθηματική υποστήριξη 
από τους γονείς τους, αντιμετωπίζουν τεράστιες δυσκολίες και διατρέχουν άμεσα 
κινδύνους. Ποτέ όμως δεν παύουν να ονειρεύονται. Στο πλαίσιο της καλλιέργειας της 
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ενσυναίσθησης επιδιώχθηκε οι μαθητές να γίνουν κοινωνοί αυτών των βιωμάτων αλλά 
και των ελπίδων τους μέσα από δύο δραστηριότητες.  
 
Η πολυβραβευμένη τουρκική ταινία κινουμένων σχεδίων «Τhe Box» αναφέρεται στην 
αιφνίδια αλλαγή της ζωής ενός μικρού αγοριού εξαιτίας του πολέμου καθώς και στην 
αλλαγή του ρόλου ενός κουτιού που, από παιχνιδόσπιτο γίνεται καταφύγιο του παιδιού 
σ’ ένα στρατόπεδο προσφύγων και στο τέλος βάρκα στο ταξίδι για την αναζήτηση της 
ελπίδας. Την προβολή, την ανάλυση και τον σχολιασμό της ταινίας ακολούθησε 
ενδιαφέρουσα συζήτηση για τις περιπέτειες που βιώνουν τα ασυνόδευτα παιδιά και τον 
τρόπο αντιμετώπισής τους όχι μόνο από τους φορείς της πολιτείας αλλά συχνά και από 
τους ίδιους τους μαθητές. 
 
Οι «Μονολόγοι από το Αιγαίο» («Μοnologues across the Aegean Sea») της Ύπατης 
Αρμοστείας του Ο.Η.Ε για τους Πρόσφυγες αποτελούν ένα πλούσιο υλικό για την 
προσέγγιση της ψυχής των παιδιών που εγκατέλειψαν για διάφορους λόγους την 
πατρίδα τους και περιπλανήθηκαν σε ξένες χώρες μέχρι να φτάσουν ασυνόδευτα στην 
Ελλάδα.  
 
 
 
 
 
 
 
Σύμφωνα με τους ψυχολόγους ένας τρόπος για να εκφράσει κανείς τα «βασικά», όπως 
τα ονομάζουν, συναισθήματα (φόβο, θλίψη, χαρά, έκπληξη, αηδία, θυμό)  είναι το 
σχέδιο, η ζωγραφική (Cosnier, 2015). Ζητήθηκε, λοιπόν, από τους μαθητές να 
διαβάσουν την κατάθεση ψυχής των μικρών παιδιών/εφήβων, να αναλογιστούν τη ζωή 
τους, να σκεφτούν πώς θα ήταν η δική τους ζωή, αν βρίσκονταν στη θέση τους και να 
αποτυπώσουν τα συναισθήματά τους με την ένταση του χρωστήρα τους. 
 

Συνεργατική συγγραφή ιστορίας: τα στάδια 

Το τελικό προϊόν της συνεργασίας των δύο σχολείων (Ιωάννινα και Τoroslar) ήταν η 
συνεργατική συγγραφή ιστορίας («Looking for hope/ Le chemin vers l’ Espoir») με 
θέμα τις περιπέτειες μιας εξαμελούς οικογένειας Σύριων προσφύγων που ο πόλεμος 
την ανάγκασε να εγκαταλείψει την πατρίδα της και να αναζητήσει ασφάλεια και 
καλύτερες προοπτικές ζωής στη Βόρεια Ευρώπη. Οι εμπειρίες κατά το μακρύ τους 
ταξίδι διαμέσου της Τουρκίας και της Ελλάδας ήταν πολλές και σκληρές.  

Για την υλοποίηση της δραστηριότητας αυτής προηγήθηκε εκτενής συζήτηση  ανάμεσα 
στους εκπαιδευτικούς για το θέμα  της ιστορίας και καθορίστηκαν οι βασικοί της 
άξονες, οι οποίοι υποστήριξαν και τον προσδιορισμό των αντίστοιχων κεφαλαίων. Τα 
στάδια που ακολουθήθηκαν ήταν τα εξής: α.  Για την ανάκληση των βασικών δομικών 

Εικόνα 3: Αποδίδοντας συναισθήματα... 
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στοιχείων ενός αφηγηματικού κειμένου και την καλύτερη δόμηση της σκέψης των 
μαθητών αναρτήθηκαν στο twinspace επτά κάρτες με τίτλο “Narrative”. Στα δύο 
σχολεία αφιερώθηκε χρόνος για την ανάλυση και τον σχολιασμό των καρτών αυτών 
και έγινε σύνδεση με όσα έχουν διδαχθεί για την αφήγηση στο  μάθημα της Γλώσσας, 
β. Παρουσίαση βασικών στοιχείων για τον πόλεμο στη Συρία,  γ. Αδρομερής έκθεση 
της ιστορίας και των αξόνων της. δ. Τα ονόματα των ηρώων της ιστορίας 
αποφασίστηκαν με κοινή για τα δύο σχολεία ψηφοφορία που διεξήχθη στα Google 
Forms, ε. Εκμεταλλευόμενοι τη δυνατότητα που προσφέρει το twinboard, οι μαθητές 
κατέθεσαν τις προτάσεις για το όνομα της πόλης καταγωγής των πρωταγωνιστών της 
ιστορίας. Το Χαλέπι της Συρίας συγκέντρωσε την προτίμηση των συμμετεχόντων. 

 

 

 

 

 

 

στ. Έχοντας προσδιοριστεί με σαφήνεια το Ποιος, Πού, Πότε, και Γιατί, οι καθηγητές 
προχώρησαν στον χωρισμό των μαθητών σε διεθνικές ομάδες. Μια πρώτη κατανομή 
έγινε σε επίπεδο εθνικό και με κριτήριο τις γλωσσικές δεξιότητες των μαθητών στα 
αγγλικά. Ελήφθησαν επίσης υπόψη το φύλο, οι γενικότερες επιδόσεις τους και η 
συνέπειά τους για να υπάρχει μια σχετική ισορροπία στο προφίλ της κάθε ομάδας. Τα 
κοινά αυτά κριτήρια διευκόλυναν και τον σχηματισμό οκτώ διεθνικών ομάδων, ζ. Τα 
οκτώ google docs που δημιουργήθηκαν στο Drive αντιστοιχούσαν στα οκτώ κεφάλαια 
της ιστορίας. Στην αρχή της κάθε σελίδας, εκτός από τα ονόματα των μαθητών της 
ομάδας, υπήρχαν οδηγίες για το χρώμα που θα χρησιμοποιούσε στο κείμενό του το 
κάθε σχολείο (μαύρο χρώμα για το ελληνικό σχολείο και κόκκινο για το τουρκικό), 
δίνονταν γενικές κατευθύνσεις για το περιεχόμενο του κεφαλαίου και επισημαινόταν η 
ανάγκη η ομάδα να διαβάσει τι είχαν γράψει στα δικά τους κεφάλαια οι άλλες ομάδες. 
Η συγγραφή των επιμέρους κεφαλαίων της ιστορίας άρχισε πριν από την καραντίνα. 
Συνεχίστηκε όμως και ολοκληρώθηκε στη διάρκειά της. Μετατράπηκε σε ψηφιακή 
μορφή και αναρτήθηκε στο calaméo. 

Η κατασκευή του ρομπότ 
 

Ανάμεσα στις δραστηριότητες που αναπτύχτηκαν κατά την υλοποίηση του έργου,  
περιλαμβάνεται  και η κατασκευή ενός ρομπότ. Αν και παράλληλη με τη συγγραφή της 
ιστορίας δραστηριότητα, το ρομπότ συνδέθηκε στενά μ’ αυτή.  Όταν, σύμφωνα με την 
ιστορία, η οικογένεια των Σύριων επιχείρησε να περάσει, με μία λέμβο, στην Ελλάδα, 
αντιμετώπισε τον κίνδυνο του πνιγμού. Ο Χασάν, ο έφηβος πρωταγωνιστής της 
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ιστορίας, βρισκόμενος σε απόγνωση σκέφτηκε:  «Τι κρίμα! Βρισκόμαστε στον εικοστό 
πρώτο αιώνα και οι άνθρωποι χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να κάνουν πολέμους. 
Θα μπορούσαν να κατασκευάσουν ρομπότ για να σώσουν ανθρώπους που βρίσκονται σε 
κίνδυνο. Τα ρομπότ δεν έχουν τα μειονεκτήματα των ανθρώπων και μπορούν να 
λειτουργήσουν σε όλες τις καιρικές συνθήκες ... ".  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η ελληνική ομάδα ρομποτικής του έργου ανέλαβε, λοιπόν, να κάνει πραγματικότητα 
τη σκέψη του ήρωα. Στη συνέχεια σε συνεργασία με τη τουρκική ομάδα το 
προγραμμάτισε, χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα «ΜakeCode» για micro:bit της 
Μicrosoft για να εκτελεί λειτουργίες που μπορούν να συμβάλουν στη διάσωση 
ναυαγών. 

Αποτελέσματα - Αξιολόγηση 

Όσο σημαντική είναι η τελική αξιολόγηση ενός έργου άλλο τόσο σημαντική είναι η 
αξιολόγησή του καθ΄όλη τη διάρκεια της υλοποίησής του. Με τη συνεχή 
ανατροφοδότηση, που η τελευταία πετυχαίνει, είναι δυνατή η αναπροσαρμογή 
ενδεχόμενων επιλογών στις ιδιαίτερες συνθήκες που κάθε φορά διαμορφώνονται 
(Petitjean, 1984). Στην περίπτωση του παρόντος έργου, η διαμορφωτική αξιολόγηση 
οδήγησε, όπως έδειξε και η τελική αξιολόγηση του έργου από τους καθηγητές, στην 
επίτευξη των αρχικών στόχων. Οι μαθητές προσέγγισαν με σφαιρικό τρόπο ένα θέμα 
που, σ’ αυτή τη ηλικία, ελάχιστα συγκινεί και αντελήφθησαν τον επίκαιρο αλλά και 
τον διαχρονικό του χαρακτήρα. 

Από τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου που δόθηκε στους μαθητές διαπιστώθηκε 
ότι, κατά την εκπόνηση του έργου, οι μαθητές ανέπτυξαν δεξιότητες α. έρευνας και 
κριτικού γραμματισμού με την αναζήτηση, οργάνωση, αξιολόγηση και επιλογή του 
σχετικού με το θέμα τους υλικού, β. δημιουργικής γραφής με τη συγγραφή 
συνεργατικού αφηγηματικού κειμένου, γ. συνεργασίας, αφού ένα μεγάλο μέρος των 
δραστηριοτήτων που υλοποίησαν είναι προϊόν της συμμετοχής τους στις ομάδες που 
δημιουργήθηκαν είτε με τους συμμαθητές της τάξης τους είτε με τους Τούρκους 
ομηλίκους τους, δ. γλωσσικής επάρκειας, δεδομένου ότι οι γλώσσες στις οποίες 
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εκπονήθηκαν οι εργασίες  ήταν τα αγγλικά και τα γαλλικά, ε. ενσυναίσθησης, μέσα από 
την κατανόηση των συναισθημάτων και της εν γένει ψυχικής κατάστασης των 
μεταναστών/προσφύγων, στ. ψηφιακού γραμματισμού, με την προαγωγή των γνώσεων 
σχετικών με την αναζήτηση της ψηφιακής πληροφορίας,  την αξιολόγησή της και την 
αξιοποίησή της με τη χρήση των δυνατοτήτων που προσφέρει η τεχνολογία των 
υπολογιστών καθώς επίσης και με τον online προγραμματισμό ρομπότ, ζ. αλγοριθμικής 
σκέψης και επίλυσης προβλήματος (problem solving) με τις δραστηριότητες 
ρομποτικής. 
 
Στο τέλος της χρoνιάς ζητήθηκε από τους μαθητές των Ιωαννίνων και της Toroslar να 
καταθέσουν τις εντυπώσεις τους σε κοινό padlet. Με βάση όσα έγραψαν οι Έλληνες 
και οι Τούρκοι μαθητές, το έργο τους έδωσε την ευκαιρία να συνειδητοποιήσουν τις 
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες/πρόσφυγες, να μπουν στη θέση τους και 
να καταλάβουν τι αισθάνονται και τι ελπίζουν. Επίσης μπόρεσαν να αισθανθούν πιο 
κοντά σε μια χώρα που αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα με τη δική τους. Έμαθαν να 
συνεργάζονται από απόσταση, δημιούργησαν νέους φίλους και εξέφρασαν την 
επιθυμία να συνεργαστούν μαζί τους και στο μέλλον. Καλλιέργησαν τις δεξιότητες 
τους στις ξένες γλώσσες, απέκτησαν κοινωνικές δεξιότητες και ανέπτυξαν τη 
δημιουργικότητά τους. Όπως σημειώνουν, συμμετείχαν σ’ ένα πρόγραμμα που ήταν 
διασκεδαστικό, ευχάριστο, ενδιαφέρον, ωφέλιμο, πληροφοριακό, συνεργατικό και 
καινοτόμο, ένα πρόγραμμα που ανοίγει τα μάτια, μια αξέχαστη εμπειρία.  
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Διδακτικό σενάριο για το Νηπιαγωγείο: Μαθαίνω για τα έντομα 

Νοβατσίδου Λουίζα  
Εκπαιδευτικός Π.Ε.60, M.Ed. & M.Sc., novalou@hotmail.gr 

Περίληψη 

Στις μέρες μας ο ψηφιακά εγγράμματος μαθητής προσλαμβάνει τη γνώση μέσω αυ-
θεντικών περιβαλλόντων μάθησης κατάλληλων για όλους/ες τους/τις εκπαιδευόμε-
νους/ες, διαφοροποιημένων στρατηγικών εκπαίδευσης και της χρήσης των Τεχνολο-
γιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), που αποτελούν μια μαθησιακή πε-
ριοχή το ίδιο αξιόλογη με τα όλα τα άλλα γνωστικά αντικείμενα. Τα σύγχρονα μάλι-
στα, Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.) προσεγγίζουν τις Τ.Π.Ε. ως μια πε-
ριοχή γνώσης εξόχως σημαντική για τη διαμόρφωση αυριανών σκεπτόμενων, ενερ-
γών πολιτών. Η παρούσα λοιπόν, εργασία παρουσιάζει ένα διδακτικό σενάριο με 
τίτλο «Μαθαίνω για τα έντομα» που απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας 
αλλά και των δύο πρώτων τάξεων του Δημοτικού σχολείου και εμπλέκει πέντε γνω-
στικές περιοχές μάθησης (τη γλώσσα, τα μαθηματικά, τις Τ.Π.Ε., το φυσικό και αν-
θρωπογενές περιβάλλον και τη δημιουργία και έκφραση). Οι δραστηριότητες που πε-
ριλαμβάνει σχεδιάστηκαν με βάση τις αρχές της διαθεματικότητας και αιτούνται την 
ενεργητική συμμετοχή των μαθητών/τριών μέσα σε ένα διερευνητικό, πολυμεσικό 
περιβάλλον μάθησης. 

Λέξεις-Κλειδιά: διδακτικό σενάριο, ψηφιακός εγγραμματισμός, εκπαιδευτικά λογι-
σμικά  

Εισαγωγή 

Μέχρι τις αρχές του 21ου αιώνα ο/η μαθητής/τρια αντιμετωπιζόταν ως ένας παθητικός 
δέκτης πληροφοριών μέσα σε ένα δασκαλοκεντρικό σύστημα εκπαίδευσης το οποίο 
δεν στηριζόταν στην ενεργητική διαδικασία ούτε και λάμβανε υπόψη τα ατομικά εν-
διαφέροντά του. Με την πρόοδο όμως της παιδαγωγικής επιστήμης αλλά και τη 
χρήση του Η/Υ στην τάξη, τόσο ως εποπτικού μέσου όσο και ως μέσου διδασκαλίας, 
η εκπαιδευτική πρακτική άλλαξε αναδεικνύοντας ταυτόχρονα και την αξία των 
Τ.Π.Ε. που δίνει τη δυνατότητα στους/στις μαθητές/τριες να καλλιεργήσουν τις ικα-
νότητές τους μέσα από ερευνητικού τύπου μαθησιακές καταστάσεις.  

Tο συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο είναι συμβατό με τους στόχους του Α.Π.Σ και του 
Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών – ΔΕΠΠΣ (2003) του Νη-
πιαγωγείου. O κύριος σκοπός του είναι οι μαθητές/τριες να εμπλουτίσουν τις γνώσεις 
τους γύρω από τη ζωή και το ρόλο των εντόμων στη φύση, να εξοικειωθούν περισσό-
τερο με την τεχνολογία και να αναπτύξουν τις γλωσσικές, μαθηματικές και εικαστικές 
δεξιότητές τους. Οι διδακτικοί στόχοι του σεναρίου ως προς τα γνωστικά αντικείμενα 
είναι οι εξής, τα παιδιά:  
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• Να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους για τα έντομα 
• Να συσχετίσουν τη φύση με την καθημερινή ζωή τους  
• Να εξασκηθούν με τα γράμματα του αλφάβητου πάνω στο πληκτρολόγιο 
• Να καλλιεργήσουν τη λεπτή τους κινητικότητα και τον οπτικοκινητικό τους 

συντονισμό  
•  Να εξοικειωθούν με τα λογισμικά kidspiration, hot potatoes, word και τη 

χρήση του διαδικτύου 
• Να εκφραστούν καλλιτεχνικά με χρώματα, σχήματα και χορό  
• Ως προς την παιδαγωγική σκοπιά τα παιδιά θα μάθουν:  
• Να εργάζονται συνεργατικά για την επίτευξη των στόχων τους 
• Να επιχειρηματολογούν κατά την ανάδειξη των εργασιών τους στην ολομέ-

λεια της τάξης  
• Να κάνουν υποθέσεις και να διατηρούν την προσήλωση τους στη λύση του 

προβλήματος 
• Να καλλιεργούν τις αποκτηθείσες γνώσεις τους για το ατομικό και κοινωνικό 

συμφέρον 

Το παρόν διδακτικό σενάριο έχει σχεδιαστεί για να διαρκέσει τέσσερις διδακτικές 
ώρες, οι οποίες μπορούν να αυξομειωθούν ανάλογα με το ενδιαφέρον των παιδιών. 
Η μέθοδος διδασκαλίας που χρησιμοποιείται είναι η ομαδοσυνεργατική που εξασφα-
λίζει αυθεντικές καταστάσεις συλλογικής δράσης που καλλιεργούν την κριτική και 
δημιουργική σκέψη των μαθητών/τριών (ΑΣΠΑΙΤΕ, 2016).  

Παρουσίαση δραστηριοτήτων 

Έλεγχος προγενέστερων γνώσεων 

Ο έλεγχος των προγενέστερων γνώσεων των παιδιών πραγματοποιείται με διάφορα 
έντομα που έχουμε μαζέψει από την αυλή του σχολείου μας και τα έχουμε βάλει σε 
γυάλινα βάζα παρατήρησης. Με αυτά δημιουργούμε ένα κέντρο παρατήρησης που θα 
το αξιοποιήσουμε και αργότερα στο σενάριο μας. Ακόμα, στην επιφάνεια του Η/Υ 
έχουμε ετοιμάσει έναν φάκελο με φωτογραφίες εντόμων με τον ομώνυμο τίτλο.  

1η διδακτική ώρα 

Γωνιές μάθησης: 

Μέσα στην τάξη υπάρχουν πέντε γωνιές μάθησης - όσες και οι ομάδες παιδιών, που 
έχουν τα εξής υλικά: 

1η γωνιά μάθησης: ζωντανά έντομα (σε γυάλινα βάζα) και άλλα τοποθετημένα σε 
εντομολόγιο 
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Εικόνα 1: Εντομολόγιο  

2η γωνιά μάθησης: εικόνες με ποικιλία εντόμων  

 

Εικόνα 2: Έντομα 

3η γωνιά μάθησης: σύνδεσμος στην επιφάνειά του Η/Υ για εικονική περιήγηση στο 
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Δήμου Αμαρουσίου: 
http://mfi.maroussi.gr/%CF%83%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3
%CE%AE/%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%BB
%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1/ 

4η γωνιά μάθησης: εικόνες με έντομα που περπατούν και πετούν 
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Εικόνα 3: Βαδίζοντα και ιπτάμενα έντομα 

5η γωνιά μάθησης: παραμύθια και άλλα βιβλία με θέμα τα έντομα, όπως «Η πολύ 
πεινασμένη κάμπια» και «Η κατσούφα πασχαλίτσα» του Eric Karl, «Ο τζίτζικας και 
ο μέρμηγκας» του Αισώπου, «Μια μέλισσα… με λύση» της Λύδα Βαρβαρούση κ. ά. 
Η συγκεκριμένη γωνιά μάθησης παραμένει σταθερή εμπλουτίζοντας το υλικό της.  

Α΄ Φάση 

Στην ολομέλεια τα παιδιά παρατηρούν τα ζωντανά και μη έντομα και ανοίγουν τον 
ηλεκτρονικό φάκελο με τις φωτογραφίες. Παράλληλα, παρέχουμε πληροφορίες για 
τη ζωή τους επισημαίνοντας ότι κάποια έντομα ζουν λίγα μόνο λεπτά, άλλα μια ολό-
κληρη εποχή ή και κάποια χρόνια, κάποια είναι ωφέλιμα και άλλα βλαβερά, κάποια 
τσιμπάνε και κάποια όχι. Η παρουσίαση αυτή ενισχύεται και με ερωτήσεις αναφορικά 
με τις προσωπικές τους εμπειρίες, όπως: «Έχεις έντομα στην αυλή του σπιτιού σου που 
δεν πετάνε;», «Πόσο χρόνο νομίζεις ότι ζει το κουνούπι;», «Υπάρχουν έντομα το Χει-
μώνα;».  

Στη συνέχεια, τα παιδιά χωρίζονται σε τέσσερις ομάδες, μετά από κλήρωση (οι πετα-
λούδες, οι μέλισσες, οι μεταξοσκώληκες και οι πασχαλίτσες) και εργάζονται στις γω-
νιές μάθησης ως εξής:  

1η γωνιά μάθησης: παρατηρούν τα ζωντανά και μη έντομα και τα κατηγοριοποιούν 
ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους (κεραίες, φτέρωμα, αριθμό ποδιών κ. ά.) 

2η γωνιά μάθησης: ταξινομούν ανά κατηγορία τις εικόνες με τα έντομα που υπάρχουν 
στον Η/Υ  
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Εικόνα 4: Έντομα για ταξινόμηση  

3η γωνιά μάθησης: ζωγραφίζουν τα έντομα που είδαν στο μουσείο Φυσικής Ιστορίας 
του Δήμου Αμαρουσίου  

4η γωνιά μάθησης: μελετούν τις διαφορές μεταξύ των εντόμων που πετάνε και αυτών 
που περπατάνε. 

Β΄ Φάση  

Διαμορφωτική αξιολόγηση: με το τέλος της 1ης διδακτικής ώρας η κάθε ομάδα πα-
ρουσιάζει την ερευνητική εργασία της. Ο/Η εκπαιδευτικός παροτρύνει τις άλλες ο-
μάδες να θέσουν ερωτήσεις ετεροαξιολόγησης, όπως: «πώς είναι η εξωτερική μορφή 
των εντόμων;», «από ποια μέρη αποτελείται το σώμα τους;», «τα έντομα μεταμορφώ-
νονται όταν μεγαλώνουν;», «πώς φαντάζεστε να ήταν ο χειμώνας με έντομα;» «βρί-
σκετε ομοιότητες στα έντομα της αυλής του σχολείου μας με αυτά των φωτογραφιών;» 
κ.ά. Επιπροσθέτως, ο/η εκπαιδευτικός θέτει ερωτήσεις αξιολόγησης ενδεικτικά σε 
κάποια μέλη των ομάδων, που αλλάζουν στις άλλες φάσεις διδασκαλίας με απώτερο 
στόχο να ερωτηθούν όλα τα παιδιά. Ερωτήσεις όπως:  

• Βρήκες ενδιαφέρουσες τις δραστηριότητες που έκανες;  
• Θα ήθελες να προτείνεις να γίνει κάτι διαφορετικό;  
• Συνεργάστηκες καλά με τα άτομα της ομάδας σου;  
• Υπάρχει κάτι στην όλη διαδικασία που σε δυσκόλεψε;  
• Πιστεύεις ότι έμαθες καινούργια πράγματα για τα έντομα; 

2η διδακτική ώρα 

Διαφοροποίηση των γωνιών μάθησης: 

1η γωνιά μάθησης: τα παιδιά κάνοντας χρήση του λογισμικού Kidspiration προβαί-
νουν σε ομαδοποιήσεις εντόμων 
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Εικόνα 5: Χρήση του λογισμικού Kidspiration 

2η γωνιά μάθησης: σε κόλλες Α4, με μαρκαδόρους, κηρομπογιές, δαχτυλομπoγιές υ-
λοποιούν ένα ομαδικό έργο ζωγραφικής ακούγοντας ταυτόχρονα τη διήγηση του μύ-
θου της αράχνης από το you tube  

3η γωνιά μάθησης: με το λογισμικό Microsoft word βάζουν σε σειρά τις εικόνες που 
παρουσιάζουν τον κύκλο ζωής της πεταλούδας κάνοντας χρήση και των τακτικών 
αριθμών (1 – 4) 

 

Εικόνα 6: Ο κύκλος ζωής της πεταλούδας 
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4η γωνιά μάθησης: πραγματοποιείται ακρόαση από το you tube του μελοποιημένου 
ποιήματος «Τα τζιτζίκια» του Οδυσσέα Ελύτη, τα παιδιά αυτής της ομάδας εμπνέο-
νται από τη μουσική και συνεργάζονται για να οργανώσουν μια σχετική χορογραφία 

Α΄ Φάση  

Αρχικά, ο/η εκπαιδευτικός παρουσιάζει στην ολομέλεια της τάξης video με το παρα-
μύθι του Eric Karl «Μια πολύ πεινασμένη κάμπια». Προκαλείται συζήτηση για το 
περιεχόμενο του βιβλίου και τίθενται ερωτήσεις στα παιδιά όπως: «πιστεύετε ότι οι 
κάμπιες δημιουργούν προβλήματα στη φύση;», «περιγράψτε τη μεταμόρφωση της κά-
μπιας σε πεταλούδα», «τι πιστεύετε ότι θα συνέβαινε αν δεν υπήρχαν καθόλου κά-
μπιες;», «πιστεύετε ότι υπάρχουν ωφέλιμα έντομα;», «πως θα φανταζόσασταν τη φύση 
χωρίς έντομα;» κ. ά. Μετέπειτα, τα παιδιά χωρισμένα στις ομάδες τους εργάζονται 
στις γωνιές μάθησης ανάλογα με τα λογισμικά, τις διαδικτυακές πηγές και το εκπαι-
δευτικό υλικό. 

Β΄ Φάση 

Διαμορφωτική αξιολόγηση: στο τέλος της 2ης διδακτικής ώρας κάθε ομάδα παρου-
σιάζει το έργο της. Οι μαθητές/τριες των άλλων ομάδων βοηθούμενοι/ες από τον/την 
εκπαιδευτικό ετεροαξιολογούν τους συμμαθητές/τριες τους θέτοντάς τους ερωτήσεις, 
όπως: «εάν είχατε τη δυνατότητα να μεταμορφωθείτε σε έντομο ποιο και γιατί θα 
διαλέγατε και με ποια μουσική θα επενδύατε μια χορογραφία;», «γιατί πιστεύετε ότι η 
κάμπια έτρωγε τόσο πολύ;», «ποιο μέρος του μελοποιημένου ποιήματος του Ο. Ελύτη 
σας ενέπνευσε πιο πολύ και γιατί;», «μπορείτε να χορογραφήσετε τον κύκλο ζωής της 
πεταλούδας;» κ.ά. 

3η και 4η διδακτική ώρα  

Α΄ Φάση 

Διαφοροποίηση των γωνιών μάθησης: 

Στις συγκεκριμένες διδακτικές ώρες παρουσιάζουμε λογισμικά αλλά και videos που 
προκαλούν στα παιδιά περιέργεια, συγκίνηση και διάθεση δοκιμών. Τα επιλεγμένα 
λογισμικά είναι:  

• To hot potatoes jmatch, με το οποίο οι μαθητές/τριες προβαίνουν σε αντιστοιχί-
σεις. Επιλέγουν από τη βιβλιοθήκη του λογισμικού διάφορα έντομα με τις αντί-
στοιχες καρτέλες και την ονομασία τους. Παρατηρούν τις εικόνες και με τη βοή-
θεια και του πίνακα αναφοράς της τάξης αντιστοιχίζουν τα έντομα με τα ονόματά 
τους 
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Εικόνα 7: Χρήση του λογισμικού hot potatoes 

 

• Το λογισμικό Tux paint, που είναι πρόγραμμα ζωγραφικής με το οποίο τα παιδιά 
επιλέγοντας τα υλικά ζωγραφικής και τα χρώματα φτιάχνουν τις δικές τους ζω-
γραφικές δημιουργίες με έντομα  

 

Εικόνα 8: Χρήση του λογισμικού Tux paint 

• Το jigsaw puzzle που τους/τις παρέχεις τη δυνατότητα να δημιουργήσουν παζλ με 
δική τους εικόνα. Στην περίπτωση μας, οι ομάδες των μαθητών/τριών επισκέπτο-
νται εκ περιτροπής, την αυλή του σχολείου και φωτογραφίζουν με την ψηφιακή 
μηχανή του σχολείου, διάφορα έντομα που εντοπίζουν. Στη συνέχεια, η κάθε ο-
μάδα επιλέγει την προτεινόμενη φωτογραφία και φτιάχνει το δικό της παζλ 
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Εικόνα 9: Δημιουργία παζλ με το λογισμικό jigsaw puzzle  

• Videos με τίτλο: μυρμηγκοϊστορίες και Μάγια η μέλισσα  

Β’ Φάση 

Διαμορφωτική αξιολόγηση: ο/η εκπαιδευτικός δημιουργεί έναν πίνακα με μεταβλη-
τές γνωστικού περιεχομένου για να αξιολογήσει την μέχρι τώρα κατάκτηση των γνω-
στικών στόχων των μαθητών/τριών. Ειδικότερα, ο πίνακας έχει ως εξής:  

  Παιδί 
1ο  

Παιδί 
2ο 

Παιδί 
3ο 

Παιδί 
4ο 

Γν
ω

ρί
ζε

ι 

Τι είναι έντομο     
Τα χαρακτηριστικά τους     
Τη χρησιμότητά τους     
Την ωφέλεια τους για τον άν-
θρωπο 

    

Ποια είναι βλαβερά     

Κ
ατ

αν
οε

ί 

Γιατί χρειάζονται     
Τον κύκλο ζωής της πεταλού-
δας  

    

Συντελούν στη γονιμοποίηση 
των φυτών 

    

Τη χρήση των εντομοκτόνων     
Τη σημασία τους στην ισορρο-
πία του φυσικού περιβάλλο-
ντος 

    

Πίνακας 1: Πίνακας αξιολόγησης  

Συμπεράσματα 

Το παρόν διδακτικό σενάριο με την εφαρμογή του στην τάξη ευνοεί και δίνει ώθηση 
σε καινούργιες μορφές διδασκαλίας που είναι συμβατές με τις σύγχρονες παιδαγωγι-
κές και διδακτικές θεωρίες και με τη χρήση των Τ.Π.Ε. (Τομέας Επιμόρφωσης και 
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Κατάρτισης ΕΑΙΤΥ, 2010β). Ειδικότερα, δίνει την ευκαιρία στους/στις μαθητές/τριες 
βάζοντας στην άκρη τη μετωπική διδασκαλία και δίνοντας βάση στη διδασκαλία σε 
ομάδες και τη συνεργατική μάθηση, να μελετήσουν με το δικό τους προσωπικό 
ρυθμό, να εκφράσουν τα δικά τους ερωτήματα και απορίες, να κάνουν χρήση – εκτός 
των λεκτικών – και άλλων τρόπων επικοινωνίας και συνεργασίας και να αξιολογή-
σουν τις ικανότητές τους μόνοι τους αλλά και με τους/τις συμμαθητές/τριες τους.  

Βιβλιογραφία 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (2016). Πρόγραμμα Σπουδών Πρακτικών Ασκήσεων Διδασκαλίας Ι 
(ΠΑΔ Ι) (σύνταξη Κ. Κασιμάτη & Ν. Μαυροβουνιώτη). Υπό ανάρτηση. 

ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ (2003). Διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών και αναλυ-
τικά προγράμματα σπουδών υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Αθήνα: ΥΠΕΠΘ-ΠΙ, 
ΦΕΚ 304Β/13-03-2003. Ανακτήθηκε από http://www.pi-
schools.gr/programs/depps/. 

Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης ΕΑΙΤΥ. (2010). Επιμορφωτικό υλικό για την ε-
πιμόρφωση των εκπαιδευτικών – Τεύχος 2 (Κλάδοι ΠΕ60-70). Πάτρα: ΕΑΙΤΥ – 
Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ). 
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Διδακτικό σενάριο: «Περίπατος στο βουνό» 

Αζναουρίδου Φωτεινή, Εκπαιδευτικός Π.Ε.60, M.Ed, fotiniazna@gmail.com 

Περίληψη 

Το διδακτικό σενάριο με τίτλο: «Περίπατος στο βουνό», είναι ένα σενάριο που προτεί-
νουμε να υλοποιηθεί στο Νηπιαγωγείο. Συνδέεται με τις σχετικές θεωρίες μάθησης, 
όπως τον εποικοδομητισμό του J.Piaget, την ανακαλυπτική μάθηση, τις κοινωνικοπο-
λιτισμικές θεωρίες και τη συνεργατική μάθηση και είναι ένα σχέδιο μαθήματος διευ-
ρυμένο σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα και τη μεθοδολογία ανάπτυξης. Θα προ-
σπαθήσουμε να αναδείξουμε καλές πρακτικές με τη χρήση Τ.Π.Ε. Απευθύνεται σε μα-
θητές της Προσχολικής Εκπαίδευσης και θα αναπτυχθούν γνωστικά αντικείμενα του 
Αναλυτικού Προγράμματος του Νηπιαγωγείου με τη χρήση των Τ.Π.Ε, ενεργοποιώ-
ντας τη δημιουργικότητά των παιδιών, τις ικανότητες τους, με απώτερο σκοπό να γνω-
ρίσουν αξίες, στάσεις και πρότυπα συμπεριφοράς, χρησιμοποιώντας την τέχνη, η οποία 
λειτουργεί ως μια διεργασία μάθησης καλλιεργώντας την ικανότητα στοχασμού των 
μαθητών, τη δημιουργική και κριτική τους σκέψη, σε συνδυασμό με τις διάφορες δρα-
στηριότητες. 

Λέξεις-Kλειδιά: Τ.Π.Ε., Περίπατος, βουνό , Μορφές Τέχνης 

Οργάνωση Διδασκαλίας, Μεθοδολογική Προσέγγιση και απαιτούμενη 
υλικοτεχνική υποδομή 

Το διδακτικό σενάριο εντάσσεται κυρίως στη γνωστική περιοχή «Παιδί -Δημιουργία- 
έκφραση». Aπευθύνεται σε μαθητές της Προσχολικής Ηλικίας. Το θέμα είναι συμβατό 
με το ΑΠΣ και το ΔΕΠΠΣ. 

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). 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 
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γνωστικά προαπαιτούμενα. Οι μαθητές γνωρίζουν αρκετά πράγματα για τον περίπατο 
στο βουνό. 

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 τέσσερεις ώρες.  

Θεωρητική προσέγγιση 

Το παρών σενάριο στηρίζεται στη θεωρία του επικοδομητισμού του Piaget, όπου ο μα-
θητής ενεργοποιείται δημιουργικά και οικοδομεί τη γνώση μέσω της τέχνης. 

Στην προσπάθεια αυτή οι μαθητές αλληλεπιδρούνε με το περιβάλλον (εκπαιδευτικό 
λογισμικό), τον εκπαιδευτικό που έχει ρόλο εμψυχωτή και καθοδηγητή, τους 
συμμαθητές τους, που τυχόν να έχουν και διαφορετικές απόψεις. Οι διαφορετικές 
απόψεις βοηθάνε τους μαθητές να υιοθετήσουν μια λογική ανωτέρου επιπέδου. 
(Mercer,N.,1995). Επίσης στηρίζεται και στην κοινωνικοπολιτισμική θεωρία για 
μάθηση του Vygotsky (Vygotsky, L.1993), σύμφωνα με την οποία ο/η μαθητής/τρια 
δημιουργεί ένα σύνολο γνώσεων με τη βοήθεια του περιβάλλοντος και όχι μόνο. Οι 
κοινωνικογνωστικές θεωρίες κινητοποιούν τη διαδικασία ανάπτυξης για τη νέα γνώση, 
υποστηρίζουν τη συνεργατική μάθηση σε όλες τις μορφές και ενθαρρύνουν τη 
συνεργασία μεταξύ μαθητών και γενικότερα την κοινωνική αλληλεπίδραση. Με βάση 
τις θεωρίες αυτές τα δημιουργήματα της τέχνης είναι μέσο κοινωνικοποίησης. 
(Δαγδιλέλης, Β.,2010) 

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 έναν Περίπατο στο βουνό. 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)  

Διδακτική Προσέγγιση με Τ.Π.Ε. 

Η χρήση των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη στην Προσχολική Εκπαίδευση βοηθάει ση-
μαντικά τα παιδιά να αναπτύξουν γνωστικές, νοητικές δεξιότητες, να ενισχύσουν την 
αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση τους, τη συνεργατικότητα και όλα αυτά με την ε-
νεργό συμμετοχή τους στη διαδικασία της μάθησης. Πολλές έρευνες έδειξαν τη θετική 
επίδραση των Τ.Π.Ε. στη διαδικασία της διδασκαλίας και μάθησης όλων των γνωστι-
κών αντικειμένων. (Mioduser, D., Tur-Kaspa, H., & Leitner, I.,2000). Οι Τ.Π.Ε. 
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προσφέρουν δυνατότητες στις διερευνητικές, ενεργητικές, μαθητοκεντρικές και συνερ-
γατικές μορφές μάθησης. (Bransford, J. D., Brown, A. L., & Cocking, R. R. 2000). Ο 
εκπαιδευτικός, συμβάλλει στην ανάπτυξη της ικανότητας των παιδιών να επιλύουν 
προβλήματα, στην ανάπτυξη της προφορικής επικοινωνίας. Δημιουργούνται κοινότη-
τες μάθησης, με κοινούς στόχους, αναπτύσσονται δεξιότητες συντονισμού, επικοινω-
νίας, κριτικής σκέψης και αυτά όλα συμβάλλουν στην οικοδόμηση της γνώσης. Οι μα-
θητές αναπτύσσουν τα νοητικά τους μοντέλα. Οι εφαρμογές που κάνουν οι μαθητές 
πάνω στα εκπαιδευτικά λογισμικά αναδεικνύουν και τα αναπτυξιακά βήματα του μα-
θητή κατά τη διαδικασία της μάθησης. (Fullan, M. 1999)  

Η θεματική ενότητα περιλαμβάνει παιδαγωγικές δραστηριότητες αξιοποίησης τεχνο-
λογικών εργαλείων Τ.Π.Ε. Πιο συγκεκριμένα θα χρησιμοποιήσουμε τον υπολογιστή, 
εκπαιδευτικά λογισμικά, το διαδίκτυο ως πηγή άντλησης πληροφοριών και εικόνων, 
λογισμικά ζωγραφικής, Revelation Natural Art, ένα λογισμικό ανοιχτού τύπου με απλό 
χειρισμό και διασκεδαστικά εφέ ήχου, όπου οι μαθητές δημιουργούν ελεύθερα ζωγρα-
φικές συνθέσεις, την εφαρμογή Wordclouds.com, το movie maker και τη ψηφιακή α-
φήγηση με τη βοήθεια πολυμεσικών εργαλείων  

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. Ακολουθεί συζήτηση και δραστηριότητες προκειμένου 
να πετύχουν και οι στόχοι όλων των γνωστικών αντικειμένων που αναπτύσσονται στο 
σενάριο αυτό. 

Διδακτικές Παρεμβάσεις 

1ηΔιδακτική Παρέμβαση: «Περίπατος στο βουνό» στη ζωγραφική 

Στόχοι: Οι μαθητές/ τριες να: 

− Χρησιμοποιούν το διαδίκτυο  
− Ευαισθητοποιηθούν σε θέματα τέχνης και πολιτισμού 
− Αναπτύξουν ικανότητες επικοινωνίας, δημιουργικής, στοχαστικής και κριτικής 

σκέψης 

Δραστηριότητες 

-Αναζητούμε στο Διαδίκτυο, με τη βοήθεια της μηχανής αναζήτησης google, πίνακες 
ζωγραφικής με θέμα «Περίπατος στο βουνό» 

-Με τη βοήθεια του μοντέλου προσέγγισης για την ένταξη της τέχνης στη διδασκαλία, 
Artfulthinking, προτρέπουμε του/τις μαθητές/τριες να: 
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− Παρατηρήσουν τα έργα τέχνης και να απαντήσουν στα ερωτήματα: Τι παρατηρείτε; 
Τι νομίζεται ότι συμβαίνει στην εικόνα του πίνακα; Τι απορίες σας δημιουργούνται; 

− Εκφράσουν τα συναισθήματα τους, τις σκέψεις τους παρατηρώντας τα έργα τέχνης 
− Χωριστούν σε δύο ομάδες και με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού να αναζητήσουν 

στο Διαδίκτυο πληροφορίες για κάθε ζωγράφο και την τεχνοτροπία του 
− Ανακοινώνει κάθε ομάδα στην ολομέλεια σχετικές πληροφορίες 
− Ζωγραφίζουν με τη βοήθεια του tuxpaint έναν Περίπατος στο βουνό, που αγαπούν 

 

2ηΔιδακτική Παρέμβαση: «Περίπατος στο βουνό» στην Ποίηση 

Στόχοι:  

Οι μαθητές/ τριες να: 

− Γνωρίσουν την αξία της Ποίησης 
− Μάθουν να αντιγράφουν λέξεις στον υπολογιστή 
− Χρησιμοποιούν την εφαρμογή Wordle 
− Να συνειδητοποιήσουν ότι ο γραπτός λόγος είναι αναπαράσταση της γλώσσας και 

η εικόνα είναι αναπαράσταση του κειμένου. 

Δραστηριότητες 

− Αναζητούμε ποιήματα στο διαδίκτυο με θέμα: «Περίπατος στο βουνό» 
− Διαβάζουμε το ποίημα στους/τις μαθητές/τριες, συζητάμε γι αυτό και ζητάμε από 

τους μαθητές να πούνε λέξεις του ποιήματος που τους άρεσαν. Τις γράφουμε σε 
ένα χαρτί Α4 

− Δείχνουμε στου/στις μαθητές/τριες πώς μπορούμε να μπούμε στην εφαρμογή 
Wordle και Wordclouds.com για να δημιουργήσουμε «σύννεφα λέξεων», να οπτι-
κοποιήσουμε τις λέξεις που γράψαμε, να αλλάξουμε τη γραμματοσειρά, τα χρώ-
ματα, την κατεύθυνση των λέξεων, να κάνουμε αποθήκευση και τέλος να κάνουμε 
εκτύπωση και να αναρτήσουμε την εργασία του κάθε παιδιού στο ταμπλώ της τά-
ξης. 
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3ηΔιδακτική Παρέμβαση: «Περίπατος στο βουνό» στη Μουσική 

Στόχοι: Οι μαθητές/ τριες μέσα από τη μουσική να: 

− Καλλιεργηθούν ψυχικά και ηθικά 
− Γνωρίσουν την πολιτισμική μας κληρονομιά 
− Απολαμβάνουν τη μουσική αναζητώντας βίντεο στο Youtube 

Δραστηριότητες  

− Δείχνουμε στους/στις μαθητές/τριες πώς να αναζητούν μουσικά κομμάτια στο 
Youtube 

− Ακούμε τη μουσική στο 
https://www.youtube.com/watch?v=ZmFi35heFGY&list=PL_3u3ZbyG3DVc1r1
WGdMR1p9rhJuYEam3 Το Βουνό | Sokratis Malamas - The Mountain - Official 
Animation Video 

4ηΔιδακτική Παρέμβαση: «Περίπατος στο βουνό» στη λογοτεχνία 

Στόχοι: Οι μαθητές/ τριες μέσα από τη λογοτεχνία να  

− Αναπτύσσουν νέες αναγνωστικές δεξιότητες 
− Εξοικειωθούν με τη διαδικασία κατασκευής, οπτικοποίησης κειμένων και δημοσί-

ευσης τους στον ψηφιακό κόσμο 
− Κατασκευάζουν και να αφηγούνται μια ιστορία με τη χρήση πολυμεσικών εργα-

λείων, όπως βίντεο, εικόνα, ήχο, φωνητική εγγραφή 

Δραστηριότητες  

− Αναζητούμε στο διαδίκτυο το λογοτεχνικό έργο με τίτλο: «Κάτω από τον ίσκιο του 
βουνού» του Γιάννη Ρίτσου 

− Το διαβάζουμε στα παιδιά και απευθύνουμε κάποιες ερωτήσεις σχετικές. 
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− Προτρέπουμε τους/τις μαθητές/τριες να πούνε τι τους άρεσε από την ιστορία και το 
καταγράφουμε 

− Τα παιδιά ζωγραφίζουν αυτό που τους άρεσε, το αφηγούνται και εμείς μαγνητοφω-
νούμε και φωτογραφίζουμε τη ζωγραφιά τους 

− Με τη βοήθεια του moviemaker και ενός μουσικού κομματιού παρουσιάζουμε τις 
εργασίες των παιδιών ψηφιακά 

− Προτρέπουμε τα παιδιά να πούνε διάφορες λέξεις μέσα από την ιστορία και στη 
συνέχεια κατασκευάζουνε και αφηγούνται μια νέα ιστορία την οποία ηχογραφούμε 
και την ανεβάζουμε στο διαδίκτυο (digital storytelling )  

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 θέτουμε 
αρχικά ερωτήσεις στον εαυτό μας για την εκπαιδευτική διαδικασία, όπως για παρά-
δειγμα: Δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων προστριβές μεταξύ 
των μαθητών; Η παρέμβαση του εκπαιδευτικού είναι δημιουργική; Οι μαθητές στην 
πλειοψηφία τους είναι ενθουσιασμένοι; Οι μαθητές που δεν συμμετέχουν ενεργά δεί-
χνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ενασχόληση τους με τον Η/Υ; Πέτυχαν οι στόχοι 
που τέθηκαν αρχικά και άλλοι που δεν είχαν τεθεί; Οι διδακτικές θεωρίες μάθησης που 
στηριχτήκαμε προωθούν τη μετάβαση από τη μετωπική διδασκαλία στην ομαδοσυνερ-
γατική - μαθητοκεντρική διδασκαλία και στη συνεργατική μάθηση; Ανέπτυξαν ικανό-
τητες υψηλού επιπέδου, κριτικής σκέψης, ικανότητες αναζήτησης πληροφοριών σε ένα 
μεγάλο φάσμα δεδομένων; Υπήρξε διεπιστημονική προσέγγιση της γνώσης; 

Στη συνέχεια χρησιμοποιούμε κάποια εργαλεία για την αξιολόγηση της επίτευξης των 
στόχων που εμπλέκονται στο θέμα μας για κάθε γνωστικό αντικείμενο χωριστά. Χρη-
σιμοποιούμε τη μαγνητοφώνηση, τη βιντεοσκόπηση που είναι σημαντική για την ανα-
τροφοδότηση. 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 συντονι-
στής/στρια, ο/η διευκολυντής 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 συνυπεύθυνος/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)  
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Προγράμματα eTwinning στο Επαγγελματικό Λύκειο 

Σουργιαδάκη Μαρία, Eκπαιδευτικός Π.Ε.88.01, msourgiad@sch.gr 
Στάγιας Ιωάννης, Εκπ/κός Π.Ε.88.02, M.Sc., Υποψ. Διδάκτορας, jstagias@unipi.gr 

Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία γίνεται αρχικά μια αναφορά στις ιδιαιτερότητες της επαγγελ-
ματικής εκπαίδευσης και στη σημασία των Ευρωπαϊκών συνεργατικών προγραμμάτων 
eTwinning στα Επαγγελματικά Λύκεια. Στη συνέχεια γίνεται αναλυτική παρουσίαση 
του προγράμματος Green spots in town, ενός eTwinning προγράμματος όπου συνεργά-
στηκαν δυο διαφορετικές ειδικότητες επαγγελματικής εκπαίδευσης, τομέας πληροφο-
ρικής και τομέας γεωπονίας. Επίσης γίνεται αναφορά σε δυνατούς τρόπους ενσωμάτω-
σης προγραμμάτων eTwinning στο αναλυτικό πρόγραμμα επαγγελματικών λυκείων. 

Λέξεις-Kλειδιά: επαγγελματική εκπαίδευση, κίνητρα μάθησης, eTwinning 

Εισαγωγή 

Παρόλο που τα Ευρωπαϊκά σχολικά συνεργατικά προγράμματα eTwinning συμβάλ-
λουν αποτελεσματικά τόσο στην κινητοποίηση και την εμπλοκή των μαθητών στην 
εκπαιδευτική διαδικασία όσο και στην καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής (Galvin et al., 
2006) , απουσιάζουν χαρακτηριστικά από τις δράσεις των Λυκείων και ιδιαίτερα των 
Επαγγελματικών Λυκείων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το 2019, από τις 452 Ευρωπαϊ-
κές ετικέτες ποιότητας eTwinning που απονεμήθηκαν σε Έλληνες εκπαιδευτικούς, το 
5,7% αφορούσε στα Λύκεια και μόνο το 2,4% στα ΕΠΑ.Λ. (Σχολεία στα οποία απονε-
μήθηκε η Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας, 2019). 

Η δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση παρουσιάζει ιδιαιτερότητες σε σχέση με 
τους άλλους τύπους λυκείων (ΓΕΛ, Μουσικά, Πειραματικά). Προσελκύει μαθητικό 
δυναμικό με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ανάγκες. Οι περισσότεροι από τους μαθητές 
που επιλέγουν τα ΕΠΑ.Λ. χαρακτηρίζονται από χαμηλές σχολικές επιδόσεις και στε-
ρούνται βασικών‐ στοιχειωδών γνώσεων (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2009). Θεωρού-
νται «αδύναμοι μαθητές», αρκετοί εκ των οποίων έχουν διαγνωσμένες, εγγενείς ή μη, 
μαθησιακές δυσκολίες, δεν έχουν αναπτύξει μεταγνωστικές ικανότητες και σε ένα με-
γάλο ποσοστό έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση και χαμηλές προσδοκίες, λόγω των μειω-
μένων επιδόσεών τους στις προηγούμενες εκπαιδευτικές βαθμίδες (ΚΕΜΕΤΕ, 2014. 
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, 2018). Στους μαθητές αυτούς παρατηρείται αδιαφορία λόγω έλλειψης 
κινήτρων (ΚΕΜΕΤΕ, 2014), έντονη σχολική αποτυχία και αυξημένη σχολική διαρροή 
(Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2009). Οι μαθητές αυτοί είναι όμως και οι πρώτοι που θα 
εισέλθουν στην αγορά εργασίας άρα θα πρέπει να αποκτήσουν τις αναγκαίες δεξιότητες 
σε όσο πιο υψηλό επίπεδο είναι δυνατόν, όσο ακόμη βρίσκονται μέσα στο σχολείο. Η 
αναγκαιότητα αυτή αποτελεί πρόκληση για την επαγγελματική εκπαίδευση σε παγκό-
σμιο επίπεδο και διαπερνά το περιεχόμενο, τις μεθόδους διδασκαλίας, την οργάνωση 
και τις υποδομές της (ΚΕΜΕΤΕ, 2014). Οι απόφοιτοι της δευτεροβάθμιας 
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επαγγελματικής εκπαίδευσης εκτός από εξειδικευμένες επαγγελματικές γνώσεις και δε-
ξιότητες, χρειάζονται επίσης ψηφιακές δεξιότητες, δεξιότητες του 21ου αιώνα και την 
ικανότητα να εφαρμόζουν αυτές τις γνώσεις και δεξιότητες για να επιλύουν υπαρκτά 
προβλήματα (Subrahmanyam, 2019). Θα πρέπει επίσης να μπορούν να προσαρμόζο-
νται στις εξελίξεις και να εντάσσονται με αξιοπρέπεια στην εργασία καθώς και να είναι 
σε θέση να εξελίσσονται προσωπικά και επαγγελματικά (ΚΕΜΕΤΕ, 2014). 

Τα προγράμματα eTwinning εστιάζουν στην καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής που σχετί-
ζονται με την επικοινωνία, τις ψηφιακές και κοινωνικές δεξιότητες, την επίλυση προ-
βλημάτων. Τα αποτελέσματα αρκετών μελετών αναφέρουν ότι σε τέτοια προγράμματα 
αυξάνεται το ενδιαφέρον των εμπλεκόμενων μαθητών, συμμετέχουν ενεργά αναλαμ-
βάνοντας ρόλους και μετά το πέρας της διαδικασίας είναι ικανοί να διαχειρίζονται α-
ποτελεσματικά προβλήματα, να προβαίνουν στη λήψη αποφάσεων επιστρατεύοντας 
την κριτική τους σκέψη και να εκτιμούν τις πραγματικές για αυτούς αξίες (Galvin, 
2009. European Commission, 2013a). 

 Η δομή του αναλυτικού προγράμματος του Επαγγελματικού Λυκείου 
(http://iep.edu.gr/el/tee) παρέχει πολλαπλές δυνατότητες υλοποίησης σχολικών συνερ-
γατικών προγραμμάτων eTwinning, με τις ερευνητικές εργασίες στην τεχνολογία, τη 
ζώνη δημιουργικών δραστηριοτήτων, τον επαγγελματικό προσανατολισμό στην Α 
τάξη, την πληθώρα θεωρητικών και εργαστηριακών επαγγελματικών μαθημάτων και 
τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας όχι μόνο σαν μάθημα γενικής παιδείας αλλά και 
ως μάθημα ειδικότητας σε όλους τους τομείς. Η ενσωμάτωση ενός προγράμματος 
eTwinning σε μάθημα στο ΕΠΑ.Λ. δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για ανάπτυξη 
κινήτρων μάθησης στους μαθητές γιατί διαφοροποιεί τον τρόπο προσέγγισης της γνώ-
σης, ανοίγοντας ταυτόχρονα τους πνευματικούς ορίζοντες των μαθητών προς την Ευ-
ρώπη. Χωρίς να επιζητείται η τελειότητα σε ένα πρόγραμμα και συμπεριλαμβάνοντας 
στην ομάδα των μαθητών όλους, ανεξαρτήτως ακαδημαϊκής επίδοσης και επιπέδου 
γνώσεων αγγλικής γλώσσας, επιτυγχάνεται και ο αναγκαίος ενταξιακός χαρακτήρας 
της εκπαίδευσης, όπου “κάθε μαθητής έχει σημασία και μάλιστα όση ακριβώς όλοι οι 
άλλοι” (UNESCO, 2017. Gilleran, Pateraki, Scimeca, & Morvan, 2017). 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της σχολικής 
χρονιάς 2016-2017 το eTwinning πρόγραμμα Green Spots in Town (Πράσινα Σημεία 
στη Πόλη), πλήρως ενσωματωμένο στο αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος της αρ-
χιτεκτονικής τοπίου της Β τάξης του τομέα γεωπονίας σε ΕΠΑ.Λ της Περιφέρειας Κρή-
της. Την προηγούμενη σχολική χρονιά, μέσα από τον Σχολικό Επαγγελματικό Προσα-
νατολισμό είχε γίνει διερεύνηση των ενδιαφερόντων των μαθητών, από την οποία προ-
έκυψε χαμηλό ενδιαφέρον στο αντικείμενο της Αρχιτεκτονικής Τοπίου αλλά υψηλό 
ενδιαφέρον στην επιχειρηματικότητα. Προκειμένου να βελτιωθούν τα κίνητρα μάθη-
σης στο συγκεκριμένο αντικείμενο, στον σχεδιασμό του προγράμματος λήφθηκε υ-
πόψη το ενδιαφέρον των μαθητών στην επιχειρηματικότητα και χρησιμοποιήθηκε η 
μέθοδος μάθησης μέσω έργου (project based learning) και το παιχνίδι ρόλων. 
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Ο κύριος τρόπος με τον οποίο προτείνεται να προσεγγίζεται η διδασκαλία των βασικών 
δεξιοτήτων είναι μέσω παροχής διαδραστικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος όπου οι 
μαθητές μπορούν να εμπλακούν σε πρακτικές ανακαλυπτικές δραστηριότητες. Τέτοια 
εκπαιδευτικά περιβάλλοντα που προωθούν συνεργατική και πολυθεματική μάθηση εί-
ναι όλο και περισσότερο τεχνολογικά υποστηριζόμενα (European Commission, 2012). 
Η μάθηση μέσω έργου έχει θετική επίδραση στην κινητοποίηση των μαθητών (Shin, 
2018) και είναι ιδιαίτερα κατάλληλη μέθοδος για την ανάπτυξη δεξιοτήτων, καθώς δια-
φορετικές δεξιότητες μπορεί να αναπτύσσονται ταυτόχρονα, μέσα από μια διαθεματική 
προσέγγιση. Τα προγράμματα eTwinning βασίζονται στη συνεργατική μάθηση μέσω 
έργου και υλοποιούνται σε διαδραστικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, γι’ αυτό μπορούν 
να είναι ένας επιτυχής τρόπος ανάπτυξης των δεξιοτήτων των μαθητών (European 
Commission, 2012). 

Το παιχνίδι ρόλων είναι μέθοδος μάθησης που μπορεί να βελτιώσει το ενδιαφέρον των 
μαθητών σε ένα αντικείμενο ώστε να επιτευχθούν ευκολότερα οι μαθησιακοί στόχοι 
και είναι πιο αποτελεσματική μέθοδος στην ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων 
(Fanani, 2019). Μπορεί να αποδειχθεί κατάλληλο εκπαιδευτικό εργαλείο για να εισάγει 
καινούργιες ή να ενισχύσει υπάρχουσες ικανότητες στους εκπαιδευόμενους, για να ε-
στιάσει σε μια διαφορετική ή πιο βαθιά κατανόηση πρακτικών καταστάσεων ή γεγο-
νότων, για να δημιουργήσει προσωπικές εμπειρίες (Maier, 2002). 

Το πρόγραμμα Green Spots in Town 

Το πρόγραμμα αυτό βασίστηκε σε ένα παιχνίδι ρόλων μεταξύ μαθητών δυο διαφορετι-
κών επαγγελματικών ειδικοτήτων, που συνεργάστηκαν και αντάλλαξαν τις επαγγελμα-
τικές γνώσεις τους, μέσα από τη σχέση προμηθευτή- πελάτη. Πελάτες ήταν η ομάδα 
Sporakia (6 μαθητές και μαθήτριες από τον τομέα γεωπονίας του Ελληνικού ΕΠΑ.Λ.) 
και προμηθευτής η ομάδα ToxoSoftware (6 μαθητές πληροφορικής του Ισπανικού Ιν-
στιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης). Κοινός στόχος ήταν η δημιουργία μιας ιστο-
σελίδας για την αρχιτεκτονική τοπίου και το αστικό πράσινο. Οι ομάδες λειτούργησαν 
με την δομή εταιρείας (υπήρχε οργανόγραμμα με διευθυντή και υπεύθυνους τμημά-
των), οι μαθητές είχαν ρόλους και συνεργάζονταν τόσο μεταξύ τους όσο και με τη 
συνεργαζόμενη άλλη «εταιρεία».  

Οι παιδαγωγικοί στόχοι του προγράμματος ήταν η καλλιέργεια ικανοτήτων του επιχει-
ρείν (δημιουργικότητα, όραμα, αξιολόγηση ιδεών, αυτογνωσία, κίνητρα και επιμονή, 
προγραμματισμός, συνεργασία με άλλους, ανάληψη πρωτοβουλιών), η ανάπτυξη ψη-
φιακών δεξιοτήτων (επικοινωνίας, δημιουργίας ψηφιακού υλικού, δημοσίευσης σε ι-
στοσελίδα, σεβασμός πνευματικών δικαιωμάτων), η εκτίμηση της σημασίας φυσικών 
στοιχείων στο αστικό τοπίο, η ανάπτυξη κριτικής σκέψης, η δημιουργία ανοικτού εκ-
παιδευτικού υλικού για την διαμόρφωση αστικού τοπίου, η επικοινωνία σε ξένη 
γλώσσα, η παροχή κινήτρων για μάθηση και συμμετοχή στους μαθητές, η ενίσχυση της 
αυτοεκτίμησή τους.  
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Ενσωμάτωση στη διδακτέα ύλη 

Για το ελληνικό σχολείο το πρόγραμμα ήταν ενσωματωμένο στο μάθημα «Αρχές Αρ-
χιτεκτονικής Τοπίου» της Β τάξης του τομέα Γεωπονίας. Η ομάδα των μαθητών του 
προγράμματος έπρεπε να οργανώνει τις γνώσεις που αποκτούσαν μέσα στο μάθημα, με 
τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να παρουσιαστούν στην ιστοσελίδα, να επιλέγει τα ση-
μαντικότερα στοιχεία δηλαδή, να συνθέτει κατανοητά για τρίτους κείμενα, να μετα-
φράζει στην αγγλική γλώσσα. Όλα τα σχέδια που χρειάστηκαν (ο λογότυπος της εται-
ρείας και τα σκίτσα λειτουργικών χρήσεων φυτών) υλοποιήθηκαν στα πλαίσια των ερ-
γαστηριακών ασκήσεων του μαθήματος. Το οπτικό υλικό από αστικούς χώρους πρά-
σινου της Ισπανικής πόλης χρησιμοποιήθηκε ως εποπτικό υλικό στις ενότητες «λει-
τουργικές χρήσεις φυτών» και «πάρκα πόλεων». Το σχέδιο του κήπου του Ισπανικού 
σχολείου εκπονήθηκε ως επαναληπτική άσκηση εργαστηρίου εφαρμογής όλων των θε-
ωρητικών γνώσεων που είχαν αποκτηθεί κατά τη διάρκεια της χρονιάς, δημιουργώντας 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον στους μαθητές, αφού εργάζονταν σε σχέδιο πραγματικού κήπου. 

Σύμπραξη των σχολείων-συνεργατών 

Ο σχεδιασμός του προγράμματος έγινε από κοινού, από τους εκπαιδευτικούς και των 
δύο σχολείων, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες του αναλυτικού προγράμματος και των 
δύο εμπλεκόμενων τάξεων. Οι δραστηριότητες απαιτούσαν την συνεχή αλληλεπίδραση 
μεταξύ των δύο ομάδων, που γινόταν μέσα από το forum. Για την δημιουργία του λο-
γότυπου της Ελληνικής εταιρείας, οι μαθητές του Ισπανικού Ι.Ε.Κ. επέλεξαν με ψηφο-
φορία ανάμεσα σε διάφορα προτεινόμενα από τους μαθητές του ΕΠΑ.Λ. ονόματα, η 
Ελληνική ομάδα σχεδίασε τον λογότυπο και η Ισπανική ομάδα το επεξεργάστηκε ψη-
φιακά στην τελική του μορφή. Για την δημιουργία του ιστότοπου της εταιρείας Spo-
rakia, η Ισπανική πλέον εταιρεία ToxoSoftware συγκέντωνε στοιχεία από τους μαθητές 
του ΕΠΑ.Λ., ως προς τις απαιτήσεις τους για τη δομή της ιστοσελίδας. Τα ψηφιακά 
κείμενα και σχέδια για την ιστοσελίδα, δημιουργήθηκαν από την ομάδα Sporakia υπό 
την τεχνική καθοδήγηση της ομάδας ToxoSoftware. Φωτογραφίες από πράσινες γωνιές 
της Ισπανικής πόλης που διέθεσαν οι μαθητές του Ι.Ε.Κ., αξιολογήθηκαν από την ο-
μάδα Sporakia, ως προς τις λειτουργικές χρήσεις των φυτών που απεικόνιζαν (ως επο-
πτικό υλικό στην Αρχιτεκτονική Τοπίου) και επιλέχθηκε ο τρόπος αξιοποίησής τους 
μέσα στον ιστότοπο. Για την κατανόηση του τρόπου διαχείρισης του ιστότοπου, η ο-
μάδα ToxoSoftware δημιούργησε αναλυτικό οδηγό χρήσης για τους Έλληνες μαθητές. 
Η εταιρεία Sporakia ανέλαβε να σχεδιάσει τον κήπο του Ισπανικού σχολείου και για 
τον σκοπό αυτό οι μαθητές του έβγαλαν φωτογραφίες και βίντεο από το χώρο, τα οποία 
χρησιμοποίησαν οι μαθητές του ΕΠΑ.Λ. προκειμένου να εκπονήσουν το σχέδιο κηπο-
τεχνικής διαμόρφωσης. 
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Χρήση της τεχνολογίας 

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα eTwinning Live (https://live.etwinning.net/) παρέχει σε 
κάθε πρόγραμμα το ασφαλές ψηφιακό περιβάλλον twinspace όπου οι μαθητές μπορούν 
να αλληλοεπιδρούν δημιουργικά. 

Η χρήση των Τ.Π.Ε. για την υλοποίηση του προγράμματος, παρείχε στην εκπαιδευτική 
διαδικασία αυθεντικές συνθήκες, όπου οι μαθητές χρησιμοποιούσαν τους υπολογιστές 
για την επίλυση πραγματικών προβλημάτων. Η δυσχέρεια βέβαια της συστηματικής 
πρόσβασης σε εργαστήριο πληροφορικής καθόρισε την έκταση της χρήσης της τεχνο-
λογίας, περιορίζοντάς την σε λίγα, εύκολα συνεργατικά εργαλεία και κυρίως με αξιο-
ποίηση στο έπακρο των δυνατοτήτων των εργαλείων του twinspace. 

Οι δραστηριότητες που υποστηρίχθηκαν με ψηφιακά εργαλεία ήταν: η γνωριμία και 
παρουσίαση των μαθητών με τις εφαρμογές Padlet (https://padlet.com/vence/gsit) και 
Audacity (http://www.audacityteam.org/), η ψηφοφορία για την επιλογή του ονόματος 
της Ελληνικής Εταιρείας με την εφαρμογή Google forms, η μεταφόρτωση φωτογρα-
φιών και εγγράφων με τα εργαλεία του twinspace, η επικοινωνία μεταξύ των μαθητών 
στο forum του twinspace, η δημιουργία της ιστοσελίδας του έργου με την πλατφόρμα 
Wordpress (https://wordpress.com/), η τηλεδιάσκεψη των δύο ομάδων με την πλατ-
φόρμα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης BigBlueButton (https://bigbluebutton.org/), η ε-
πεξεργασία των φωτογραφιών με την εφαρμογή Gimp (https://www.gimp.org/), ο σχε-
διασμός του κήπου με την σχεδιαστική εφαρμογή GardenPlanner 
(http://www.smallblueprinter.com/garden/planner.html). 

Αξιολόγηση – Αποτελέσματα 

Στο τέλος του προγράμματος ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες μαθητές να καταγρά-
ψουν τις εντυπώσεις τους από το πρόγραμμα στο αντίστοιχο forum του twinspace. Οι 
απαντήσεις που έδωσαν οι Έλληνες μαθητές είναι οι παρακάτω:  

Μαθητής 1: “Δουλεύοντας με τα Σποράκια και την Toxosoftware όλους αυτούς τους 
μήνες ήταν μια τέλεια εμπειρία για μένα. Μου άρεσε πολύ η επικοινωνία με τους Ισπα-
νούς μαθητές , η συνεργασία στην ομάδα μου Σποράκια. Ηταν μια καλή εμπειρία που 
με βοήθησε να βελτιώσω τα αγγλικά μου. Με έκανε να αγαπήσω το μάθημα περισσό-
τερο και να έχω περισσότερες ιδέες για σχεδιασμό κήπων.” 

Μαθητής 2: “Η συνεργασία με τους μαθητές από την Ισπανία ήταν μια ωραία εμπειρία. 
Το καλύτερο μέρος ήταν όταν σχεδιάσαμε τον κήπο του σχολείου τους, που θεωρούσα 
στην αρχή ότι ήταν αδύνατον. Θέλω να συνεργαστούμε ξανά.” 

Μαθητής 3: “Το πρόγραμμα ήταν πολύ ενδιαφέρον και απολαυστικό επειδή το μάθημα 
γινόταν διαφορετικά απ’ ότι συνήθως. Μάθαμε επίσης πολλά για τις ιστοσελίδες και 
θα την χρησιμοποιήσουμε και την επόμενη χρονιά. Αν και είχαμε πρόβλημα με τον 
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ήχο, μου άρεσε που κάναμε τηλεδιάσκεψη. Χαίρομαι που είχαμε μια καλή συνεργασία 
και ελπίζω να ξαναμιλήσουμε.” 

Μαθητής 4: “Πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα. Μάθαμε πολλά και διασκεδάσαμε επίσης. 
Μάθαμε περισσότερα για το μάθημά μας και επίσης σχετικά με τις ιστοσελίδες. Ήταν 
ευχάριστο για εμένα να μιλώ και να συνεργάζομαι με μαθητές από την Ισπανία.” 

Μαθητής 5: “Η συνεργασία μαζί σας ήταν φανταστική, γιατί αν και μιλάμε διαφορετι-
κές γλώσσες καταφέραμε να δουλέψουμε καλά μαζί. Το μάθημα ήταν πιο ενδιαφέρον. 
Ανυπομονούσαμε να επικοινωνήσουμε στο forum, να δούμε τις απαντήσεις. Μάθαμε 
πολλά σχετικά με το τί χρειάζεται για να δημιουργηθεί μια ιστοσελίδα. Μας άρεσε που 
ετοιμάζαμε την εργασία για το πρόγραμμα. Ευχόμαστε να μπορούσαμε να συνεργα-
στούμε πάλι και ελπίζουμε ότι οι Toxosoftware έμαθαν κάτι περισσότερο για κήπους 
και πάρκα.” 

Μαθητής 6: “Μου άρεσε αυτό το πρόγραμμα πάρα πολύ γιατί μου έδωσε την εμπειρία 
της συνεργασίας με ένα σχολείο από διαφορετική χώρα. Μου άρεσε η εμπειρία να είμαι 
ο Διευθυντής της ομάδας μου και με έκανε να καταλάβω πόσο υπεύθυνος είναι αυτός 
ο ρόλος και πόση πολλή δουλειά απαιτεί. Έμαθα πώς να χρησιμοποιώ μια ιστοσελίδα 
καλύτερα. Μου άρεσε η συνεργασία και η ομαδική δουλειά με τους συμμαθητές μου 
στα Σποράκια. Νομίζω ότι θα συμμετείχα σε παρόμοιο πρόγραμμα στο μέλλον.” 

Οι μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα είδαν το μάθημα να αλλάζει, λόγω της 
συνεργασίας με το άλλο σχολείο. Είχαν υψηλότερα κίνητρα συμμετοχής και ενθουσια-
σμό που έβλεπαν τη δουλειά τους να προβάλετε σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Άλλαξε η διά-
θεσή τους απέναντι στο συγκεκριμένο μάθημα και βελτιώθηκε η στάση τους απέναντι 
στο σχολείο γενικότερα.  

Η ιστοσελίδα που δημιουργήθηκε (http://sporakia.etwinning.gal/) παραμένει λειτουρ-
γική και θα χρησιμοποιηθεί για τη διάχυση αποτελεσμάτων και μελλοντικών σχολικών 
προγραμμάτων. Όλες οι δραστηριότητες και τα τελικά αποτελέσματα του προγράμμα-
τος Green spots in town είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του δημόσιου 
twinspace: https://twinspace.etwinning.net/25012/home . Στο πρόγραμμα Green Spots 
in Town απονεμήθηκε το 1ο Εθνικό βραβείο στην κατηγορία ΓΕΛ , ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, 
TEE και ΕΕΕΕΚ (16-19) στον 12ο Εθνικό Διαγωνισμό eTwinning 
(http://www.etwinning.gr/2016-02-29-10-54-36/2016-02-29-10-55-31/822-12-
etwinning-ap). 

Προκλήσεις 

Το παράδειγμα του έργου Green spots in town αποδεικνύει ότι στο Επαγγελματικό Λύ-
κειο μπορούν να αναπτυχθούν επιτυχημένα Ευρωπαϊκά συνεργατικά προγράμματα νε-
ανικής επιχειρηματικότητας μεταξύ διαφορετικών τομέων και ειδικοτήτων. Οι εκπαι-
δευτικοί θα πρέπει να εμπνευστούν από το αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων τους, 
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να διακρίνουν τις ευκαιρίες, να συνεργαστούν με συναδέλφους τους μέσα στο ίδιο σχο-
λείο και να τολμήσουν. Ενδεικτικά, προτείνονται κάποια ανάλογα σενάρια, όπως μια 
κηποτεχνική υπηρεσία, να αναλαμβάνει τον σχεδιασμό θεραπευτικού κήπου ενός νο-
σηλευτικού ιδρύματος, μια εταιρεία πληροφορικής να αναλαμβάνει να σχεδιάσει μια 
εφαρμογή πελατολογίου για ένα συνεργείο αυτοκινήτων, μια κατασκευαστική εταιρεία 
να αναλαμβάνει τον σχεδιασμό ενός βρεφονηπιακού σταθμού ή ένας εκδοτικός οίκος 
να αναλαμβάνει την ηλεκτρονική έκδοση ενός τουριστικού οδηγού. Πρόκειται για ι-
δέες που πηγάζουν από πιθανές πραγματικές ανάγκες, απαιτούν επικοινωνία και ανταλ-
λαγή στοιχείων, και προετοιμάζουν τους μαθητές για το επαγγελματικό τους μέλλον 
καλλιεργώντας αντίστοιχες δεξιότητες.  

Η μεγαλύτερη δυσκολία συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκών επαγγελματικών σχολείων 
και διαφορετικών ειδικοτήτων βρίσκεται στο συνδυασμό των αναλυτικών προγραμμά-
των τους, γι’ αυτό προτείνεται η αναζήτηση συνεργατών να ξεκινά στο τέλος μιας σχο-
λικής χρονιάς, ώστε να υπάρχει αρκετός χρόνος προετοιμασίας και προγραμματισμού 
για έργο της επόμενης χρονιάς και για λόγους καλύτερης οργάνωσης να προτιμάται η 
συνεργασία 2 ή το πολύ 3 σχολείων. Η ενσωμάτωση τέτοιων προγραμμάτων στη διδα-
κτέα ύλη μπορεί να γίνει τόσο μέσα στα επαγγελματικά μαθήματα όσο και στο μάθημα 
της αγγλικής γλώσσας, με μικρή αν χρειάζεται συνεργασία των εκπαιδευτικών ειδικο-
τήτων με τους εκπαιδευτικούς ξένων γλωσσών. Ταυτόχρονα, η αξιοποίηση εργαλείων 
πληροφορικής από τους εκπαιδευτικούς των επαγγελματικών ειδικοτήτων για τις ανά-
γκες των προγραμμάτων, εκτός από τη σημασία που έχει για την επαγγελματική τους 
ανάπτυξη, μπορεί να αναδείξει την σημαντική δουλειά που γίνεται στις εργαστηριακές 
ώρες των επαγγελματικών μαθημάτων, αναβαθμίζοντας στα μάτια της κοινής γνώμης 
την εικόνα της ελληνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης. Το eTwinning αποδεικνύει τον 
σημαντικό του ρόλο στη διαμόρφωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και στο επαγγελ-
ματικό λύκειο. 
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Η ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών απέναντι στο προσφυγικό μέσα από την 
προσέγγιση του λογοτεχνικού βιβλίου «Φτου ξελύπη» 

Μιχάλη Μαρία, Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, Διδάκτορας, mariamchl2@gmail.com 

Περίληψη 

Οι μετακινήσεις πληθυσμών και οι αλλαγές που επιφέρουν στις χώρες υποδοχής, συχνά 
συνοδεύονται από έντονες αντιδράσεις. Οι εκπαιδευτικοί στο πλαίσιο της 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης οφείλουν να συνδράμουν στη μείωση των ρατσιστικών 
στάσεων και των προκαταλήψεων απέναντι σε άτομα που προέρχονται από 
διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί τόσο μέσα από 
εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια, όπως είναι και το Teach4integration -στο 
πλαίσιο του οποίου υλοποιήθηκε ένα μέρος της παρούσα εργασίας- όσο και μέσα από 
διδακτικά αντικείμενα. Το μάθημα της λογοτεχνίας μπορεί να συμβάλει προς αυτή την 
κατεύθυνση, κυρίως με την προσέγγιση ολόκληρου λογοτεχνικού βιβλίου που θίγει το 
προσφυγικό φαινόμενο. Η συγκεκριμένη εργασία έχει ως πρωταρχικό στόχο να δείξει 
πώς ένα λογοτεχνικό βιβλίο μπορεί να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές/τις μαθήτριες 
απέναντι σε ένα θέμα, όπως είναι το προσφυγικό, και παράλληλα να καταστήσει 
εμφανή τη σημασία να διδάσκεται στο σχολείο ολόκληρο λογοτεχνικό βιβλίο, γεγονός 
που συντελεί στο να αναδειχθεί σαφέστερα και η κοινωνική δύναμη της λογοτεχνίας.  

Λέξεις-Κλειδιά: Λογοτεχνικό βιβλίο, προσφυγικό, «Face Forward …into my home» 

Εισαγωγή 

Ο 21ος αιώνας χαρακτηρίζεται από αναγκαστικές μετακινήσεις πληθυσμών που έχουν 
ως αποτέλεσμα τη διόγκωση του προσφυγικού που πολλές φορές συνοδεύεται από 
ρατσιστικές συμπεριφορές. Οι νέες κοινωνικο-οικονομικές και πολιτισμικές συνθήκες 
απαιτούν την ευελιξία από την πλευρά των εκπαιδευτικών και την υιοθέτηση 
εκπαιδευτικών πρακτικών που έχουν ως στόχο την ευαισθητοποίηση των 
μαθητών/ριών απέναντι στο προσφυγικό. Κατά συνέπεια, η εκπαίδευση διαδραματίζει 
καθοριστικό ρόλο στην καλλιέργεια της ανεκτικότητας, στην καταπολέμηση της 
μισαλλοδοξίας, στον σεβασμό της πολιτισμικής ετερότητας και στη μείωση του 
ρατσισμού μέσα από τη διαμόρφωση διαπολιτισμικών εκπαιδευτικών πολιτικών. 

Προκειμένου να προωθηθεί η διαπολιτισμική εκπαίδευση, οι εκπαιδευτικοί είναι 
απαραίτητο να εφαρμόζουν προγράμματα και πρακτικές που την υποστηρίζουν και 
καλλιεργούν μια σχολική συμπεριληπτική κουλτούρα μέσα από την καθιέρωση και 
ανάπτυξη συμπεριληπτικών αξιών, όπως του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
της αντιμετώπισης των διακρίσεων, των μη βίαιων αλληλεπιδράσεων κ.λπ (Γεροσίμου, 
2014). Τέτοιου είδους πρακτικές μπορεί να αναπτυχθούν τόσο μέσα από εκπαιδευτικά 
προγράμματα όσο και μέσα από τη διδασκαλία ποικίλων γνωστικών αντικειμένων (λ.χ. 
εικαστικών, μουσικής, γλωσσών, λογοτεχνίας κ.λπ). Στο πλαίσιο της λογοτεχνίας, ο 
επιδιωκόμενος στόχος μπορεί να βρει εφαρμογή κυρίως μέσα από την προσέγγιση 
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ολόκληρου λογοτεχνικού έργου που θίγει το σχετικό θέμα, καθώς παρέχει τη 
δυνατότητα για εμβάθυνση. Τα αποσπασματικά κείμενα των σχολικών ανθολογίων 
συνήθως δεν βοηθούν στο να σχηματίσουν οι μαθητές/ριες ολοκληρωμένη άποψη για 
την εξέλιξη της δράσης και να γνωρίσουν σε βάθος τους ήρωες και τις ηρωίδες της 
ιστορίας. 

Τα κριτήρια, για να επιλέξει ο/η εκπαιδευτικός ένα λογοτεχνικό βιβλίο, είναι ποικίλα 
και ουσιαστικά σχετίζονται με τρεις παράγοντες: τους μαθητές/τις μαθήτριες στους 
οποίους/στις οποίες απευθύνεται, το είδος των βιβλίων που τους/τις ταιριάζουν και τον 
σκοπό για τον οποίο θα συντελεστεί η πράξη της ανάγνωσης (Αποστολίδου, 1997: 13-
14). Με άλλα λόγια, ο/η εκπαιδευτικός χρειάζεται να λάβει υπόψη του/της τα 
ενδιαφέροντα και τις αναγνωστικές εμπειρίες των μαθητών/ριών του, την ηλικία τους, 
το θέμα που θίγεται, το βαθμό δυσκολίας ή ευκολίας του βιβλίου, τη μορφή του, τη 
συνάφεια με κάποιο άλλο μάθημα κ.λπ. Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητο να γίνεται 
συζήτηση με τους μαθητές/τις μαθήτριες προκειμένου να είναι σύμφωνοι/ες με αυτή 
την επιλογή. Ένα ακόμη κριτήριο επιλογής του λογοτεχνικού βιβλίου μπορεί να 
αποτελέσει και η επικαιρότητα.  

Στην αρχή της σχολικής χρονιάς 2018-2019 ήταν έντονες οι φωνές της ρητορικής 
μίσους στο διαδίκτυο και στα ΜΜΕ για την ένταξη και εκπαίδευση των προσφύγων 
στο ελληνικό σχολείο (γονείς να διαμαρτύρονται, να προτρέπουν τα παιδιά τους να 
απέχουν από τα μαθήματα, να στέλνουν εξώδικο σε εκπαιδευτικούς κ.λπ.). Το γεγονός 
αυτό αποτέλεσε την αφορμή της ενασχόλησής μας με ένα λογοτεχνικό βιβλίο που θίγει 
το εν λόγω φαινόμενο και πληροί πολλά από τα προαναφερθέντα κριτήρια -αναγκαία 
προϋπόθεση για την επίτευξη των επιδιωκόμενων διδακτικών στόχων. 

Το «Φτου ξελύπη» της Μαριέττας Κόντου είναι ένα βιβλίο που θίγει το θέμα που 
θέλουμε να συζητήσουμε. Η ηρωίδα είναι παιδί, μαθήτρια μιας άλλης χώρας και οι 
μαθητές/ριες μπορεί να ταυτιστούν μαζί της. Η πρωτοπρόσωπη αφήγηση προσδίδει 
ζωντάνια και αμεσότητα στον λόγο, γεγονός που το καθιστά ευκολοδιάβαστο σε 
συνδυασμό με τη μικρή έκταση. Η εξαιρετική εικονογράφηση είναι ένα ακόμη από τα 
σημεία που το κάνουν ελκυστικό και ενδιαφέρον στα μάτια των μαθητών/ριών. Το 
γεγονός ότι δεν είναι δύσκολο συντελεί στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των 
μαθητών/ριών, ενώ συγχρόνως τους οδηγεί σε καινούριες αναγνωστικές εμπειρίες. 
Μάλιστα, η επικοινωνία με τη συγγραφέα και το γεγονός ότι θα συζητούσε μαζί τους 
έκαναν την ιδέα να ασχοληθούμε με αυτό το βιβλίο πιο δελεαστική. 

Η ηρωίδα του βιβλίου, η Νουρ, είναι ένα νεαρό κορίτσι από τη Συρία που ξεφεύγει από 
τη δίνη του πολέμου, και μετά από μια οδύσσεια καταφέρνει να πάρει μέρος στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες της Βραζιλίας, το 2016. Η ιστορία της Νουρ στηρίζεται στην 
πραγματική ιστορία της Yusra Mardini, νεαρής κολυμβήτριας από τη Συρία που 
αγωνίστηκε με την ομάδα των προσφύγων στους Ολυμπιακούς αγώνες. 
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Προσεγγίζοντας το λογοτεχνικό βιβλίο 

Η διδασκαλία ολόκληρου λογοτεχνικού βιβλίου συντελεί στο να εμβαθύνουν οι 
μαθητές/ριες στο έργο και να έχουν ολοκληρωμένη άποψη για αυτό, αφού τους 
αποδεσμεύει από την αποσπασματικότητα των πεζών κειμένων, που περιλαμβάνονται 
στα σχολικά ανθολόγια. Η αποσπασματικότητα των κειμένων δεν βοηθάει στην 
κατανόηση της έννοιας της δομής, της σχέσης της με τον χρόνο, τους αφηγητές, τα 
κεφάλαια, τις αναδρομικές ή εγκιβωτισμένες αφηγήσεις κ.λπ. Άλλωστε, η κατανόησή 
της μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές και τις μαθήτριες στο να ασκηθούν, ώστε να 
δομήσουν και τις δικές τους προσωπικές αφηγήσεις (Αποστολίδου, 2018: 160-161). 

Η αποσπασματικότητα και ο κατακερματισμός των λογοτεχνικών έργων, ενδεχομένως, 
ευθύνονται για πολλά από τα προβλήματα στο μάθημα της λογοτεχνίας (παρανοήσεις 
λόγω άγνοιας για ολόκληρο το έργο, κατάταξη των αποσπασματικών έργων στις 
θεματικές των σχολικών ανθολογίων προϊδεάζοντας για το περιεχόμενο σε βάρος 
άλλων παραμέτρων, επιφανειακή προσέγγιση κ.λπ). Προβλήματα που κατά κύριο λόγο 
απωθούν τους μαθητές και τις μαθήτριες από το να αγαπήσουν τη λογοτεχνία και να 
απολαύσουν την ανάγνωση ενός ολοκληρωμένου έργου (Καρτσάκης, 2011: 2). 

Ένας βασικός παράγοντας που μπορεί να οδηγήσει στην αναγνωστική απόλαυση από 
πλευράς μαθητών/τριών είναι η αποφυγή του να αντιμετωπιστεί ως καταναγκασμός. 
Είναι απαραίτητο η προσέγγιση να γίνει με ελκυστικό και πολλές φορές παιγνιώδη 
τρόπο και να αποβεί μέρος από τον κόσμο του μαθητή/της μαθήτριας 
(Αναγνωστοπούλου, 2006: 267-268). Με άλλα λόγια, να μπορεί να συσχετιστεί η 
θεματική του βιβλίου με τα ενδιαφέροντα, την ηλικία, τις εμπειρίες και γενικότερα το 
πολιτισμικό περιβάλλον των μαθητών/ριών.  

Η ανάγνωση ενός λογοτεχνικού βιβλίου μπορεί να είναι μια πράξη «πολύμορφη», αφού 
μπορεί ταυτόχρονα να καλλιεργεί πολλές δεξιότητες και να επιτυγχάνει πολλούς 
στόχους: λεκτικός πλουτισμός, πρόσβαση στην πληροφόρηση και στη γνώση, άσκηση 
της φαντασίας (Αναγνωστοπούλου, 2006: 269). Επομένως, η αποτελεσματική του 
προσέγγιση μπορεί να επιτευχθεί με συνδυασμό ποικίλων δράσεων που έχουν ως στόχο 
την ενεργοποίηση των βιωματικών ανταποκρίσεων των μαθητών/ριών με βάση τις 
αναγνωστικές θεωρίες. Οι μαθητές/ριες στηρίζονται στη δική τους πρόσληψη και 
οικοδομούν τη δική τους ερμηνεία (Φρυδάκη, 2003).  

Οι ποικίλες δραστηριότητες αφορούν εικαστικές δημιουργίες, πολυτροπικά κείμενα, 
δημιουργική γραφή, διαδικτυακή αναζήτηση-έρευνα, χρήση νέων τεχνολογιών. 
Παράλληλα, επιδιώκεται η σύνδεση του λογοτεχνικού βιβλίου και με άλλα κειμενικά 
είδη (άρθρα, προσωπικές αφηγήσεις, έργα σύγχρονης τέχνης κ.λπ) με στόχο την 
καλλιέργεια του κριτικού γραμματισμού, την εξάσκηση δηλαδή των μαθητών/ριών 
στην κριτική προσέγγιση των κειμένων και στην αναζήτηση των βαθύτερων νοημάτων 
τους καθώς και να κατανοήσουν ποιος είναι ο σκοπός και τα κίνητρα των δημιουργών 
τους (Luke, 2000∙ Curdt-Christensen, 2010). Απώτερος στόχος, των προτεινόμενων 
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δράσεων, όπως ήδη έχει αναφερθεί, είναι να αποκτήσουν οι μαθητές/ριες 
ενσυναίσθηση και να ευαισθητοποιηθούν απέναντι στο προσφυγικό. Προκειμένου να 
ενισχυθεί ο παραπάνω στόχος, η προσέγγιση του βιβλίου συνδέθηκε με το διαδραστικό 
πρόγραμμα «Face Forward …into my home» το οποίο και κρίνεται σκόπιμο να 
παρουσιαστεί πριν την περιγραφή των δράσεων.  

Διαδραστική πλατφόρμα «Face Forward …into my home» 

Το Face Forward …into my home είναι ένα διαδραστικό πρόγραμμα, που εστιάζει σε 
ιστορίες ανθρώπων που αναγκάστηκαν να αφήσουν την πατρίδα τους. Πρόσφυγες και 
αιτούντες άσυλο που ζουν στην Ελλάδα αφηγούνται προσωπικές ιστορίες με έναυσμα 
ένα έργο τέχνης και στη συνέχεια φωτογραφίζονται. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε και 
υλοποιήθηκε από το ΕΜΣΤ και, συγκεκριμένα, από το τμήμα Εκπαιδευτικών 
Προγραμμάτων, σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του OHE για τους 
Πρόσφυγες και με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Στόχος του προγράμματος είναι να γνωρίσει το κοινό τα πρόσωπα και τις ιστορίες που 
τα συνοδεύουν και να συνειδητοποιήσει ότι οι πρόσφυγες δεν είναι ένας αριθμός, αλλά 
είναι άνθρωποι με τους οποίους έχουμε όλοι και όλες κοινά όνειρα, επιθυμίες, 
μοιραζόμαστε τους ίδιους φόβους, συναισθήματα, υπαρξιακά ζητήματα και αγωνίες. 
Με άλλα λόγια, είναι άνθρωποι με τη δική τους ξεχωριστή ταυτότητα. 

Το πρόγραμμα αποτελείται από τρεις φάσεις: Στην 1η φάση οι συμμετέχοντες 
μοιράζονται μαζί μας τις αναμνήσεις τους και τις σκέψεις τους. Ουσιαστικά 
μοιράζονται τις αφηγήσεις ζωής τους με έναυσμα ένα έργο σύγχρονης τέχνης από τη 
συλλογή του ΕΜΣΤ. Το έργο αποτελεί την αφορμή για την αφήγηση αυτοβιογραφικών 
ιστοριών των συμμετεχόντων. Η αφήγηση και το ξεκλείδωμα των αναμνήσεων 
γίνονται σταδιακά. Στη 2η φάση δημιουργούνται τα φωτογραφικά πορτρέτα τους, 
φωτογραφικά πορτρέτα που επιχειρούν να αποδώσουν την ψυχοσύνθεση των 
συμμετεχόντων και συνδυάζονται με τις αφηγήσεις ζωής που έχουν δημιουργηθεί κατά 
το προηγούμενο στάδιο. Στην 3η φάση προβάλλεται σε έναν εκθεσιακό χώρο το υλικό 
που δημιουργήθηκε κατά τις δύο προηγούμενες φάσεις. Παράλληλα, σε ηλεκτρονική 
μορφή παρουσιάζονται στο χώρο και τα έργα από τη συλλογή του ΕΜΣΤ που 
αποτέλεσαν το έναυσμα για να αφηγηθούν οι συμμετέχοντες τις ιστορίες τους.  

Ως στόχοι των συνδυαστικών δράσεων, δηλαδή του διαδραστικού προγράμματος 
«Face Forward …into my home» και του λογοτεχνικού βιβλίου «Φτου ξελύπη» μπορεί 
να τεθούν οι εξής: 

1) Να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές/τριες μέσα από τις αφηγήσεις ιστοριών ζωής 
(δικές τους και άλλων) πόσο όμοιοι είμαστε όλοι μας μέσα από τη διαφορετικότητα 
μας.  

2) Να συνειδητοποιήσουν ότι η ταυτότητα μπορεί να είναι μια κατασκευή των άλλων 
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και όχι του ίδιου του ατόμου. Με βάση αυτό να προβληματιστούν και να αναρωτηθούν 
πόσο δέχονται τις κατασκευές των άλλων. 

3) Να καλλιεργήσουν την ενσυναίσθηση μέσα από βιωματικές δραστηριότητες. 

4) Να γνωρίσουν και να συνομιλήσουν με έργα της σύγχρονης τέχνης. 

5) Να αναλογιστούν πώς μπορεί να επικοινωνούν οι τέχνες με τα βιώματα των 
ανθρώπων (λογοτεχνία, έργα σύγχρονης τέχνης, αφηγήσεις ζωής). 

Περιγραφή δράσεων 

Οι δραστηριότητες -με βάση το φύλλο εργασιών που μοιράστηκε στους μαθητές/στις 
μαθήτριες- κατανέμονται σε πέντε μέρη. Στο πρώτο μέρος ασχοληθήκαμε με το 
γεγονός από το οποίο η συγγραφέας εμπνεύστηκε την ιστορία. Πηγή έμπνευσης 
αποτελεί η Γιούσρα Μαρντίνι, η νεαρή κολυμβήτρια από τη Συρία που αγωνίστηκε με 
την ομάδα των προσφύγων στους Ολυμπιακούς αγώνες του 2016, στη Βραζιλία. Οι 
μαθητές/τριες παροτρύνονται να διαβάσουν σχετικά άρθρα για τη Γιούσρα Μαρντίνι, 
να συγκεντρώσουν πληροφορίες και να τις παρουσιάσουν στην τάξη. Στο δεύτερο 
μέρος γίνεται αποσαφήνιση των όρων «πρόσφυγας» και «μετανάστης». Με καταιγισμό 
ιδεών συζητάμε τους λόγους που κάποια άτομα αναγκάζονται να φύγουν από την 
πατρίδα τους.  

Στο τρίτο μέρος γίνεται συζήτηση για όσα θέματα θίγει το βιβλίο και ασχολούμαστε με 
δραστηριότητες δημιουργικής γραφής. Η συζήτηση ξεκινάει από φράσεις ή σημεία που 
μας άρεσαν και γιατί. Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στον τίτλο και την 
εικονογράφηση του βιβλίου. Συζητάμε για την ηρωίδα και τα άτομα που βρίσκονται 
γύρω της: Γιατί έφυγε από την πατρίδα της; Πώς ήταν η ζωή της στην πατρίδα; Ποια 
ήταν η καλύτερή της φίλη; Ποια τα συναισθήματά της τότε και τώρα; Από ποια μέρη 
πέρασε; Καταγράφουμε τα μέρη από τα οποία πέρασε σε έναν διαδραστικό ψηφιακό 
χάρτη καταγράφοντας και τα συναισθήματά της για κάθε τόπο. Παράλληλα, συζητάμε 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα που στερείται η Νουρ. Άλλες εργασίες δημιουργικής 
γραφής αφορούν την οπτικοποίηση σκηνών του βιβλίου, την αφήγηση της ιστορίας από 
την οπτική της γάτας της, της Κιταμπάν, τη ζωή της ηρωίδας κάποια χρόνια μετά, τη 
φανταστική συνάντηση της Νουρ με την καλύτερή της φίλη κ.λπ. Μάλιστα, κάποιες 
από τις ερωτήσεις καλούσαν τους μαθητές/τις μαθήτριες να μπουν στη θέση της 
ηρωίδας: «Αν μαζί με την οικογένειά σου έπρεπε να εγκατασταθείς σε μια άλλη χώρα, 
ποιες δυσκολίες πιστεύεις ότι θα συναντούσες;» ή «Εσύ, αν έπρεπε να φύγεις από τη 
χώρα σου βιαστικά, τι θα έπαιρνες μαζί σου και γιατί;» 

Στο τέταρτο μέρος οι μαθητές/ριες εκφράζονται μέσα από εικαστικές δημιουργίες και 
κατασκευάζουν ένα πολυτροπικό κείμενο, μια αφίσα που θα στηρίξει τη δράση της 
ΜΕΤΑδρασης. Στην τάξη οι μαθητές/ριες ψήφισαν για τις τρεις καλύτερες αφίσες μετά 
την παρουσίαση κάθε ομάδας τις οποίες και ανεβάσαμε στο ιστολόγιο. 
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Στο πέμπτο μέρος ασχοληθήκαμε με το διαδραστικό πρόγραμμα «Face Forward …into 
my home» και υλοποιήσαμε τις εξής δράσεις προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι 
που τέθηκαν: 

1) Η ηρωίδα του λογοτεχνικού βιβλίου, η Νουρ, αφηγείται την ιστορία της σε πρώτο 
πρόσωπο και αυτό μπορεί να αποτελέσει το έναυσμα να αφηγηθούν όλα τα παιδιά και 
να μοιραστούν με τη Νουρ τις δικές τους ιστορίες. Πιο συγκεκριμένα, η Νουρ μίλησε 
για τη ζωή της στη Δαμασκό, την καθημερινότητά της, την αγάπη της για την 
κολύμβηση, μας μίλησε για τη γάτα της, τη φίλη της τη Γιασμίν, την περιπέτειά της και 
την αγωνία της. Οι ίδιοι τι έχουν να πουν για τη δική τους καθημερινότητα, τη δική 
τους αγάπη, τους φίλους τους, τις αγωνίες τους κ.λπ. Προκειμένου να βοηθηθούν και 
να αναδυθούν σκηνές και εικόνες, ώστε να ξεκινήσουν τη δική τους αφήγηση τους 
δίνεται το εξής χωρίο από το βιβλίο «Κλείνω τα μάτια μου και ακούω γύρω φωνές, 
γέλια, χειροκροτήματα κι εγώ ονειρεύομαι ότι ανάμεσα σε αυτούς είναι όλοι οι 
αγαπημένοι που έχουμε χάσει ή αφήσει πίσω, που έχουμε χρόνια να δούμε, και τους 
στέλνω την αγάπη μου και την αγκαλιά μου. Υπόσχομαι πως θα ξανάρθω, θα 
ξανασυναντήσω όλους τους χαμογελαστούς ανθρώπους, τις χαμογελαστές πόλεις, χώρες 
και νησιά που μου έμαθαν πως μπορούμε τελικά να έχουμε πολλές πατρίδες, όλες 
ανοιχτές να μας αγκαλιάσουν, αρκεί να έχουμε ανοιχτά μάτια και ανοιχτές καρδιές» 
(Κόντου, 2017: 71-72). Άραγε, οι ίδιοι/ες, όταν κλείνουν τα μάτια τους ποιες φωνές 
ακούν, ποια γέλια τους έρχονται στο μυαλό, ποια μουσική, ποιες γεύσεις; Ποιοι 
χαμογελαστοί άνθρωποι είναι δίπλα τους; Σε ποιο μέρος βρίσκονται; Πού θα έστελναν 
τη δική τους αγκαλιά;  

Από τη στιγμή που ένας από τους στόχους της δράσης είναι η ενσυναίσθηση και η 
αποδοχή του άλλου, ο καλύτερος τρόπος είναι το μοίρασμα ιστοριών. Διαβάζουν τις 
αφηγήσεις τους στην ολομέλεια της τάξης. Πόσα κοινά βρίσκουν να έχουν με τη Νουρ, 
την ηρωίδα του βιβλίου; Βέβαια, η ιστορία της Νουρ μας δίνεται μέσα από την οπτική 
της συγγραφέως, θα είχε μεγαλύτερο ενδιαφέρον να ακούσουν προσωπικές ιστορίες 
και να γνωρίσουν τα πρόσωπα που τις αφηγούνται. Έτσι, επισκεπτόμαστε την 
πλατφόρμα «Face Forward …into my home». Εκεί ο μαθητές/ριες εργαζόμενοι/ες 
ομαδικά επιλέγουν πρόσωπα και ακούν αφηγήσεις. Πόσο όμοιοι/ες είμαστε μέσα από 
τη διαφορετικότητά μας; Συνάντησαν κάποια κοινά σημεία στη δική τους ζωή, τις 
σκέψεις, στα όνειρά τους με τις αφηγήσεις ζωής που άκουσαν;  

2) Περιηγούνται στα επιλεγμένα έργα από τη συλλογή ΕΜΣΤ και τους ζητείται να 
«συνομιλήσουν» με κάποια από αυτά:  

α) Γράφουν την πρώτη αυθόρμητη σκέψη τους για κάθε έργο που βλέπουν. Υπάρχει 
κάποιο έργο που τους εντυπωσίασε; Γιατί;  

β) Ποιες σκέψεις-συναισθήματα τους δημιουργούνται με το έργο του Βλάση Κανιάρη 
«Το κουτσό» (καταιγισμός ιδεών). 
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γ) Ποιες σκέψεις-συναισθήματα τους δημιουργούνται με το έργο της Κιμσούτζα 
«Μποτάρι»; Τι μπορεί να περιέχουν αυτοί οι έξι μπόγοι; Σε ποιον/α μπορεί να ανήκουν; 
Πού θέλει να πάει; Αν αυτοί οι μπόγοι ήταν δικοί τους και έπρεπε να φύγουν από τον 
τόπο τους τι θα έβαζαν σε καθέναν από αυτούς; 

3) Οι μαθητές/ριες μελετούν τίτλους εφημερίδων αλλά και παρατηρούν εικόνες με 
αναφορά στους πρόσφυγες. Στη συνέχεια μπορεί να τεθούν τα εξής ερωτήματα: Για 
ποιους γίνεται λόγος σε αυτούς τους τίτλους; Πώς παρουσιάζονται; Ποια εντύπωση 
σου αφήνουν αυτοί οι τίτλοι των άρθρων; Πώς μπορεί να νιώθουν οι ίδιοι (εν. οι 
πρόσφυγες) αν διάβαζαν αυτούς τους τίτλους; Γιατί πιστεύετε ότι παρουσιάζονται με 
αυτόν τον τρόπο; Ουσιαστικά σε πολλούς τίτλους άρθρων οι πρόσφυγες 
παρουσιάζονται από τους αρθρογράφους ως αριθμοί και ποσοστά, άλλοτε πάλι 
υπονοείται ή τονίζεται ότι είναι ανεπιθύμητοι ή κατασκευάζεται για αυτούς η εικόνα 
των απελπισμένων και ταλαιπωρημένων ανθρώπων. Πρόκειται για κατασκευές των 
άλλων. Με αυτόν τον τρόπο παρουσίασης όμως πώς μπορεί να επιτευχθεί ο σεβασμός 
στην ξεχωριστή προσωπικότητα τους; Ο καθένας/η καθεμία από αυτούς έχει να μας πει 
και μια ξεχωριστή ιστορία. Οι αφηγήσεις του μπορεί να έχουν πολλά κοινά με τις δικές 
μας. Είναι σημαντικό, λοιπόν, οι μαθητές/ριες να συνειδητοποιήσουν ότι η ταυτότητα 
μπορεί να κατασκευάζεται από τρίτους και να αποδίδονται γενικά χαρακτηριστικά για 
όλους όσοι ανήκουν σε αυτή την κατηγορία (για την κατασκευή ταυτοτήτων βλ. 
Αρχάκης & Τσάκωνα, 2011). Οι προσωπικές αφηγήσεις και ιστορίες ζωής ρίχνουν φως 
στην ξεχωριστή προσωπικότητα του κάθε ατόμου και σε αυτό εστιάζουμε μέσα από 
αυτή την πρόταση. Μάλιστα, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο λογοτεχνικό βιβλίο 
«Ο καθένας είχε μια ιστορία, ξεχωριστή, δική του να μας διηγηθεί, που πολλές φορές 
ήταν λυπητερή αλλά και συναρπαστική μαζί» (Κόντου, 2017: 71-72). Τέτοιες ιστορίες 
ξεχωριστές θα αφηγηθούν οι μαθητές/ριες, αφηγήθηκε η ηρωίδα του λογοτεχνικού 
βιβλίου, αφηγήθηκαν τα πρόσωπα στην πλατφόρμα του «Face Forward …into my 
home» με αφορμή κάποια έργα τέχνης.  

Αντί επιλόγου 

Οι δραστηριότητες που προκύπτουν από το λογοτεχνικό βιβλίο «Φτου ξελύπη» σε 
σχέση με το διαδραστικό πρόγραμμα «Face Forward …into my home» μπορούν να 
εφαρμοστούν και σε άλλα λογοτεχνικά βιβλία ή κείμενα που θίγουν το θέμα της 
προσφυγιάς, μετανάστευσης ή ξενιτιάς. Επίσης, βοηθούν τους μαθητές/τις μαθήτριες 
να σταθούν κριτικά απέναντι στο θέμα. Οι μαθητές/ριες συνειδητοποιούν πώς 
συνομιλούν και συνδέονται τα έργα τέχνης και η λογοτεχνία με τα βιώματα των 
ανθρώπων. Η τέχνη σε όλες τις μορφές της εκφράζει τη ζωή και δεν είναι αποκομμένη 
από αυτή. Παράλληλα, επιτυγχάνεται η καλλιέργεια της ενσυναίσθησης. Μέσα από τις 
δράσεις οι μαθητές/ριες συνειδητοποιήσουν τα κοινά σημεία που ενώνουν τους 
ανθρώπους. Άλλωστε, οι εργασίες που υλοποιήθηκαν και αναρτήθηκαν στο ιστολόγιο 
(https://mmichali.blogspot.com), αλλά και όσα συζητήθηκαν στην τάξη δείχνουν 
ευαισθησία και ότι σε έναν βαθμό επιτεύχθηκε ο στόχος της ευαισθητοποίησης και του 
προβληματισμού τους απέναντι στο προσφυγικό.  
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Όσον αφορά το συγκεκριμένο λογοτεχνικό βιβλίο, αυτό άρεσε στους μαθητές/στις 
μαθήτριες. Μίλησαν θετικά για την εικονογράφηση, συγκινήθηκαν με την ιστορία και 
την περιπέτεια της ηρωίδας. Επίσης, ένας λόγος που τους άρεσε ήταν η απλή γλώσσα, 
η πρωτοπρόσωπη αφήγηση αλλά και κάποια σημεία του βιβλίου που ξεχώρισαν, όπως 
το γεγονός ότι η ηρωίδα κολύμπησε τρεισήμισι ώρες σέρνοντας μια βάρκα με 
φοβισμένους ανθρώπους, το πείσμα και η ψυχική της δύναμη, αλλά και τα μηνύματα 
που περνάει μέσα από την ιστορία της. 

Η ενασχόληση με το λογοτεχνικό βιβλίο βοήθησε τους μαθητές/τις μαθήτριες να 
εκφράσουν τις προσωπικές σκέψεις και τα συναισθήματά τους για ένα επίκαιρο θέμα, 
να αξιολογήσουν ιδέες, πράξεις και χαρακτήρες. Επίσης, συνέδεσαν το λογοτεχνικό 
κείμενο με άλλα κειμενικά είδη και τα εξέτασαν με κριτική διάθεση. Όλη αυτή η 
διαδικασία, δηλαδή η ανάγνωση, η επεξεργασία και η συζήτηση ενός λογοτεχνικού 
βιβλίου στο σύνολό του βοήθησε εν τέλει στον αναστοχασμό θέσεων, στερεοτύπων και 
πεποιθήσεων των μαθητών/ριών (Αποστολίδου, 2018), καθώς και στο να αναδείξει την 
κοινωνική δύναμη της λογοτεχνίας και να την καταστήσει μέρος της εμπειρίας τους 
(Φρυδάκη, 2006). 
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