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Αξιότιμοι, αξιότιμες, αναγνώστες, αναγνώστριες του περιοδικού: 

Στο παρόν τεύχος του i-Teacher, προβαλλόμενο άρθρο είναι το κείμενο της Ιωάννας 
Τύρου, ΕΔΙΠ, Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας στο Ε.Κ.Π.Α., με τίτλο: Προσεγγίζο-
ντας την Ξένη Γλώσσα με την Ψηφιακή Αφήγηση: Μια Ποιοτική Ανάλυση  (Saluti! 
����) 

Ξεφυλλίστε το 25ο τεύχος του i-Teacher, έχει πολύ ενδιαφέροντα άρθρα, από την αρχή 
ως το τέλος! 

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

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

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

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

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

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

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

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

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

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

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

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

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

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

Κομνηνού Ιωάννα 
Επίκουρη Καθηγήτρια – Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας Ε.Κ.Π.Α.  

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 

Σαρρής Δημήτριος  
Διδάσκων Τ.Μ.Σ. Ιονίου Πανεπιστημίου, Υπεύθυνος Εργαστηρίου Βιωματικής Εκπαί-
δευσης Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας. 
 
Σοφός Αλιβίζος 
Καθηγητής ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου, γνωστ. αντικ.: Παιδαγωγική με έμφαση 
στην Παιδαγωγική των Μέσων 
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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 Νοεμβρίου 2020 
 
 
Αξιότιμοι υποψήφιοι αρθρογράφοι,  
 
από 1-11-2020 ως και 31-12-2020, δεχόμαστε άρθρα για δημοσίευση (μετά από κρίση), 
στο υπό ετοιμασία 26ο τεύχος του περιοδικού i-Τeacher 
 
Η θεματολογία του περιοδικού: http://i-teacher.gr/thematology.html 
 
 
Ημερομηνίες πορείας κατασκευής του 26ου τεύχους: 
 

• Ως 31-12-2020, κατάθεση άρθρων για κρίση 
• Ως 10-1-2021, παραλαβή κρίσης από την Επιτροπή Κριτών του περιοδικού-προ-

ώθησή της στους αρθρογράφους. 
• Ως 20-1-2021, επιστροφή διορθωμένων άρθρων. 
• Ως 31-1-2021, 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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Η θεματολογία του περιοδικού, βρίσκεται εδώ: http://i-teacher.gr/thematology.html 

Σελ.    10 00.Θ.Ε. Προσεγγίζοντας την Ξένη Γλώσσα με την Ψηφιακή Αφήγηση:
Μια Ποιοτική Ανάλυση

Σελ.    28 01.Θ.Ε. Διερεύνηση αντιλήψεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης αναφορικά με την συμπερίληψη αλλοδαπών μαθητών/τριών.

Σελ.    38 01.Θ.Ε. Κίνητρα μάθησης και η αξιοποίησή τους από τον εκπαιδευτικό
στην τάξη

Σελ.    46 01.Θ.Ε. Μνημονικές και γνωστικές στρατηγικές παιδιών προσχολικής η-
λικίας

Σελ.    55 01.Θ.Ε. Ο αντισταθμιστικός χαρακτήρας της προσχολικής εκπαίδευσης

Σελ.    64 01.Θ.Ε. Ο εκπαιδευτικός ως σχεδιαστής περιβαλλόντων μάθησης

Σελ.    75 01.Θ.Ε. Ο φάκελος εργασιών -portofolio και e-portofolio - ως τεχνική
αξιολόγησης στα σύγχρονα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.

Σελ.    84 01.Θ.Ε. Παρουσίαση μεθόδου για δημοκρατία στην σχολική τάξη.

Σελ.    91 01.Θ.Ε. Προσεγγίζοντας την εκπαιδευτική διαδικασία στο πλαίσιο της
Κριτικής Παιδαγωγικής

Σελ.  101 01.Θ.Ε. Συσχέτιση του ψηφιακού πίνακα ανακοινώσεων με τις θεωρίες
μάθησης και τους πολυγραμματισμούς

Σελ.  109 02.Θ.Ε. Διδακτικές παρεμβάσεις για την διδασκαλία της πυκνότητας-Βι-
βλιογραφική Ανασκόπηση.

Σελ.  119 03.05.Θ.Ε. Η αξιοποίηση των ρομπότ κοινωνικής αρωγής στην εκπαί-
δευση για τη βελτίωση της υγείας του ατόμου 

Σελ.  127 03.16.Θ.Ε. Οι αντιλήψεις των δασκάλων του Ν. Ευβοίας για τη διδασκα-
λία της Γλώσσας σε πολυπολιτισμικές τάξεις. ο ρόλος των Τ.Π.Ε.  

Σελ.  132 03.17.Θ.Ε. Διδακτική μαθηματικών, Τ.Π.Ε. και καινοτομία. 

Σελ.  139 03.22.Θ.Ε. Σχεδίαση, υλοποίηση και αξιολόγηση μιας δράσης SΤΕΑΜ 

Σελ.  147 03.Θ.Ε. Γεωγραφική εκπαίδευση και Τ.Π.Ε.

Σελ.  157 03.Θ.Ε. Μαθηματικά και χρήση Τ.Π.Ε. για τη διδασκαλία των κλασμά-
των στο Δημοτικό σχολείο



Σελ.  166 03.Θ.Ε. Ο ρόλος της εκπαίδευσης μέσα σε ένα παγκοσμιοποιημένο και 
διαρκώς μεταβαλλόμενο ηλεκτρονικό περιβάλλον 

Σελ.  174 03.Θ.Ε. Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης στην εξ αποστάσεως εκπαί-
δευση 

Σελ.  181 06.Θ.Ε. Το πρόγραμμα Erasmus+  

Σελ.  189 08.Θ.Ε. Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Yπερκινητικότητας (ΔΕΠ-
Υ). 

Σελ.  197 08.Θ.Ε. Η αναγκαιότητα της διαπολιτισμικής επαγγελματικής ανάπτυξης 
των δασκάλων στο Ν. Αργολίδας.  

Σελ.  211 09.Θ.Ε. Απόψεις εκπαιδευτικών, με ειδίκευση σε μεταπτυχιακά επίπεδο 
στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, σε ζητήματα κλιματικής αλλαγής. 

Σελ.  223 09.Θ.Ε. Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα: Εστιάζοντας στις Θεωρίες διά 
βίου ανάπτυξης 

Σελ.  232 09.Θ.Ε. Μοντέλα σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ως εργα-
λεία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

Σελ.  247 10.Θ.Ε. Εκπαιδευτικό έργο και αξιολόγηση 

Σελ.  258 10.Θ.Ε. Εκπαιδευτικός και η επαγγελματική του ταυτότητα 

Σελ.  267 10.Θ.Ε. Εκτίμηση αποδοτικότητας σχολικών μονάδων με τη μέθοδο 
Data Envelopment Analysis (DEA) 

Σελ.  277 10.Θ.Ε. Η εξέλιξη των πληροφοριακών συστημάτων στην Διοίκηση της 
Εκπαίδευσης. 

Σελ.  285 10.Θ.Ε. Η φαινομενολογία ως ποιοτική ερευνητική μέθοδος στην εκπαι-
δευτική έρευνα 

Σελ.  293 10.Θ.Ε. Θρησκευτική ετερότητα και εκπαίδευση  

Σελ.  302 10.Θ.Ε. Καταγραφή στάσεων και απόψεων πρώην μαθητών και αποφοί-
των αλλοδαπής καταγωγής Επαγγελματικού Λυκείου, σχετικά με το ελ-
ληνικά εκπαιδευτικό σύστημα και την πρόσφατη παρουσία ψυχολόγων 
στα ΕΠΑΛ.  

Σελ.  310 10.Θ.Ε. Μαθητικές ταυτότητες της απομόνωσης 

Σελ.  320 10.Θ.Ε. Ο αποτελεσματικός διευθυντής στην δευτεροβάθμια εκπαί-
δευση. Η αποτελεσματικότητα της Σχολικής Μονάδας 



Σελ.  327 10.Θ.Ε. Το στυλ ηγεσίας και η επίδρασή του στην οργάνωση των Προ-
γραμμάτων Πολιτιστικών Θεμάτων: Μελέτη περίπτωσης του Γενικού 
Λυκείου Βυρώνειας Σερρών 

 
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 

Σελ.  341 01.Θ.Ε. Λήψη επαγγελματικών αποφάσεων και εφηβεία. 

Σελ.  349 03.16.Θ.Ε. Σονέτο σε δυο γλώσσες (Λ. Μαβίλης - Κ. Καρυωτάκης - R. 
Frost) 

Σελ.  357 03.Θ.Ε. Ιστορία, λαογραφία, λογοτεχνία του τόπου μου συγκριτικά, δια-
θεματικά και με χρήση των Τ.Π.Ε. 

Σελ.  365 04.Θ.Ε. "Η τέχνη βοηθά... τη σκέψη να πάει μπροστά". Διδακτική πα-
ρέμβαση με χρήση Τ.Π.Ε. στην προσχολική εκπαίδευση 

Σελ.  375 04.Θ.Ε. «Περιήγηση στην Αρκαδική γη»: Ψηφιακή αφήγηση με χρήση 
Τ.Π.Ε. στα πλαίσια περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. 

Σελ.  383  08.Θ.Ε. Διδακτική πρόταση για το Νηπιαγωγείο: «Δημιουργώ το δικό 
μου κόμικ 

 



Προσεγγίζοντας την Ξένη Γλώσσα με την Ψηφιακή Αφήγηση 

Μια Ποιοτική Ανάλυση  

Τύρου Ιωάννα 

ΕΔΙΠ, Ιταλική Γλώσσα και Φιλολογία, ΕΚΠΑ, Μ.Α. Πληροφορική στην Εκπαίδευση, 

ΠΤΔΕ- ΕΚΠΑ, Διδάκτωρ Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Διδακτικής, Φιλοσοφικής 

Σχολής, ΕΚΠΑ, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Ε.Μ.Π., Π.Ε.34, Π.Ε.70 

e-Mail: ioannatyrou@gmail.com , iotyrou@ill.uoa.gr  

Περίληψη 

Με την δημιουργική ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία και μάθηση 

της ξένης γλώσσας, οι συμμετέχοντες μπορούν να εμπλακούν ενεργά και δημιουργικά. 

Στην παιδαγωγική ενσωμάτωση της ψηφιακής αφήγησης, γραμματισμοί όπως ο γλωσ-

σικός, ο ψηφιακός και ο διαμεσικός αναπτύσσονται ενεργητικά και βιωματικά, παράλ-

ληλα με ικανότητες και δεξιότητες όπως η κριτική σκέψη, η επίλυση προβλημάτων, η 

λήψη αποφάσεων, η διαπροσωπική και διαπολιτισμική επικοινωνία και η συνεργατική 

διάδραση αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα (Κοταδάκη, 2019). Επιχειρήσαμε να διεξά-

γουμε μια εμπειρική έρευνα (ακαδημαϊκό έτος 2019-2020) ώστε να διαπιστωθεί η α-

ντίληψη και η στάση προπτυχιακών φοιτητών για την ψηφιακή αφήγηση που σχετίζε-

ται με την ξένη γλώσσα. Το ενδιαφέρον μας κινήθηκε στο να δούμε αν η ψηφιακή 

αφήγηση ενισχύει τις επικοινωνιακές δεξιότητες στην ξένη γλώσσα, αν την θεωρούν 

αποτελεσματικό εκπαιδευτικό εργαλείο για την παραγωγή λόγου και σε τι βαθμό οι 

φοιτητές μας μπορούν να δημιουργήσουν τις δικές τους ιστορίες. 

Λέξεις-Κλειδιά: ψηφιακή αφήγηση, ποιοτική ανάλυση, ξένη γλώσσα,  ακαδημαϊκό 

περιβάλλον. 

Εισαγωγή 

Η Ψηφιακή Αφήγηση στην Εκπαίδευση 

Στις απαραίτητες δεξιότητες του 21ου αιώνα εντάσσεται η δυνατότητα σύνθεση λόγου 

με συνεκτικότητα και σκοπό, η μετάδοση σε κοινό και η ψηφιακή του παρουσίαση. Η 

ανάπτυξη του ψηφιακού γραμματισμού των εκπαιδευομένων, μέσα από πρωτοπορια-

κές εφαρμογές στην εκπαιδευτική διαδικασία, έχει χαρακτηρίσει τη χρήση της τεχνο-

λογίας στον χώρο της εκπαίδευσης. Η εισαγωγή των πολυμέσων δημιούργησε μία νέα 

μορφή αφήγησης, τη ψηφιακή αφήγηση (digital storytelling). Πρόκειται για έναν ανα-

δυόμενο όρο που αναφέρεται στη χρήση των ψηφιακών μέσων (εικόνα, βίντεο, ήχος, 

μουσική) για να αφηγηθεί κάποιος μια ιστορία. Είναι η διαδραστική αφήγηση, που 

πραγματώνεται σε ψηφιακά παιχνίδια και άλλες εφαρμογές αλλά και η δημιουργία ο-

πτικοακουστικού υλικού µε τη χρήση ψηφιακών εργαλείων, ως μέσο προσωπικής έκ-

φρασης και επικοινωνίας. Οι εκπαιδευόμενοι, έτσι, έχουν τη δυνατότητα να παρεμβαί-

νουν σε μια ιστορία, να κάνουν τις επιλογές τους και να επηρεάζουν  την έκβαση της 

ιστορίας (Alderman, 2013).  Η πρακτική, επομένως, της αφήγησης με ήχους και εικό-

νες, με ομιλία και γραφή, με συναισθήματα και πληροφορίες, με φαντασία και 
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δημιουργικότητα μπορεί να προσφέρει ένα ουσιαστικό περιβάλλον αυθεντικής, βιωμα-

τικής μάθησης και εμπλοκής, να εμβαθύνει τη σκέψη και την κριτική διάθεση ή την 

έρευνα. Η χρήση των νέων τεχνολογιών, αναμφισβήτητα, επέδρασε προσθετικά στην 

αφήγηση: ένα νέο εύρος προσεγγίσεων πραγματοποιήθηκε, από την επικοινωνία που 

βασίζεται στην απλή αφήγηση, την ομαδική μνήμη και την ενεργή ακρόαση, στις νέες 

εμπειρίες που συμπορεύονται με την ψηφιακή δημιουργία αφήγησης. Δηλαδή, την 

άμεση συμμετοχή από τους ακροατές, μέχρι και την συν-δημιουργία αφηγήσεων, 

δίνοντας έτσι φωνή σε άτομα ή σε ομάδες που προηγούμενα βρίσκονταν στο περιθώριο 

της κουλτούρας της αφήγησης (Barber, 2016). 

Η Μητσικοπούλου (2019) αναφέρει πως μια ψηφιακή ιστορία μπορεί να λειτουργήσει 

ως γέφυρα μεταξύ υπάρχουσας και νέας γνώσης. Καθώς η χρήση βίντεο και πολυμέ-

σων βοηθά τους εκπαιδευόμενους στο να κάνουν κτήμα τους νέες πληροφορίες και να 

κατανοούν δύσκολες έννοιες, μια ψηφιακή αφήγηση μπορεί να καταστήσει ένα περιε-

χόμενο αφηρημένο ή απαιτητικό, εννοιολογικά πιο κατανοητό. Μέσω της ψηφιακής 

αφήγησης αυξήθηκαν τα κίνητρα των μαθητών για ανάγνωση, καθώς μπόρεσαν να 

συνδεθούν καλύτερα με το περιεχόμενο των ψηφιακών ιστοριών, όπως και να κατανο-

ήσουν μια ιστορία σε μεγαλύτερο βαθμό λόγω των πολυτροπικών της στοιχείων (Yoon, 

2012), ενισχύοντας την ολιστική μάθηση, μέσω της επικοινωνίας, της αυτονομίας, της 

δημιουργικής σκέψης και των πρωτότυπων ιδεών (Siew et al., 2014).  

Επίσης, έρευνες δείχνουν πως οι μαθητές είχαν κίνητρο να βελτιώσουν τις συνολικές 

γλωσσικές τους ικανότητες, καθώς και τη δημιουργικότητά τους και τις τεχνικές δεξιό-

τητές τους με την ψηφιακή αφήγηση (Pardo, 2014). Τόσο η παραγωγή του γραπτού 

λόγου, οι αναγνωστικές ικανότητες στην ξένη γλώσσα και η συσχέτιση εννοιών και 

συναισθημάτων ενισχύθηκαν μέσω της ψηφιακής αφήγησης (Mokhtar et al., 2011) όσο 

και η αποτελεσματική παρακίνηση για παραγωγή προφορικού λόγου (Lee, 2014; 

Razmi et al., 2012). Οι Σεραφείμ και Φεσάκης (2010) τονίζουν πως η ανάπτυξη ικανο-

τήτων, όπως η συνεργατική μάθηση, η δημιουργικότητα και η καινοτομία ή η από-

κτηση περισσότερων δεξιοτήτων ΤΠΕ, μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη δημιουργία 

ψηφιακών ιστοριών. Επιπλέον, η Οικονομίδου (2019) αναφέρει πόσο ενθαρρύνεται η 

ομαδοσυνεργατική προσέγγιση στη διδασκαλία και ενισχύεται η προσπάθεια των μα-

θητών να μάθουν πώς να λειτουργούν ως μέλη μιας ομάδας αναλαμβάνοντας ο καθένας 

ένα ρόλο για τη δημιουργία του πολυμεσικού κειμένου. Συνεχίζει υπογραμμίζοντας ότι 

σε μία συνεργατική δραστηριότητα ψηφιακής αφήγησης μπορούν να εμπλακούν με ευ-

χαρίστηση μαθητές με διαφορετικές ικανότητες και να δημιουργήσουν σύμφωνα με τις 

δυνατότητές τους.  

Στη διαδικασία της αφήγησης με ψηφιακό τρόπο καθοριστική είναι η αποτελεσματική 

προσωπική εμπλοκή, η οποία μπορεί να  συμβάλλει αδιαμφισβήτητα στην ολόπλευρη 

συμμετοχή των εμπλεκομένων μέσα από την ανάδειξη και αποτίμηση των εμπειριών 

της ζωής τους, στη διαθεματική διασύνδεση και άλλων γνωστικών αντικειμένων, κα-

θώς και στην ανατροφοδότηση και αξιολόγηση του εαυτού τους και τους άλλων τους 

(Coventry, 2008). Η Βασιλοπούλου (2017) αναφέρει ως πλεονεκτήματα της 
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εκπαιδευτικής χρήσης της ψηφιακής αφήγησης την ποικιλία των ψηφιακών αφηγή-

σεων, τον ενθουσιασμό και την εξατομίκευση της μάθησης, τις βιωματικές καταστά-

σεις της καθημερινότητας, την ουσιαστική εμπλοκή και την ενεργή μάθηση. Η ελεύ-

θερη διατύπωση προσωπικών απόψεων, η κουλτούρα συνεργασίας, η ευκαιρία που πα-

ρέχεται για επίλυση προβλημάτων και ανάληψη ευθύνης, αλλά και η δημιουργική έκ-

φραση και πρωτοβουλία είναι μερικά από τα πιο καίρια οφέλη που προκύπτουν για μια 

ξενόγλωσση τάξη (Γύφτουλα, 2019). Μέσα από τη δημιουργία προσωπικών ψηφιακών 

αφηγήσεων στην ξενόγλωσση εκπαίδευση, οι εκπαιδευόμενοι «μετατρέπονται» σε ε-

νεργούς δημιουργούς πολυμεσικών κειμένων, αναπτύσσοντας στην πορεία διάφορα 

είδη γραμματισμού αλλά και γλωσσικές δεξιότητες (Μητσικοπούλου, 2010; Ohler, 

2013; Yang, 2012). 

Η Προσέγγιση της Ψηφιακής Αφήγησης στην Ξενόγλωσση Πανεπιστημιακή 

Εκπαίδευση: Μια Ποιοτική Ανάλυση 

Σκοπός Έρευνας – Ερευνητικά Ερωτήματα 

Η εμπειρική μας έρευνα είχε σκοπό τη διερεύνηση της στάσης και των πρώτων επιπτώ-

σεων της ενασχόλησης των προπτυχιακών φοιτητών της Ιταλικής Γλώσσας και Φιλο-

λογίας με την ψηφιακή αφήγηση σε πανεπιστημιακό μάθημα που σχετίζεται με την 

ξένη γλώσσα (ακαδημαϊκό έτος 2019-2020). Θελήσαμε να ανιχνεύσουμε τη την εμπει-

ρία και τη γνώση τους σχετικά με την ψηφιακή αφήγηση και την δυνητική χρήση του 

ψηφιακού αυτού εργαλείου στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας, αλλά και να τους ω-

θήσουμε στο να αποτιμήσουν οι ίδιοι τις προσωπικές αφηγήσεις που έκαναν. 

Τα ερευνητικά ερωτήματα που θέσαμε για αυτή την εμπειρική έρευνα ήταν τα ακό-

λουθα: 

• Μπορεί η ψηφιακή αφήγηση να βελτιώσει και να ενισχύσει τις επικοινωνιακές δε-

ξιότητες στην ξένη γλώσσα; 

• Αποτελεί η ψηφιακή αφήγηση ένα καίριο και αποτελεσματικό εκπαιδευτικό εργα-

λείο για την παραγωγή λόγου; 

• Σε ποιο βαθμό μπορούν οι φοιτητές ξένης γλώσσας και φιλολογίας να δημιουργή-

σουν ιστορίες με τα ψηφιακά εργαλεία; 

Στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος επιλογής για τον Σχεδιασμό του Ξενόγλωσσου 

Μαθήματος στο τμήμα της Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ, προσφέραμε 

στους φοιτητές μας θεωρητική και πρακτική τεκμηρίωση για την ενασχόληση με την 

ψηφιακή αφήγηση. Σε θεωρητικό πλαίσιο παρουσιάστηκαν στα ελληνικά και στα ιτα-

λικά οι σκοποί και οι τρόποι της ψηφιακής αφήγησης στην ξένη γλώσσα, τα βασικά 

της στοιχεία, οι κύριες κατηγορίες που συνήθως προτείνονται για θεματολογία καθώς 

και για τα πλεονεκτήματα μιας ψηφιακής αφήγησης που φτιάχνεται είτε από μαθητές 

και εκπαιδευτικούς, είτε από όσες συναντάμε έτοιμες, κυρίως στον Παγκόσμιο Ιστό.  
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Επίσης, μελετήθηκαν τα πλεονεκτήματα της ξενόγλωσσης ψηφιακής αφήγησης στην 

παραγωγή και κατανόηση του γραπτού/ προφορικού λόγου, όπως και τα βήματα για τη 

δημιουργία μια τέτοιας αφήγησης. Σε αυτό το θεωρητικό πλαίσιο προτάθηκαν και διά-

φορα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για την αναζήτηση, επεξεργα-

σία ήχων και εικόνων, για δημιουργία αφηγήσεων με μορφή κόμικ, βίντεο ή βιβλίων 

με διάδραση.  

Κατόπιν, οι φοιτητές μας, σε πρακτικό επίπεδο, πραγματοποίησαν πιλοτικά ατομικές 

εργασίες. Για την πρώτη τους επαφή με την ψηφιακή αφήγηση τους προτάθηκε το πρό-

γραμμα Photo Story 3 for Windows,  χωρίς να είναι ασφαλώς δεσμευτικό. Προτάθηκε 

το συγκεκριμένο εργαλείο διότι διατίθεται δωρεάν, είναι ιδιαίτερα δημοφιλές  για τη 

δημιουργία ψηφιακών ιστοριών, δίνεται η δυνατότητα παρουσιάσεων με τη χρήση ψη-

φιακών φωτογραφιών, ειδικών εφέ και μουσικής ηχογράφησης της αφήγησης,  λει-

τουργιών όπως η επεξεργασία, η περικοπή ή περιστροφή των εικόνων και η δυνατότητα 

αποθήκευσης της παρουσίασης ως αρχείο, με αποτέλεσμα ο χρήστης να προβαίνει σε 

τροποποιήσεις της ψηφιακή του αφήγησης  (Κοταδάκη, 2019; Βασιλοπούλου, 2017; 

Sadik, 2008). Η επιλογή του θέματος της αφήγησής τους ήταν προσωπική επιλογή των 

φοιτητών (βλ. Παράρτημα). Ο ρόλος της εκπαιδευτικού ήταν διαμεσολαβητικός και 

επεξηγηματικός τόσο για την όλη διαδικασία όσο και για την υλοποίηση των εργασιών. 

Αναφέρουμε πως το 87,2% των φοιτητών δεν είχε προηγούμενη εμπειρία με την κατα-

σκευή ψηφιακής αφήγησης στην ξένη γλώσσα, με την αποτύπωση των αφηγηματικών 

ιδεών τους σε ψηφιακό μέσο, ενώ οι εμπλεκόμενοι προέρχονταν από όλα τα έτη του 

τμήματος. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, λάβαμε πολύ θετική αποτίμηση. Επί-

σης, δόθηκε ερωτηματολόγιο στους φοιτητές αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδι-

κασίας, το οποίο βοήθησε στο να ανιχνευτούν οι γνώσεις και η εμπειρία τους μέσα στη 

διαδικασία του μαθήματος καθώς και η συνειδητοποίηση της καίριας σημασίας να ει-

σάγονται καινοτόμες μέθοδοι και μέσα εκπαίδευσης στο μάθημα της ξένης γλώσσας. 

Ακόμη, μέσω του ερωτηματολογίου, κατάφεραν να αξιολογήσουν και τις προσωπικές 

τους αφηγήσεις (N = 48, M = 8, F= 40), υπογραμμίζοντας με μεγάλη σαφήνεια αφενός 

την αποτελεσματικότητα αυτής της εκπαιδευτικής προσέγγισης ως δυνητικά έγκυρης 

προσέγγισης στον χώρο της ξενόγλωσσης διδασκαλίας και αφετέρου τις θετικές επι-

πτώσεις της προσωπικής ενασχόλησης με την ψηφιακή αφήγηση.  

Το 97% των φοιτητών θεωρεί πως η χρήση της ψηφιακής αφήγησης μπορεί να βελτιώ-

σει απόλυτα ή πολύ τις διδακτικές τους πρακτικές ή την ενίσχυση των επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων, αλλά και να βοηθήσει στην ικανότητα ομιλίας στην γλώσσα-στόχο. Γίνε-

ται κατανοητή επίσης από την ανάλυση και των υπόλοιπων ερωτήσεων του ερωτημα-

τολογίου πως στατιστικά σημαντική είναι η εκδήλωση της δημιουργικότητας μέσα από 

πρακτικές ψηφιακής αφήγησης, η κατανόηση του μαθήματος ή της ιστορίας, η βελτί-

ωση του γραπτού λόγου, η ενίσχυση του ενδιαφέροντος για το μάθημα και η χρησιμό-

τητα του εργαλείου της ψηφιακής αφήγησης για το μάθημα της ξένης γλώσσας. 
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Αξιόλογη είναι η αποτίμηση των ίδιων των φοιτητών για τις ψηφιακές τους αφηγήσεις, 

όπως την πραγματοποίησαν σε συγκεκριμένη ρούμπρικα του ερωτηματολογίου. Ανα-

φέρουμε  ενδεικτικά ότι το 92,3% αποτίμησε θετικά τη βελτίωση της προφοράς και της 

εκφραστικής του ανάγνωσης, μετά την ολοκλήρωσης της διαδικασίας. Ακόμη, εξαιρε-

τικά θετική είναι η ενίσχυση της αφήγησης για την κατανόηση του διδακτικού στόχου, 

όπως και η εξοικείωση που απέκτησαν με την τεχνολογία που τους ζητήθηκε να χρη-

σιμοποιήσουν, ώστε να φτιάξουν την προσωπική τους ψηφιακή αφήγηση. Τέλος, οι 

φοιτητές  φάνηκαν ικανοποιημένοι από το προϊόν που παρήγαγαν (για το μήνυμα της 

αφήγησης, για τον ικανοποιητικό ρυθμό της εξέλιξης της αφήγησή τους, για τον ενδια-

φέροντα και σχετικό τίτλο που επέλεξαν για το περιεχόμενο της εργασίας τους, τις ει-

κόνες και τους ήχους/ μουσική που ενίσχυσαν το κείμενο της αφήγησης και για το συ-

ναισθηματικό περιεχόμενο που καταφέρνει να «μιλήσει» στον θεατή). 

Ποιοτική Ανάλυση Ερωτηματολογίου 

Σε ερωτηματολόγιο που απαντήθηκε μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων και των 

ατομικών, ψηφιακών ιστοριών, προχωρήσαμε σε ποιοτική ανάλυση.  

Στην εκπαίδευση οι διδακτικές αφηγήσεις μπορούν να αξιοποιηθούν στη διδασκαλία 

για να εισάγουν ή να εξηγήσουν ένα εκπαιδευτικό αντικείμενο (Θεοδοσιάδου, 2017). 

Οι φοιτητές, και μελλοντικοί εκπαιδευτικοί της ξένης γλώσσας, στο ερώτημα «Θεωρώ 

ότι η χρήση της ψηφιακής αφήγησης μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές  στην ενίσχυση 

των επικοινωνιακών δεξιοτήτων τους» αντιλαμβάνονται πως η εκπαιδευτική χρήση της 

τεχνολογίας δρα καθοριστικά στην αποτύπωση και έκφραση της πληροφορία. Οι Ab-

del-Hack & Helwa (2014) υποστηρίζουν πως ένας τρόπος για να βελτιώσουν οι μαθη-

τές την αφηγηματική τους γραφή και τις δεξιότητες κριτικής σκέψης είναι να δημιουρ-

γήσουν εργασίες γραφής που απαιτούν να μετακινούνται μεταξύ της παρατήρησης και 

των συμπερασμάτων, των γεγονότων και των υποθέσεων. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω 

της ενσωμάτωσης της τεχνολογίας στη μάθηση- διδασκαλία και μέσω της ψηφιακής 

αφήγησης. Έτσι, οι μαθητές δεν μπορούν να παραμείνουν παθητικά. Γίνονται ικανοί 

να κάνουν σημαντικές  και κρίσιμες επιλογές ενώ γράφουν ή μιλούν. Με αυτόν τον 

τρόπο θα τους επιτρέψουμε να γίνουν καλύτεροι στοχαστές και καλύτεροι συγγραφείς, 

να αναπτύξουν τις επικοινωνιακές δεξιότητες (γραφή και ομιλία). Επίσης,  στην έρευνά 

τους (Abdel-Hack & Helwa, 2014) αναφέρεται ότι αυξάνεται η εμπλοκή των μαθητών 

στην μάθηση, η αναγνωστική τους ευχέρεια,  η γραπτή και προφορική έκφραση και  η 

προφορική κατανόηση. Είναι μια συναρπαστική δραστηριότητα για τη γλώσσα στην 

τάξη για να παρακινήσει τους μαθητές να χρησιμοποιούν τη γλώσσα μέσα και έξω από 

αυτήν. Οι μαθητές μέσω της ψηφιακής αφήγησης αναπτύσσουν όλες τις επικοινωνια-

κές τους δεξιότητες, μαθαίνουν να κάνουν ερωτήσεις ή να εκφράζουν τη άποψή τους, 

να δημιουργούν αφηγήσεις και να γράφουν για ένα κοινό, να βελτιώνουν τη γλώσσα 

τους και τις τεχνικές τους δεξιότητες. Σύμφωνα με τους Di Blas & Paolini (2013) οι 

επικοινωνιακές δεξιότητες βελτιώνονται μέσα από διαδικασίες αποκωδικοποίησης, α-

νάλυσης και σύνθεσης των πληροφοριών, τη σύνθεση και σύνδεση των ψηφιακών 
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μέσων με τα κείμενα και την παρουσίαση της αφήγησης σε ορισμένο ακροατήριο ή της 

ανάρτησής της σε κάποια ιστοσελίδα. 

 

 

 

Στο ερώτημα «Θεωρώ ότι η χρήση της ψηφιακής αφήγησης μπορεί να βελτιώσει τις 

διδακτικές μου πρακτικές», οι απαντήσεις των φοιτητών μας ήταν ιδιαίτερα θετικές. 

Είναι γεγονός πως η εκπαίδευση μέσω της ψηφιακής αφήγησης μπορεί να προετοιμά-

σει τους νέους στο να επικοινωνούν με επιτυχία σε περιβάλλοντα που απαιτούν την 

παρουσίαση πληροφοριών με δυναμικό τρόπο, να αναπτύσσουν ικανότητες κατανόη-

σης των μέσων ώστε να οδηγηθούν στην κριτική επιλογή και αξιοποίησής τους στη 

μάθηση (Heo, 2009; Μελιάδου, Νάκου, Γκούσκος & Μεϊμάρης, 2011). Επίσης, στο 

ερώτημα «Η ανάπτυξη και εισαγωγή καινοτόμων μεθόδων και μέσων εκπαίδευσης εί-

ναι καίριας σημασίας» οι απαντήσεις που λάβαμε ήταν ξεκάθαρα θετικές. Φανερώνεται 

πως οι φοιτητές μας έχουν ανάγκη να έρθουν σε επαφή με νέες μεθοδολογίες και προ-

σεγγίσεις στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας. Η εισαγωγή καινοτομιών στο χώρο της 

εκπαίδευσης μέσω της ψηφιακής αφήγησης θα προσφέρει καλύτερη εκμάθηση του δι-

δακτικού αντικειμένου, ενίσχυση της κατανόησης του περιεχομένου, προώθηση δη-

μιουργικότητας και καινοτομίας, εξατομικευμένες μαθησιακές εμπειρίες και αποτύ-

πωση ιδεών (Wang & Zhan, 2010). 
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Όσοι ασχοληθούν ενεργά με την κατασκευή μιας ψηφιακής αφήγησης, αποκτούν μια 

σφαιρικότερη και εις βάθος κατανόηση του θέματος που διαπραγματεύονται, γεφυρώ-

νοντας έννοιες αφηρημένες, περιεχόμενο πιο απαιτητικό. Έτσι, στο ερώτημα «Θεωρώ 

ότι η χρήση της ψηφιακής αφήγησης μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές στην κατανό-

ηση του μαθήματος ή μιας ιστορίας» οι φοιτητές αντιλαμβάνονται πόσο καθοριστική 

είναι η αξιοποίηση των ψηφιακών αφηγήσεων και των πολυτροπικών τους στοιχείων 

για την βελτίωση της μάθησης, της αντίληψη και την ενεργητική εμπλοκή, την αυθε-

ντικότητα της έκφρασης, τις γλωσσικές δεξιότητες. 

Η ψηφιακή αφήγηση αποδεικνύεται ενδιαφέρουσα, χρήσιμη και ελκυστική τόσο για 

μαθητές όσο και για εκπαιδευτικούς. Στο ερώτημα «Θεωρώ ότι μπορώ να αξιοποιήσω 

τα στοιχεία αυτά κατάλληλα για να δημιουργήσω μια ψηφιακή αφήγηση» οι φοιτητές 

φανερώνουν την αναγκαιότητά τους να εφαρμόσουν όσα έμαθαν, να εμπλακούν προ-

σωπικά και να συμμετάσχουν κατάλληλα στη δημιουργία ψηφιακού υλικού για εκπαι-

δευτική χρήση. Η ενασχόληση και η εξοικείωση με εμπλουτισμένες με ψηφιακά στοι-

χεία ιστορίες, αναγνωρίζονται από τους εκπαιδευτικούς ως αποτελεσματικά εργαλεία 

για την κινητοποίηση των μαθητών και τη διδασκαλία διάφορων αντικειμένων και θε-

ματικών, σύμφωνα με τον Campbell (2012). Επίσης, ο ίδιος υποστηρίζει πως τα παιδα-

γωγικά και μαθησιακά οφέλη είναι ακόμη μεγαλύτερα για τους μαθητές όταν δίνεται η 

δυνατότητα να δημιουργήσουν τις δικές τους ψηφιακές αφηγήσεις, ενσωματώνοντας 

σε αυτές φωτογραφίες, ζωγραφιές, ηχογραφήσεις που επέλεξαν ή δημιούργησαν οι ί-

διοι. Εξάλλου, η χρήση πολυμέσων έχει  μια θετική επίδραση στην παρακίνηση των 

αδύναμων μαθητών στο να δημιουργήσουν μια αφήγηση, θέτοντας την πιθανότητα οι 

μαθητές αυτοί να είναι πιο εξοικειωμένοι στη χρήση νέων τεχνολογιών ώστε να τις 

αξιοποιήσουν δημιουργικά συμβάλλοντας στην αυτοβελτίωσή τους σε θέματα γραμ-

ματισμού. 
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Σημαντική ήταν η ερώτηση «Θεωρώ ότι η χρήση της ψηφιακής αφήγησης μπορεί να 

βοηθήσει τους μαθητές  στην ικανότητα ομιλίας στην γλώσσα-στόχο». Οι φοιτητές 

φαίνονται πολύ σίγουροι για τη δυνατότητα να βοηθηθούν οι μαθητές που μαθαίνουν 

μια ξένη γλώσσα, όταν κάνουν χρήση της ψηφιακής ιστορίας. Ερευνητές έχουν ανα-

γνωρίσει την αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης ως ένα σπουδαίο μέσο μετάδοσης 

της γνώσης και μια σημαντική συμβολή στην καλλιέργεια δεξιοτήτων, όπως η οργά-

νωση της σκέψης, η βελτίωση της προφορικής και γραπτής έκφρασης ή η δημιουργική 

αξιοποίηση της τεχνολογίας (Papadopoulos & Spantidakis, 2010; Ohler, 2005). Οι μα-

θητές μπορούν να παρουσιάσουν όσα έμαθαν και γνωρίζουν, τη δημιουργικότητά τους 

με πρωτότυπο τρόπο, να διεγείρουν το ενδιαφέρον τους και δεξιότητες χρήσης της τε-

χνολογίας, της αφήγησης και της παραγωγής γραπτού λόγου (Μελιάδου, Νάκου, Γκού-

σκος & Μεϊμάρης, 2011; Heo, 2009). Άλλη ερώτηση που τέθηκε στους φοιτητές ήταν: 

«Θεωρώ πως μπορώ να χρησιμοποιήσω το κατάλληλο είδος αφήγησης για να επιτύχω 

τους διδακτικούς μου στόχους». Είναι σημαντικό να μπορούν να διαχωρίζουν ποιο εί-

δος αφήγησης ταιριάζει και είναι κατάλληλο κάθε φορά για το στόχο που έχουν θέσει. 

Είτε κατασκευάσουν οι ίδιοι μια ψηφιακή ιστορία, είτε βρουν μια κατάλληλη, έτοιμη 

από άλλο εκπαιδευτικό ή από το διαδίκτυο, είναι χρήσιμο να μπορούν να κάνουν τη 

σωστή επιλογή της ιστορίας για να ικανοποιήσει το αντικείμενο που επιθυμούν να δι-

δάξουν. Η σημασία της ψηφιακής αφήγησης στην εκπαίδευση, αναφέρεται στον Robin 

(2016), ως μια αναστοχαστική μαθησιακή δραστηριότητα, επιτρέποντας την εμβά-

θυνση σε σκέψεις και εμπειρίες, ποικίλες ερμηνείες και συσχετισμούς. 

Αξιόλογα θετική ήταν και η απάντηση στην ερώτηση: «Θεωρώ ότι η χρήση της ψηφια-

κής αφήγησης μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές στην εκδήλωση της δημιουργικότητάς 

τους (ατομική και συλλογική δημιουργική έκφραση)». Φανερώνεται όχι μόνον από έ-

ρευνες πως τόσο η δημιουργικότητα των εμπλεκομένων βελτιώνεται όσο και οι γλωσ-

σικές δεξιότητες (Pardo, 2014; Σεραφείμ & Φεσάκης, 2010), αλλά και από τη θετική 

τοποθέτηση των φοιτητών μας. Οι καινοτόμες, αυθεντικές (ατομικές ή ομαδικές) ψη-

φιακές αποτυπώσεις μπορούν να επιτρέψουν, σε δυνατούς ή αδύνατους εκπαιδευόμε-

νους, σε όσους ενδιαφέρονται ή είναι αδιάφοροι, να εκφραστούν δυναμικά και αποτε-

λεσματικά. Από την επιλογή του θέματος ή του εργαλείου, από τις εικόνες και τους 

ήχους, από την εξατομικευμένη ενασχόληση έως τη συλλογική δουλειά, η επαφή με τις 

νέες τεχνολογίες και την ψηφιακή αφήγηση μπορεί να επιτρέψει μια ποικιλία δημιουρ-

γικής έκφρασης στην ξένη γλώσσα. 

Απόλυτα θετική ήταν και η στάση και η απάντηση στο ερώτημα «Θεωρώ ότι η χρήση 

της ψηφιακής αφήγησης μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές στην παραγωγή του γρα-

πτού λόγου και στην ποιότητα των κειμένων που συγγράφουν». Οι ευκαιρίες που μπο-

ρεί να δοθούν για ανάπτυξη της γραπτής παραγωγής στη γλώσσα- στόχο, με δημιουρ-

γικό, εναλλακτικό και παιγνιώδη τρόπο, είναι ζωτικής σημασίας στην εκπαίδευση. Ο 

γραπτός λόγος θεωρείται πρωταρχική δεξιότητα για να μεταδώσει ικανοποιητικά το 

επιθυμητό μήνυμα. Έτσι, τα ψηφιακά μέσα, συνδυάζοντας εικόνες, ήχους, λόγο, 

κινούμενες εικόνες, αποτελούν σημαντικό πολυδιάστατο επικοινωνιακό εργαλείο που 

ενισχύει και ολοκληρώνει τη μάθηση και την επικοινωνία. Με την ψηφιακή αφήγηση 
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προσφέρεται η ευκαιρία δημιουργικής αξιοποίησης των ψηφιακών μέσων για 

πολυσύνθετα μηνύματα (Θεοδοσιάδου, 2017). Προφανώς, το ενδιαφέρον στη μαθη-

σιακή διαδικασία είναι κεντρικό και αποφασιστικό. Έτσι καθοριστικές ήταν και οι α-

παντήσεις για την ερώτηση: «Θεωρώ ότι η χρήση της ψηφιακής αφήγησης μπορεί να 

ενισχύσει το ενδιαφέρον των μαθητών για το μάθημα». Η εκπαιδευτική χρησιμότητα 

της ψηφιακής αφήγησης γίνεται πλέον ανάγκη στη διδασκαλία και την εκπαιδευτική 

πολιτική και πρακτική των εκπαιδευτικών, σύμφωνα με έρευνες (Robin, 2016; Robin, 

2006; Porter, 2015). Στόχος τους είναι τόσο  η αποτελεσματική διδασκαλία, όσο και η 

κινητοποίηση του ενδιαφέροντος. 

Με τη βοήθεια της τεχνολογίας η ψηφιακή αφήγηση υποστηρίζει τον χρήστη να 

καλλιεργήσει και να εφαρμόσει τις δεξιότητες του σύγχρονου γραμματισμού και τις 

κριτικές δεξιότητες  για να εκφράσει τις ανησυχίες του (Chung, 2006). Για αυτό, 

απόλυτα θετικές, ήταν και οι απαντήσεις των εμπλεκομένων στο ερώτημα «Θεωρώ ότι 

η ψηφιακή αφήγηση είναι χρήσιμο εργαλείο για τον εκπαιδευτικό της ξένης γλώσσας». 

Όσον αφορά την αξιολόγηση των ατομικών αφηγήσεων, οι φοιτητές μας απάντησαν 

ικανοποιητικά στα ερωτήματα: «Βελτίωσα την προφορά μου/ εκφραστική μου 

ανάγνωση;», «Η αφήγηση λειτουργεί ενισχυτικά στην κατανόηση του διδακτικού 

στόχου;», «Κατάφερα να εξοικειωθώ με την τεχνολογία που μου ζητήθηκε;», «Μπορεί 

η αφήγηση να αξιοποιηθεί παιδαγωγικά μέσα στην τάξη;». Οι Snelson & Sheffield 

(2009) όπως αναφέρει η  Θεοδοσιάδη (2017) περιγράφουν πως η ψηφιακή αφήγηση 

είναι η τέχνη της δημιουργίας ενός έργου που στηρίζεται σε μια προσωπική αφήγηση 

με περιεχόμενο ουσιαστικό, αλλά και πως είναι ένα εργαλείο εκπαιδευτικό που μπορεί 

να ευθυγραμμιστεί με πρότυπα που σχετίζονται με την γλώσσα και την τεχνολογία. Ή  

είναι ένας τρόπος για να οριοθετηθεί η διαδικασία της δημιουργίας και η ανάπτυξη ενός 

πορτφόλιο και αξιολόγησης της μάθησης. Συνεχίζει επισημαίνοντας πως με τη δη-

μιουργία σύντομων ψηφιακών ιστοριών βοηθιούνται οι μαθητές ώστε να βελτιώσουν 

τις δεξιότητες συλλογής πληροφοριών και επίλυσης προβλημάτων, αλλά και για να 

διευκολυνθούν οι συνεργατικές εργασίες. Γίνεται επομένως αντιληπτό πως ο ρόλος της 

τεχνολογίας είναι καίριος, αφού οι εμπλεκόμενοι καλούνται να συνδέσουν με κριτικό 

προβληματισμό το «τι θα λεχθεί» και το «τι είδους τεχνολογικά μέσα/εργαλεία, γιατί 

και πώς» θα επενδύσουν την αφήγησή τους (Thang et al., 2014). 
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Ο Foley (2013), όπως αναφέρεται στον Kamla-Raj  (2015), υποστηρίζει ότι η ψηφιακή 

αφήγηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μια αποτελεσματική μέθοδος για τον προσδιο-

ρισμό της αντίληψης των μαθητών για τη γραφή, την ενίσχυση των δεξιοτήτων γραφής 

των μαθητών, τη δημιουργία ταυτότητας συγγραφέα σε μαθητές, τη βελτίωση της α-

καδημαϊκής γραφής και τη συμμετοχή των μαθητών στη διαδικασία γραφής. Επιπλέον 

ο Kamla-Raj (2015) αναφέρει έρευνα των Hung et al. (2012)  όπου υπογραμμίζει πως 

η ψηφιακή αφήγηση είναι μια αποτελεσματική μέθοδος που βελτιώνει τις δεξιότητες 

επίλυσης προβλημάτων των μαθητών, τις δεξιότητες κριτικής σκέψης, τα ακαδημαϊκά 

επιτεύγματα και τη χρήση των μαθησιακών στρατηγικών και των μαθησιακών κινή-

τρων. Σε έρευνα των Zakaria & Abdul Aziz (2019) φανερώνεται πως η ψηφιακή αφή-

γηση βοηθά τους εμπλεκόμενους να γράφουν καλύτερα και συγκεκριμένα υποστηρί-

ζουν πως έχει θετικό αντίκτυπο στην ικανότητα αφηγηματικής γραφής. Οι Tsigani & 

Nikolakopoulou (2018) ισχυρίστηκαν επίσης ότι σε μια μελέτη περίπτωσης οι μαθητές 

έδειξαν υψηλά κίνητρα και αφοσίωση στο έργο τους. 
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Επίσης, στα ερωτήματα «Γίνεται ξεκάθαρο το μήνυμα της αφήγησης;», «Η αφήγηση 

εξελίσσεται με ικανοποιητικό ρυθμό;», «Ο τίτλος της αφήγησης είναι ενδιαφέρων και 

σχετικός με το περιεχόμενο;», «Οι εικόνες ενισχύουν το κείμενο;», «Οι ήχοι (η 

μουσική) ενισχύουν/ει το κείμενο της αφήγησης;», «Υπάρχει συναισθηματικό 

περιεχόμενο που «μιλάει» στον θεατή;», οι εμπλεκόμενοι είχαν θετικές απαντήσεις. Η 

Porter (2006) εστίασε στη σχέση που η ψηφιακή αφήγηση έχει με την εκπαίδευση και 

υπογράμμισε πως κάθε χρησιμοποιούμενο μέσο μπορεί να επηρεάσει με ένα δικό του 

τρόπο το πώς το άτομο μπορεί να αποτυπώσει την πληροφορία. Οι ιδέες από τους ή-

χους/ μουσική, τις εικόνες κτλ. που γεννιόνται σε μια επικοινωνία, όπως συμβαίνει για 

παράδειγμα και στην αφήγηση, μπορούν να διαμορφώσουν και εντυπώσεις. Επομένως, 

χρειάζεται να υπάρξει ένας καλός σχεδιασμός, αλλά και μια κατάλληλη επιλογή εκεί-

νων των στοιχείων και του τρόπου μετάδοσής τους, ώστε να μεταφερθεί με επιτυχία το 

επιδιωκόμενο μήνυμα. Με αυτό τον τρόπο θα αυξηθεί και ο βαθμός κατανόησης και η 

επίδραση του μηνύματος στο κοινό.  

Πρωταρχικό μέλημα του δημιουργού μιας ψηφιακής ιστορίας είναι το νόημα, το 

μήνυμα της αφήγησης. Μόνον έτσι θα επιτύχει να κινητοποιήσει το ενδιαφέρον και να 

προσελκύσει την προσοχή του αναγνώστη/ θεατή, και κατά συνέπεια να μεταδώσει με 

τρόπο αποτελεσματικό το επιδιωκόμενο μήνυμα (Chung, 2006). Ο Chung αναφέρει, 

επίσης, πως όλα τα ψηφιακά μέσα (ψηφιακές εικόνες, οπτικά εφέ, ήχοι, βίντεο, γραπτό 

κείμενο, κτλ) θα πρέπει να ενσωματωθούν ορθά, με σκοπό να υπάρξει συνοχή στην 

αφήγηση. 
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Συμπεράσματα- Επίλογος 

Στην εμπειρική έρευνά μας σε προπτυχιακούς φοιτητές και μέσω ποιοτικής ανάλυσης 

ερωτηματολογίου, καταφέραμε να βγάλουμε τα πρώτα μας συμπεράσματα για το 

πρώτο ερευνητικό ερώτημα που θέσαμε, αν δηλαδή μπορεί η ψηφιακή αφήγηση να 

βελτιώσει και να ενισχύσει τις επικοινωνιακές δεξιότητες στην ξένη γλώσσα. Μέσω 

της ψηφιακής αφήγησης οι φοιτητές μας φανερώνουν την ανάγκη τους να προσεγγί-

σουν νέες μεθοδολογίες για τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας, ώστε να ενισχυθεί η 

κατανόηση του περιεχομένου, να αξιοποιηθούν τα πολυτροπικά στοιχεία της ψηφιακής 

ιστορίας, να υπάρξει ενεργητική εμπλοκή, αυθεντικότητα στην έκφραση, κινητοποίηση 

και προώθηση της δημιουργικότητας. 

Ακόμη, δόθηκαν απαντήσεις και για το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα που θέσαμε, αν η 

ψηφιακή αφήγηση δηλαδή αποτελεί ένα καίριο και αποτελεσματικό εκπαιδευτικό ερ-

γαλείο για την παραγωγή λόγου. Η δυναμική και αποτελεσματική έκφραση μέσω του 

ψηφιακού μέσου, η οργάνωση της σκέψης, η βελτίωση της έκφρασης, γραπτής και 

προφορικής, η κατάλληλη καλλιέργεια δεξιοτήτων, αυτός ο δημιουργικός και παιγνιώ-

δης τρόπος προσέγγισης της γνώσης, βελτιώνει σημαντικά την παραγωγή λόγου, αξιο-

ποιώντας τα πολυσύνθετα μηνύματα της ψηφιακής αφήγησης. 

Τέλος, το τρίτο μας ερευνητικό ερώτημα, σε ποιο βαθμό μπορούν οι φοιτητές ξένης 

γλώσσας και φιλολογίας να δημιουργήσουν ιστορίες με τα ψηφιακά εργαλεία, απαντή-

θηκε όχι μόνον από την ποικιλία των ατομικών ψηφιακών εργασιών που παραδόθηκε 

(βλ. Παράρτημα), αλλά και από την κατάλληλη επιλογή των στοιχείων που θα 

μεταφέρουν επιτυχώς το μήνυμα της ιστορίας. Ο σωστός σχεδιασμός οδηγεί σε 

ικανοποιητική κατανόηση και επίδραση των όσω προβάλλονται. Η διαδικασία 

προετοιμασίας είναι εξίσου σημαντική όσο και το τελικό προϊόν. 

Συμπερασματικά, η εκπαιδευτική αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης μπορεί να απο-

τελέσει το θεμέλιο για ουσιαστική μάθηση και αυθεντικές δημιουργίες με δημιουργικό 

τρόπο, για προσωπική και εξατομικευμένη εμβάθυνση σε γνωστικά αντικείμενα και 

έννοιες, για μετάδοση μηνυμάτων και εμπειριών. Είναι το διδακτικό ψηφιακό εργαλείο 

ενεργούς ενασχόλησης και σύνδεσης των προσωπικών βιωμάτων και συναισθημάτων 

με τη γνώση. Η διαδραστικότητα και η συμμετοχικότητα, η μη γραμμικότητα, η ευελι-

ξία αποτελεσμάτων (Barber, 2016) αλλά και η διακίνηση νοημάτων και συναισθημά-

των με την αμεσότητα και την πολυτροπικότητα που προσφέρουν τα σύγχρονα πολυ-

μέσα (Robin, 2006) καθιστούν αυτή την πολύπλευρη και πολύπλοκη διαδικασία της 

διδασκαλίας απαραίτητη για την επαφή των εκπαιδευτικών της ξένης γλώσσας- και όχι 

μόνον- με απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και αυξημένη επάρκεια στο γνωστικό τους 

αντικείμενο για την επιτυχή μετάδοση της γνώσης. Από την εμπειρική μας έρευνα έγινε 

κατανοητό το ενδιαφέρον των φοιτητών για καλλιέργεια ψηφιακών δεξιοτήτων και α-

ξιοποίηση των ατομικών τους προϊόντων, για διασύνδεση γνώσεων ή γνωστικών αντι-

κειμένων, για ενίσχυση της δημιουργικής έκφρασης, των δεξιοτήτων επικοινωνίας και 
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γραπτού/ προφορικού λόγου και για εύρεση καίριων μαθησιακών στρατηγικών που θα 

μπορούσαν να αξιοποιηθούν στην ξενόγλωσση εκπαίδευση. 

Οι δημιουργοί των ψηφιακών αφηγήσεων μεταφέρουν και αναδεικνύουν γεγονότα και 

συλλογισμούς με συγκεκριμένη ταυτότητα για να επεξεργαστούν ένα θέμα και με την 

προσωπική τους ερμηνεία να διαμορφώσουν ατομική και συλλογική ταυτότητα. Είναι 

μια προσέγγιση που ειδικά στην ξενόγλωσση διδασκαλία – εκμάθηση μπορεί να ανα-

δείξει την ιδιαίτερη σημασία του πνευματικού, συναισθηματικού, αξιακού και πολιτι-

σμικού τους υπόβαθρου αλλά και να εμπλουτίσει τις νοητικές, κοινωνικές και ψυχοσυ-

ναισθηματικές πτυχές της προσωπικότητας των μαθητών (Γύφτουλα, 2019). Η ίδια συ-

νεχίζει υποστηρίζοντας πως με το να εμπλέξουμε τους μαθητές σε προσωπική, διαφο-

ροποιημένη και δημιουργική πολυτροπική έκφραση μέσα από τη διαδικασία δημιουρ-

γίας ψηφιακών αφηγήσεων, οι εκπαιδευτικοί παρέχουν την ευκαιρία αλλά και τη δυ-

νατότητα να εκφράσουν γλωσσικά και δημιουργικά τις αντιλήψεις, τις στάσεις, τις πε-

ποιθήσεις, τις γνώσεις και τις ικανότητές τους σε ένα περιβάλλον αυθεντικών μαθησια-

κών συνθηκών και περιβαλλόντων. 
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Περίληψη 

Το ποσοστό των πολιτισμικά διαφορετικών μαθητών/τριών συνεχώς αυξάνεται σε 
σχέση με αυτό των γηγενών μαθητών/τριών, 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 σχε-
τικά με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση αποτελεί πολύτιμη γνώση. Γνώση που συμβάλει 
τόσο στον πληρέστερο σχεδιασμό και στην αποτελεσματική αλλαγή όλου του εκπαι-
δευτικού συστήματος, όσο και στην ευαισθητοποίηση και αυτογνωσία των ίδιων των 
εκπαιδευτικών (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 
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 
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αλλοδαπούς 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 
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 
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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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Κίνητρα μάθησης και αξιοποίησή τους από τον εκπαιδευτικό στην τάξη. 

Μπούγας Άγγελος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, M.Sc., bougasaggelos@gmail.com 

Περίληψη 

Σε κάθε τομέα που χαρακτηρίζει την ανθρώπινη συμπεριφορά ο όρος «κίνητρο» συ-
ναντάται. Η παρούσα εργασία πραγματεύεται ένα πολύ σημαντικό θέμα αυτό του ρό-
λου των κινήτρων των μαθητών στην εκπαίδευσή τους αλλά και τους τρόπους που 
αυτά αξιοποιούνται από τους εκπαιδευτικούς. Η κινητοποίηση των μαθητών για μά-
θηση αποτελεί μια σύνθετη δομή με πολλά επίπεδα. Γίνεται αναφορά σε σύγχρονες 
θεωρητικές προσεγγίσεις για τα κίνητρα μάθησης και προτείνονται τρόποι αξιοποίη-
σης τους από τους εκπαιδευτικούς. Τέλος προκύπτουν χρήσιμα συμπεράσματα, ανα-
δεικνύοντας τον σημαντικό ρόλο των εκπαιδευτικών στην κινητοποίηση των μαθη-
τών στην προσπάθειά τους να κυνηγήσουν τους στόχους τους. 

Λέξεις-Κλειδιά: κίνητρα, εξωτερικά κίνητρα, εσωτερικά κίνητρα, μάθηση 

Εισαγωγή 

Τα κίνητρα ακαδημαϊκής επίτευξης, τα οποία καλλιεργούνται στους μαθητές και τους 
χαρακτηρίζουν, θεωρούνται στις μέρες μας ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για την 
επιτυχία του εκπαιδευτικού συστήματος, καθώς επηρεάζουν το αντικείμενο της μά-
θησης, αλλά και τον τρόπο και τον χρόνο απόκτησης της νέας γνώσης (Covington, 
1992).  

Τα κίνητρα σε συνδυασμό με τη μάθηση προάγουν τη σχολική επίδοση καθώς η μά-
θηση μας προσφέρει νέες γνώσεις και δεξιότητες ενώ τα κίνητρα δημιουργούν τις κα-
τάλληλες προϋποθέσεις για να δεχτούμε αυτές τις γνώσεις (Λεονταρή & Συγκολλί-
του, 2008). 

Η παρακάτω εργασία διαρθρώνεται σε δύο κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο αποτυπώ-
νεται η αξία που έχει λάβει το κίνητρο ως βασικός παράγοντας για την επίτευξη της 
μάθησης. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μία σύντομη επισκόπηση των σύγχρονων 
εναλλακτικών θεωρητικών προσεγγίσεων σχετικά με τα κίνητρα ακαδημαϊκής επί-
τευξης και τον τρόπο που αυτά αξιοποιούνται μέσα στην τάξη από τους εκπαιδευτι-
κούς.  

Ξεκινώντας από τη θεωρία του Maslow, όπου οι δράσεις ωθούνται από κίνητρα, με 
σκοπό να ικανοποιηθούν συγκεκριμένες ανάγκες που περιγράφονται με όρους ιεραρ-
χίας, περνάμε στην θεωρία του αυτοπροσδιορισμού αναφέροντας τις τρεις βασικές 
ανάγκες που πρέπει να ικανοποιηθούν από τους μαθητές για την ανάπτυξη των κινή-
τρων ακαδημαϊκής επίτευξης, στη συνέχεια αναλύουμε την έννοια της αυτοαποτελε-
σματικότητας του Bandura, μιας έννοιας που θεωρείται ότι μαζί με το κίνητρο προά-
γει τη μάθηση και καταλήγουμε στη θεωρία του στόχου επίτευξης. 
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Συμπερασματικά διαπιστώνουμε πως γενικά τα άτομα με ισχυρά κίνητρα επιτυγχά-
νουν σε υψηλότερα επίπεδα. 

Ο ρόλος των κινήτρων του μαθητή στην εκπαίδευσή του 

Τα κίνητρα ενεργοποιούν, καθοδηγούν και διατηρούν μια συμπεριφορά. Είναι η σπί-
θα, ό,τι κινεί, ωθεί ή παρασύρει το άτομο για να ασχοληθεί με μια δραστηριότητα από 
την αρχή έως την ολοκλήρωσή της (Κωσταρίδου - Ευκλείδη, 1999). 

Υπάρχουν αρκετοί ορισμοί για τα κίνητρα οι οποίοι συγκλίνουν στο ότι, το «κίνητρο 
είναι οτιδήποτε θέτει κάτι σε κίνηση, κάθε τι που δραστηριοποιεί έναν ζωντανό οργα-
νισμό», (Μαριδάκη - Κασσωτάκη, 2009) και αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα 
για να παραμείνουν «ζωντανοί» οι μαθητές σε ένα περιβάλλον µάθησης (Bolliger et 
al., 2010). 

Τα κίνητρα μπορεί να είναι εγγενή ή επίκτητα και ανάλογα με το τι εξυπηρετούν να 
είναι φυσιολογικά, βιολογικά και ψυχολογικά (Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 1999). 

Τα κίνητρα επηρεάζουν: 

• Τον βαθμό αξιοποίησης των ήδη διαθέσιμων γνώσεων και δεξιοτήτων. 
• Τον βαθμό απόκτησης νέων γνώσεων και δεξιοτήτων 
• Τον βαθμό μεταβίβασης των γνώσεων και δεξιοτήτων σε νέες καταστάσεις. 

Η αποτελεσματικότητα της μάθησης εξαρτάται κυρίως από τα κίνητρα ακαδημαϊκής 
επίτευξης.  

Στην τάξη, τα κίνητρα αναφέρονται στις υποκειμενικές εμπειρίες των μαθητών και 
ειδικότερα στη θέλησή τους να συμμετέχουν σε δραστηριότητες, καθώς και στις αιτί-
ες, που τους οδηγούν στις δραστηριότητες αυτές (Brophy, 1998). Τα κίνητρα αποτε-
λούν βασικό συστατικό της σχολικής πράξης διότι επηρεάζουν τη σχολική μάθηση. 
Βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση με εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες 
οι οποίοι και τα προσδιορίζουν ως εσωτερικά ή εξωτερικά. 

Όπως αναφέρει ο Χαραλαμπάκης (1984), ως εσωτερικά κίνητρα μπορούν να χαρα-
κτηρισθούν τα παρακάτω: 

• Γνωστικά κίνητρα τα οποία σχετίζονται με την ευχαρίστηση που αισθάνονται οι 
μαθητές από την ενασχόληση τους με δραστηριότητες ακαδημαϊκής επίτευξης. 

• Κίνητρα αυτοέκφρασης τα οποία έχουν σχέση με την ανάγκη απόκτησης γνώσεων 
και δεξιοτήτων συμβάλλοντας ο ίδιος ο μαθητής. 

• Κίνητρα αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης, όπου ο μαθητής πρέπει να πιστεύει 
στη βελτίωση του εαυτού του για να επιτύχει κοινωνική επιδοκιμασία για να πε-
τύχει έτσι αυτοεκτίμηση. 
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• Κίνητρα διαπροσωπικών σχέσεων τα οποία ανταποκρίνονται στις διάφορες κοι-
νωνικές σχέσεις. 

• Κίνητρα που βασίζονται σε φυσιολογικές ανάγκες όπως η πείνα, η δίψα, ο ύπνος 
και η ισορροπία διαφόρων μηχανισμών που εξασφαλίζουν στον οργανισμό μια 
φυσιολογική ανάπτυξη.  

Τα εσωτερικά κίνητρα αναφέρονται σε ενίσχυση από ερεθίσματα που δεν ανάγονται 
στο εξωτερικό περιβάλλον (Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 1999). 

Τα εξωτερικά κίνητρα, από την άλλη πλευρά, διακρίνονται σε θετικά και αρνητικά. 
Θετικά είναι εκείνα τα κίνητρα που ενεργοποιούν ευχάριστα το άτομο, όπως βραβεία, 
έπαινοι, διακρίσεις, αμοιβές κ.α. Αρνητικά θεωρούνται τα κίνητρα εκείνα που οδη-
γούν το άτομο στην αποφυγή συγκεκριμένης συμπεριφοράς μέσω του εξαναγκασμού 
ή της πρόκλησης δυσάρεστων καταστάσεων. Τέτοιου είδους κίνητρα μπορεί να είναι 
οι ποινές, οι προσβολές, οι τιμωρίες κ.α. (Μαριδάκη – Κασσωτάκη, 2009). 

Η σημασία του προσδιορισμού της συμπεριφοράς σε εσωτερικά ή εξωτερικά κίνητρα 
είναι μεγάλη, γιατί αν το άτομο αποδίδει μία συμπεριφορά σε εσωτερικούς λόγους, 
είναι πρόθυμος να εμπλακεί σε ποικίλες δραστηριότητες, αισθάνεται ευχαρίστηση 
όταν επιλέγει προκλητικά έργα, επεξεργάζεται σε βάθος έννοιες και αναπτύσσει τα 
κίνητρα ακαδημαϊκής επίτευξης, ενώ αν την αποδίδει σε εξωτερικούς θα την εκδηλώ-
νει μόνο υπό την παρουσία αμοιβής (Ryan & Deci, 2000). 

 Ένας μαθητής κινητοποιείται εξωτερικά εάν υιοθετεί μια συμπεριφορά με σκοπό να 
επιτύχει κάποια εξωτερική αμοιβή όπως υψηλούς βαθμούς, υλικές αμοιβές ή και ανα-
γνώριση. Τα εξωτερικά κίνητρα έχουν άμεση σχέση με την ενίσχυση. Συχνά ο μαθη-
τής πρέπει να δελεαστεί από κάτι, επιλέγει εύκολα έργα και ασκεί επιφανειακή επε-
ξεργασία (Deci et al.,2006). 

Επισκόπηση σύγχρονων εναλλακτικών θεωρητικών προσεγγίσεων για τα κίνη-
τρα ακαδημαϊκής επίτευξης και τον τρόπο αξιοποίησής τους από τους εκπαιδευ-

τικούς στην τάξη 

Αναπτυξιακή Ψυχολογία 

Η θεωρία του Maslow (1970) 

Σύμφωνα με τη θεωρία του Maslow(1970) οι άνθρωποι εμφανίζονται παρακινούμενοι 
από τις ανάγκες τους οι οποίες μπορούν να καταταχθούν σε πέντε κατηγορίες: 

1. τις φυσιολογικές ανάγκες 
2. τις ανάγκες ασφάλειας 
3. τις κοινωνικές ανάγκες 
4. τις ανάγκες του σεβασμού και της εκτίμησης 
5. τις ανάγκες της αυτοπραγμάτωσης 
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Η ιεράρχηση των αναγκών δε σημαίνει μόνο ότι οι ανάγκες έλλειψης έχουν προτε-
ραιότητα έναντι των αναγκών ανάπτυξης. Κάθε μία ανάγκη η οποία βρίσκεται σε ένα 
χαμηλότερο μέρος της κλίμακας έχει απόλυτη προτεραιότητα για να ικανοποιηθεί σε 
σχέση με κάποια άλλη η οποία είναι πιο ψηλά στην ιεραρχία (Κάντας,1998).  

Προτάσεις εφαρμογής από τον εκπαιδευτικό στην τάξη 

Ο εκπαιδευτικός πρέπει να έχει υπόψη του τις ανάγκες του εκπαιδευόμενου, ώστε να 
διαμορφώνει ανάλογα τη μαθησιακή διαδικασία έτσι ώστε κάθε φορά που ένας μαθη-
τής ικανοποιεί μία ανάγκη κατώτερου επιπέδου αισθάνεται στη συνέχεια την ανάγκη 
να ικανοποιήσει μία ανώτερου επιπέδου. Μια ανάγκη, που ικανοποιείται, παύει να 
λειτουργεί ως κίνητρο και μια ανάγκη, όταν σταματήσει να ικανοποιείται, πάλι απο-
τελεί κίνητρο συμπεριφοράς. Όσον αφορά την ανάγκη αυτοπραγμάτωσης ο Maslow 
υποστηρίζει πως μόνο λίγοι άνθρωποι επιτυγχάνουν να την ικανοποιήσουν.  

Η θεωρία του αυτοπροσδιορισμού 

Η θεωρία του αυτοπροσδιορισμού αναφέρεται στην ιδέα ότι οι μαθητές όταν επιλέ-
γουν οι ίδιοι αυτόνομα τις δραστηριότητές τους, όταν έχουν οι ίδιοι τον έλεγχο και 
μπορούν να κάνουν επιλογές προς τις κατευθύνσεις που οι ίδιοι επιθυμούν, όταν νιώ-
θουν επαρκείς και απολαμβάνουν την ύπαρξη υποστηρικτικού δικτύου γύρω τους μέ-
σα από ειλικρινείς σχέσεις με τους άλλους, τότε ικανοποιούν τις τρεις βασικές ανά-
γκες που πρέπει να πληρούνται για την επίτευξη της αυτορρύθμισης, των κινήτρων 
και της προσωπική ευημερίας (Deci & Ryan, 1985).  

Προτάσεις εφαρμογής από τον εκπαιδευτικό στην τάξη 

• Ευκαιρίες και δυνατότητες επιλογών στα παιδιά. 
• Οι κανόνες και οι οδηγίες κυρίως ως μηχανισμοί διευκόλυνσης των παιδιών να επι-

τύχουν τους στόχους τους (όχι ως μηχανισμοί ελέγχου). 
• Αξιολόγηση όχι ως κρίση της ικανότητας, αλλά κυρίως ως πληροφόρηση για την 

προσωπική πρόοδο μαζί με ανατροφοδότηση. 
• Περιορισμός των εξωτερικών αμοιβών, ειδικά όταν υπάρχει εσωτερικό 
• κίνητρο / αξιοποίηση του επαίνου στα πλαίσια της επανατροφοδότησης. 
• Παροχή κριτηρίων στους μαθητές με στόχο την αυτο-αξιολόγηση. 
• Έμφαση στην εσωτερική αξία μιας μαθησιακής δραστηριότητας και περιορισμός της 

έμφασης στην αξία της ως μέσου απόκτησης εξωτερικών αμοιβών (π.χ., αναφορά 
στη σχέση της δραστηριότητας με την καθημερινή ζωή). 

Πεποιθήσεις Αυτο-αποτελεσματικότητας 

Ο Bandura(1997) υποστήριξε ότι η συμπεριφορά των ατόμων επηρεάζεται τόσο από 
περιβαλλοντικούς παράγοντες όσο και από προσωπικά χαρακτηριστικά. Οι πεποιθή-
σεις ενός παιδιού για το πόσο τα καταφέρνει σε μια συγκεκριμένη κατηγορία έργου 
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καθώς και τις προσδοκίες που αναπτύσσει για επιτυχία ή αποτυχία κατά την ανάληψη 
μιας δραστηριότητας είναι στοιχεία αυτής της θεωρίας της αυτο-
αποτελεσµατικότητας (Urdan & Schoenfelder, 2006, όπ. αναφ. στο Pajares, 1996, 
Schunk & Miller, 2002).  

Οι Pintrich & De Groot (1990) κατηγοριοποίησαν τα κίνητρα μάθησης σε τρεις δια-
στάσεις που συνδέονται με τη μάθηση: τις προσδοκίες, την αξία και τα συναισθήμα-
τα.  

 Κυρίαρχη δομή του στοιχείου της προσδοκίας είναι η αυτεπάρκεια η οποία ασχολεί-
ται με τις πεποιθήσεις των ανθρώπων για την ικανότητά τους να παράγουν δεδομένα 
επιτεύγματα (Bandura, 1997). Όταν οι µμαθητές αισθάνονται σίγουροι ότι µπορούν 
να τα καταφέρουν σε µια εργασία είναι πιθανότερο να επιλέξουν να προσπαθήσουν 
για αυτή την εργασία. Οι μαθητές που αμφιβάλλουν ότι έχουν τη δυνατότητα να τα 
καταφέρουν είναι λιγότερο πιθανό να επιλέξουν να συμμετάσχουν ή να αναλάβουν 
µια σημαντική προσπάθεια σε αυτή, ειδικά αν αντιμετωπίζουν δυσκολίες. 

Προτάσεις εφαρμογής από τον εκπαιδευτικό στην τάξη 

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να συμβάλουν στην οικοδόμηση υψηλών πεποιθήσεων αυ-
τό – αποτελεσματικότητας στην τάξη μέσα από τη διαμόρφωση ιστορικού επιτυχιών 
και την εξασφάλιση της κατανόησης βασικών δεξιοτήτων, παροχής βοήθειας σε δύ-
σκολα έργα αλλά και ανάθεση διαφορετικών έργων. 

Μέσα από έναν μηχανισμό επανατροφοδότησης και παροχής μηνυμάτων σχετικών με 
την αποτελεσματικότητα και τέλος μέσα από την ενίσχυση των πεποιθήσεων επιτυχί-
ας των μαθητών στο σχολικό πλαίσιο με την ανάθεση δύσκολων αλλά επιτεύξιμων 
έργων, ένδειξη εμπιστοσύνης, παρότρυνση να παρατηρήσουν άλλους συμμαθητές 
τους που αρχικά είχαν δυσκολίες αλλά τα κατάφεραν κλπ. 

Θεωρίες Στόχων Επίτευξης 

Οι στόχοι είναι μια σημαντική διάσταση των κινήτρων γιατί προϋποθέτουν δράση εκ 
μέρος τους ατόμου, γνωστικές διεργασίες για την επίτευξη τους και καταβολή προ-
σπάθειας και επιμονής.  

 Υπάρχουν τρία είδη στόχων επίτευξης (Elliot & Church, 1997).  

1. Οι Στόχοι Μάθησης 
2. Οι Στόχοι Επίδοσης-Προσέγγισης 
3. Οι Στόχοι Επίδοσης-Αποφυγής 

Οι στόχοι μάθησης προσανατολίζουν προς την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων. Η 
επιτυχία των μαθητών στο σχολείο εξαρτάται από το ενδιαφέρον και την προσπάθεια 
που καταβάλουν για μάθηση ενώ στόχο αποτελεί η βελτίωση του εαυτού. 
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Οι στόχοι επίδοσης – προσέγγισης προσανατολίζουν προς τους υψηλούς βαθμούς, 
ενώ η επιτυχία στο σχολείο εξαρτάται από την ικανότητα κάποιου να είναι καλύτερος 
από τους άλλους στην τάξη προσδίδοντας έτσι έμφαση στην κοινωνική σύγκριση. 

 Οι στόχοι επίδοσης - αποφυγής προσανατολίζουν στην καλή επίδοση του μαθητή 
στην τάξη για να μη φανεί κατώτερος των άλλων με στόχο να αποτελεί η αποφυγή 
της αποτυχίας και εδώ δίδεται έμφαση στην κοινωνική σύγκριση. 

Επιπρόσθετα, ο Nicholls(1984) προσθέτει με τις απόψεις του έναν νέο προσανατολι-
σμό των στόχων επίτευξης, αυτόν της αποφυγής της εργασίας, την επιδίωξη των μα-
θητών να περάσουν τον χρόνο τους στο σχολείο με όσο το δυνατό λιγότερο 
κόπο(Butler & Shibaz, 2008). 

Προτάσεις εφαρμογής από τον εκπαιδευτικό στην τάξη 

Τα κίνητρα ακαδημαϊκής επίτευξης των μαθητών μπορούν να γίνουν αντιληπτά ως 
προσπάθειες επίτευξης στόχων. Μαθητές με στόχους μάθησης είναι προσανατολι-
σμένοι στη δραστηριότητα και τη μάθηση και αφοσιωμένοι στην ικανότητα. 

Εκτός από τα δυο είδη στόχων υπάρχει και ένας τρίτος, ο στόχος αποφυγής εργασίας 
ο οποίος χαρακτηρίζεται από αποφυγή καταβολής προσπάθειας. Οι μαθητές με τέ-
τοιου είδους στόχους κάνουν το ελάχιστο δυνατό και αποφεύγουν προκλητικές δρα-
στηριότητες λόγω αποφυγής της αποτυχίας. Με λιγότερες αμοιβές το παιδί είναι πιο 
ελεύθερο να επιλέξει στόχους που επιβεβαιώνουν κάποια επιτεύγματα με λιγότερη 
προσπάθεια.  

Από τη θεωρία επίτευξης στόχων απορρέει το κίνητρο επίτευξης. Το κίνητρο επίτευ-
ξης αναφέρεται στην επιθυμία του ατόμου για τη βίωση επιτυχίας και τη συμμετοχή 
σε δραστηριότητες στις οποίες η επιτυχία εξαρτάται από την προσωπική προσπάθεια 
και τις ικανότητες (Slavin,2018). 

Απαιτούνται τρεις αναγκαίες συνθήκες για τη διέγερση του κινήτρου επίτευξης: 

1. Το άτομο να θεωρεί τον εαυτό του υπεύθυνο για το αποτέλεσμα 
2. Να έχει γνώση του αποτελέσματος 
3. Να αναλαμβάνει ρίσκο όσον αφορά τις πιθανότητες επιτυχίας 

Η ύπαρξη υψηλών κριτηρίων είναι σημαντική γιατί απ’ αυτά κρίνεται η επίδοση 
(Κωσταρίδου - Ευκλείδη, 1999).  

Συμπεράσματα 

Τα κίνητρα καθοδηγούν τη συμπεριφορά του μαθητή προς τον στόχο, αυξάνουν την 
προσπάθεια που αυτός καταβάλει, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, βελτιώνει τη γνωστι-
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κή επεξεργασία και κινείται με επιμονή προς την επίτευξη του στόχου του και κατά 
συνέπεια στην επιτυχέστερη μάθηση 

Είναι σημαντικό για τον εκπαιδευτικό να κατανοεί τους μαθητές του και ν’ ανακαλύ-
πτει τους τρόπους με τους οποίους παρωθούνται. Παράλληλα είναι ανάγκη να δείχνει 
ευαισθησία στις ανάγκες τους και ευστροφία στην τιθάσευση των κινήτρων τους, τα 
οποία πρέπει να κατευθύνονται σε επιθυμητούς στόχους(Τριλιανός,1993). 

Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να προκαλούν στους µαθητές µια γοητεία για τη µάθηση. 
Να συνδέουν το µάθηµα µε τη ζωή και τον κόσµο. Να τους παρέχουν ουσιαστική και 
προκλητική εργασία, να τους επιτρέπουν να αναλαµβάνουν την ευθύνη πάνω στην 
εργασία τους, και να τους παρέχουν φροντίδα και υποστήριξη. Με τον τρόπο αυτό θα 
τονώνουν το ενδιαφέρον και τα κίνητρα των µαθητών τους, θα ενθαρρύνουν την αυ-
τονομία τους και θα προσδίδουν θετική ανατροφοδότηση. 
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Μνημονικές και γνωστικές στρατηγικές παιδιών προσχολικής ηλικίας 
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Περίληψη 

Στο άρθρο αυτό παρουσιάζονται πληροφορίες σχετικά με τη χρήση μνημονικών και 
γνωστικών στρατηγικών για τη βελτίωση της μάθησης και της μνήμης μαθητών προ-
σχολικής ηλικίας με ενδείξεις εμφάνισης στο μέλλον Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών 
(ΕΜΔ). Επίσης, παρατίθενται ενδεικτικά παραδείγματα δραστηριοτήτων παιγνιώδους 
χαρακτήρα, βασισμένα σε διαφόρους τύπους σχετικών στρατηγικών, συμπεριλαμβα-
νομένης της μεθόδου ομαδοποίησης πληροφοριών και της οργάνωσής τους, της οπτι-
κοακουστικής μεθόδου, της ενσωμάτωσης της τέχνης στη διδασκαλία και της ουσια-
στικής μάθησης. Τέλος, παρέχεται μια συζήτηση αναφορικά με τα θεωρητικά θεμέλια 
και την εμπειρική ερευνητική υποστήριξη των γνωστικών και μνημονικών στρατηγι-
κών.  

Λέξεις-Κλειδιά: μνημονικές στρατηγικές, γνωστικές στρατηγικές, προσχολική ηλικία, 
Ε.Μ.Δ. 

Εισαγωγή 

Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας που βρίσκονται σε επικινδυνότητα να αναπτύξουν Μα-
θησιακές Δυσκολίες (ΜΔ) εμφανίζουν «έλλειψη στοχαστικότητας» και περιγράφονται 
ως παρορμητικά, χαρακτηρισμός που αποδίδει τη συνήθειά τους να απαντούν λάθος 
χωρίς πρώτα να σκεφτούν. Επίσης, αναπτύσσουν με καθυστέρηση και σε μικρότερο 
βαθμό σε σχέση με τον γενικό τυπικό πληθυσμό, την επιλεκτική προσοχή, την ικανό-
τητα, δηλαδή, να επικεντρώνονται στο γνωστικό τους έργο, ενώ παράλληλα να αγνο-
ούν συμπτωματικά, δευτερεύοντα και μη σχετικά ερεθίσματα (Hunt & Marshall, 2005; 
Πόρποδας, 1998). Το γεγονός αυτό δημιουργεί μαθησιακά κενά που τα εμποδίζουν να 
αναπτύξουν γνωστικές διαδικασίες, δηλαδή να χρησιμοποιήσουν στρατηγικές μνήμης 
και μάθησης και όλα αυτά δυσχεραίνουν την προσαρμογή και αποδοχή τους στο οικο-
γενειακό και σχολικό περιβάλλον (DeCrease, 1986).  

Οι έρευνες δείχνουν ότι οι ΜΔ συνιστούν μία από τις συχνότερες διαταραχές μάθησης 
που συναντώνται στο χώρο της εκπαίδευσης και η εμφάνισή τους συνοδεύεται από 
ελλείμματα στη λειτουργεία της μνήμης, γεγονός που οδηγεί σε σημαντικές δυσκολίες 
στο γνωστικό, μαθησιακό και ψυχοκοινωνικό τομέα (Τζιβινίκου, 2015). Ως εκ τούτου, 
η διδασκαλία των στρατηγικών μάθησης είναι σημαντικό να αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος των προγραμμάτων παρέμβασης που στοχεύουν στην υποστήριξη μαθητών με 
ΜΔ, γεγονός που καθιστά χρήσιμη τη διδασκαλία τους μέσα στη διδακτική τάξη για 
όλους τους μαθητές ανεξαιρέτως (Γάκης κ.ά., 2014).  
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Αναλυτικότερα, όπως επισημαίνει η Πολυχρόνη (2007), η πρώιμη ανίχνευση και πρό-
ληψη, καθώς και η παρέμβαση και έγκαιρη αντιμετώπιση των ΜΔ στο πλαίσιο του 
σχολείου, είναι ένα θέμα που απασχολεί έντονα, κατά τη διάρκεια των τελευταίων ε-
τών, τους επαγγελματίες όλων των ειδικοτήτων, οι οποίοι ασχολούνται με τις ΜΔ. Ο 
εντοπισμός αυτών των δυσκολιών, κατά την προσχολική ή πρώτη σχολική ηλικία ή και 
αργότερα, μέσα από δομημένα προγράμματα και μεθόδους παρέμβασης, με βασικό 
κριτήριο την εξατομίκευση προκειμένου να ενισχυθούν συγκεκριμένες περιοχές γνω-
στικής ανάπτυξης όπου εμφανίζονται αδυναμίες, π.χ. μνήμη, φωνολογική επίγνωση, 
ψυχοκινητική ωριμότητα κ.λπ., αποτελεί την πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση σε μα-
κροχρόνιο επίπεδο (Μπόντη, 2013). 

Δεδομένου ότι στο μαθησιακό πλαίσιο παρέμβασης σημαντικός παράγοντας που συμ-
βάλλει στη σωστή διαχείριση της συμπεριφοράς και στη βελτίωση της απόδοσης των 
μαθητών είναι η γνώση και η εφαρμογή επιτυχημένων στρατηγικών (Behets, 1997· 
Siedentop, 2002· Slavin, 2003), η εργασία αυτή στοχεύει στην παρουσίαση εκπαιδευ-
τικών δραστηριοτήτων που αφορούν μαθητές προσχολικής ηλικίας και αποσκοπούν 
στην καλλιέργεια και στη βελτίωση των μνημονικών τους ικανοτήτων και κατά συνέ-
πεια στη γνωστική εξέλιξή τους. 

Θεωρητικό Υπόβαθρο 

Οι μνημονικές στρατηγικές είναι συνειδητές, εμπρόθετες γνωστικές πράξεις που συμ-
βάλλουν στην διεκπεραίωση ενός μνημονικού έργου. Οι γνωστικές στρατηγικές δίνουν 
προσοχή στις γνωστικές ικανότητες και διαδικασίες που οδηγούν στην απόκτηση μιας 
γνώσης που οδηγεί με τη σειρά της στη μάθηση γενικότερα του παιδιού (Μπόντη, 
2013).  

Είναι σημαντικό ο εκπαιδευτικός να εμφυσήσει στους μαθητές με ΜΔ στρατηγικές που 
να αφορούν την ενίσχυση της μνήμης τους. Παράλληλα, είναι καλό να ακολουθεί με-
θόδους και στρατηγικές λειτουργώντας ως μοντέλο που επιδεικνύει γόνιμους τρόπους 
μάθησης στα παιδιά. Μέσα από τέτοιες δραστηριότητες θα μπορεί ο εκπαιδευτικός να 
αξιολογήσει τον λόγο του παιδιού, την οπτική και ακουστική αντίληψή του και να ενι-
σχύσει τις δραστηριότητες που αφορούν στη μνήμη του παιδιού και συνδυάζουν την 
ακουστική και την οπτική σκέψη. Πράγματι, οι έρευνες φανερώνουν ότι, όταν η πλη-
ροφορία παρουσιάζεται σε οπτική μορφή, είναι ευκολότερο για τον εγκέφαλο να την 
αποθηκεύσει στη μνήμη (Bauer & Johnson-Laird, 1993; Novick, 2001; Sperling, 1960). 

Επιπλέον, η μάθηση που προσλαμβάνεται με ουσιαστικό τρόπο (meaningful learning) 
διατηρείται πολύ περισσότερο χρόνο στη μνήμη, μπορεί να διευκολύνει τη μελλοντική 
μάθηση και να χρησιμοποιηθεί στην επίλυση προβλημάτων ή στη δημιουργική σκέψη. 
Η νέα γνώση έχει σχέση με την προϋπάρχουσα, γεγονός που συμβάλλει στη διατήρησή 
της στη μνήμη, καθώς και στον εμπλουτισμό του γνωστικού υπόβαθρου του μαθητή 
και την τροποποίηση των εσφαλμένων αντιλήψεων. 'Έτσι, οι παρανοήσεις αποφεύγο-
νται και η γνώση που αποκτήθηκε έχει μεγάλη πιθανότητα να χρησιμοποιηθεί για επι-
πλέον μάθηση στο μέλλον ή για επίλυση κάποιου προβλήματος (Novak, 2002). 
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Εδώ, είναι σκόπιμο να αναφέρουμε ερευνητικά παραδείγματα από διάφορα γνωστικά 
πεδία, όπως για παράδειγμα αυτό των μουσικών εκτελεστών, όπου οι στρατηγικές α-
πομνημόνευσης χρησιμοποιούνται και προτάσσονται από τον μουσικό σε όλα τα στά-
δια μελέτης ενός μουσικού έργου, από την πρώτη ανάγνωση έως την τελική απομνη-
μόνευση μιας παρτιτούρας. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι μουσικοί από νεαρή ηλικία 
χρησιμοποιούν διαφορετικές στρατηγικές απομνημόνευσης και οι μνημονικές τεχνικές 
πρέπει να βελτιώνουν την προσοχή σε λεπτομέρειες της πληροφορίας και να αυξάνουν 
την προσπάθεια κωδικοποίησης των πληροφοριών, βοηθώντας στην οργάνωση και ο-
μαδοποίηση των νεοαποκτηθέντων πληροφοριών. Έτσι, εμποδίζεται η εμφάνιση κενών 
μνήμης και προσοχής κατά την εκτέλεση ενός μουσικού κομματιού (Ζαχαροπούλου, 
2006).  

Συνολικά, οι Παντελιάδου και Αντωνίου (2008) δίδουν παραδείγματα μνημονικών 
στρατηγικών αναφέροντας και αναλύοντας μνημονικά βοηθήματα όπως οι αναλογίες, 
οι ρίμες (μικρά ποιήματα), οι νοερές εικόνες, τα ακρωνύμια, οι κατηγοριοποιήσεις και 
οι οπτικοποιήσεις καθώς και οι λέξεις-κλειδιά, προκειμένου να εγκαθιδρυθεί μία σαφή, 
άμεση και συνεχή διδασκαλία σε γνωστικό αλλά και μεταγνωστικό επίπεδο για μαθη-
τές με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Με βάση αυτή τον θεωρητικό και ερευνητικό προβληματισμό, στις παρακάτω δραστη-
ριότητες γίνεται προσπάθεια προσέλκυσης του ενδιαφέροντος των παιδιών μέσα από 
σύντομες δραστηριότητες που σχετίζονται με απλές και καθημερινές εμπειρίες. Πρό-
κειται για μορφές παρέμβασης που έχουν ως άμεσο στόχο την οικοδόμηση, υποστήριξη 
και ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων μνήμης, που όμως η χρήση τους δεν 
περιορίζεται στα ίδια τα έργα της εξάσκησης, αλλά στοχεύει στη γενίκευση και μετα-
βίβαση της αποκτημένης γνώσης σε άλλα γνωστικά έργα και συνθήκες.  

Δραστηριότητες ενίσχυσης με μνημονικές στρατηγικές 

Οι μνημονικές στρατηγικές συνιστούν γνωστικές διεργασίες που χρησιμοποιούνται συ-
νειδητά από το άτομο με σκοπό να μπορεί να ανακαλεί πληροφορίες από τη μνήμη με 
πιο αποτελεσματικό τρόπο (Μπόντη, 2013).  

1η δραστηριότητα: «Πως με λένε;» (προσαρμοσμένο από την Μπόντη, 2013). 

Η εκπαιδευτικός θα έχει σε καρτέλες διάφορα αντικείμενα και ζώα και τα οποία θα 
ξεκινούν και από φωνήεντα και από σύμφωνα, με σκοπό να κωδικοποιήσουν τα παιδιά 
στο μυαλό τους τα γράμματα της αλφαβήτου μέσα από αντικείμενα. Θα πρέπει, λοιπόν, 
στη συνέχεια, τα παιδιά να τοποθετήσουν σε σειρά τα γράμματα, σύμφωνα με τη φω-
νούλα που ακούν πρώτα, όταν φωνάζουν δυνατά τη λέξη, ώστε να σχηματίσουν βήμα–
βήμα τη λέξη της εικόνας με τα γράμματα που είναι στις κάρτες. Έπειτα, θα πρέπει να 
αντιστρέψουν ξανά τις καρτέλες των γραμμάτων με διαφορετική σειρά σύμφωνα με τις 
φωνούλες που θα ξανακούσουν. Κατά αυτό τον τρόπο, η φωνολογική επάρκεια ενι-
σχύει τη μνήμη τους μέσα από αυτά που ακούν και βλέπουν ταυτόχρονα. 
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2η δραστηριότητα: «Θυμήσου πως λέγομαι…» (προσαρμοσμένο από τους: Lerner, 
Lowenthal & Egan, 2001).  

Μέσα από αυτήν τη δραστηριότητα θα γίνει προσπάθεια τα παιδιά να μάθουν να ανα-
γνωρίζουν τις κατηγορίες των μουσικών οργάνων (πνευστά, κρουστά και έγχορδα). Η 
νηπιαγωγός θα τους έχει δείξει πρώτα στην ολομέλεια ή ακόμα και στη γωνιά του υπο-
λογιστή εικόνες και βίντεο οργάνων από κάθε κατηγορία. Έπειτα, θα γράψει σε τις 
τρεις κατηγορίες οργάνων και θα βάλει μέσω του υπολογιστή ήχους διάφορων οργάνων 
και τα παιδιά θα πρέπει να εντάξουν κάθε όργανο στα έγχορδα, στα κρουστά και τα 
πνευστά. Με τον συνδυασμό αυτό της οπτικο-ακουστικής μνήμης τα παιδιά θα αξιο-
λογηθούν και θα προσπαθήσουν να βελτιωθούν μέσα από τέτοια δραστηριότητα καθώς 
ο εκπαιδευτικός εδώ λειτουργεί ως μοντέλο και αφήνει τα ίδια τα παιδιά να ανακαλύ-
ψουν και εξασκήσουν την βραχύχρονη μνήμη τους. 

3η δραστηριότητα: «Γιατί στέκεται στο νερό η βαρκούλα;» (προσαρμοσμένο από 
τους Καριώτογλου & Παπαδοπούλου, 2014). 

Από αυτήν τη δραστηριότητα ο εκπαιδευτικός στοχεύει να βάλει το παιδί σε μία διαδι-
κασία σκέψης μέσα από συγκεκριμένα πράγματα, ώστε να βγάλει γενικά συμπερά-
σματα (επαγωγική σκέψη). Μέσα από ερεθίσματα που το ίδιο το παιδί έχει αποκτήσει, 
γενικεύουμε την αξία ενός φαινομένου που τους εξηγούμε. Γίνεται προσπάθεια να δώ-
σουμε στο παιδί να καταλάβει το φυσικό φαινόμενο της άνωσης. Για να κατανοήσουν 
τα παιδιά πώς γίνεται ένα μεγάλο καράβι να το συγκρατεί η θάλασσα και να μην βυθί-
ζεται, μπορούμε να τους δείξουμε ένα μικρό πείραμα. Να τοποθετήσουμε στην τάξη 
ένα ελαφρύ αντικείμενο, για παράδειγμα ένα πλαστικό ποτήρι ότι μπορεί και επιπλέει 
στη λεκάνη με το νερό. Με αυτόν τον τρόπο, τα παιδιά θα απομνημονεύσουν το φυσικό 
φαινόμενο της άνωσης, μέσα από μια μικρή ενέργεια στην τάξη, και θα θυμούνται ότι 
με παρόμοιο τρόπο συμβαίνει και σε μεγάλα πλοία. 

4η δραστηριότητα: «Όταν οι αριθμοί μπερδεύονται» (προσαρμοσμένο από την Μπό-
ντη, 2013). 

Μέσα από την παρακάτω δραστηριότητα γίνεται προσπάθεια να έρθουν τα παιδιά σε 
επαφή με τα μαθηματικά και να ενισχύσουν τις ήδη υπάρχουσες προ-μαθηματικές τους 
γνώσεις. Πρόκειται για σειροθέτηση αριθμών από το 1 έως το 15. Η εκπαιδευτικός θα 
πρέπει να μοιράσει στα παιδιά καρτέλες με τους αριθμούς μέχρι το 15 και τα παιδιά θα 
πρέπει να τους τοποθετήσουν στη σωστή σειρά. Πέρα από αυτό όμως θα μπουν ακόμα 
τα παιδιά στη διαδικασία να κάνουν σειροθέτηση των ενδιάμεσων αριθμών. Για παρά-
δειγμα να βάλουν σε σειρά τους αριθμούς από το 4 έως το 12 ή από το 3 έως το 9. Αυτό 
έχει ως στόχο τη μαθηματική εξοικείωσή τους και ανάπτυξη με την αριθμητική, καθώς 
μία τέτοια δραστηριότητα τα βοηθά να συγκρατούν στο μυαλό τους τη σειρά των αριθ-
μών.  

5η δραστηριότητα: «Έτοιμοι για σούπερ μάρκετ!» (προσαρμοσμένο από την Μπόντη, 
2013). 
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 Άλλη μία επιλογή μνημονικών στρατηγικών για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, προ-
έρχεται μέσα από τη μελέτη της Male, σύμφωνα με την οποία τα παιδιά λειτουργούν 
με την ίδια τακτική και σε παρόμοιες περιστάσεις στην καθημερινότητά τους. Η νηπια-
γωγός θα συγκεντρώσει τα παιδιά στην ολομέλεια και θα τα ρωτήσει εάν έχουν πάει 
ποτέ μαζί με τους γονείς τους στο σούπερ–μάρκετ να ψωνίσουν και τι είναι αυτό που 
πάντα τους αρέσει να παίρνουν από αυτό. Έτσι, θα τα προσεγγίσει να δημιουργήσουν 
τη δική τους λίστα για το σούπερ μάρκετ, ζωγραφίζοντας τα τρόφιμα και τα προϊόντα 
που θέλουν να αγοράσουμε. Κατά αυτό τον τρόπο, γίνεται απομνημόνευση λίστας για 
το σούπερ μάρκετ, κάτι που θα γνωρίζουν και θα πραγματοποιούν και στην καθημερινή 
τους ζωή. 

Δραστηριότητες ενίσχυσης με γνωστικές στρατηγικές 

Τα παιδιά με ΜΔ παρουσιάζουν δυσκολίες στην κινητοποίηση των γνωστικών στρα-
τηγικών. Αυτή μπορεί να επιτευχθεί μέσα από συστήματα εμπειρίας που μπορεί να 
προσλαμβάνει από την καθημερινή έκθεσή του στο περιβάλλον, αλλά και μέσα από 
ειδικά προγράμματα εξάσκησης-εκπαίδευσης που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρό-
νια, με στόχο την κινητοποίηση των στρατηγικών επεξεργασίας των πληροφοριών. 

6η δραστηριότητα: «Ας βρούμε τις διαφορές!» (προσαρμοσμένο από την Μπόντη, 
2013). 

Παρουσιάζουμε στα παιδιά δύο εικόνες με ένα τοπίο, οι οποίες είναι ίδιες αλλά η κα-
θεμιά δεν έχει στοιχεία που έχει η άλλη. Έτσι, δείχνουμε στα παιδιά και τις δύο εικόνες 
και αυτά πρέπει να εντοπίσουν πέντε διαφορές που έχουν, καθώς μερικά στοιχεία λεί-
πουν από τη μία εικόνα και μερικά από την άλλη, ενώ είναι ίδιο το τοπίο στις φωτο-
γραφίες. Αυτή η άσκηση θα βάλει τα παιδιά σε διαδικασία να επεξεργαστούν τη μνήμη 
τους και να μάθουν να εντοπίζουν αυθόρμητα τις διαφορές και τις ομοιότητες σε δύο 
εικόνες. 

7η δραστηριότητα: «Τι κρύβεται στις εικόνες;» (προσαρμοσμένο από την Μπόντη, 
2013). 

Η εκπαιδευτικός διαβάζει ένα παραμύθι της επιλογής της, που να είναι μικρό και εν-
διαφέρον για την προσοχή των παιδιών και τους ζητά να τοποθετήσουν τις εικόνες που 
ήδη θα τους έχει δώσει με τη σειρά ανάλογα με την πλοκή της ιστορίας που τους αφη-
γήθηκε, ώστε να υπάρχει μία χρονική ακολουθία των γεγονότων που διαδραματίστη-
καν στο παραμύθι. Τα παιδιά όμως ήδη από την αρχή θα έχουν τον χρόνο να παρατη-
ρήσουν για 5΄με 10΄ τις εικόνες. Πρώτα όμως η εκπαιδευτικός θα ρωτήσει τα παιδιά 
(ποιος, πού, πότε, γιατί έγινε, πώς προέκυψε) γενικά για το παραμύθι, ώστε να απομνη-
μονεύσουν τα παιδιά πληροφορίες για να καταφέρουν να δημιουργήσουν τη χρονική 
ακολουθία των εικόνων που έχουν να κάνουν με την προφορική ιστορία. 

8η δραστηριότητα: «Ποιο είναι το όνομά μου;» (προσαρμοσμένο από την Μπόντη, 
2013). 
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Αυτή η δραστηριότητα επικεντρώνεται στην οπτική μνήμη των παιδιών και αφορά τα 
μη γλωσσικά σύμβολα. Δίνουμε στα παιδιά να κόψουν εικόνες σε χαρτί με τη βοήθεια 
φυσικά της νηπιαγωγού. Τα αντικείμενα αυτά είναι συγκεκριμένα και κάποια από αυτά 
μπορεί να είναι ένα φεγγάρι, τηλέφωνο, κερί, γυαλιά, χέρι, αυτί, καμπάνα, λουλούδι, 
ποτήρι, τραπέζι, τρένο. Αφού τα κόψουν, τους ζητάμε ξεχωριστά να παρατηρήσουν με 
προσοχή τις εικόνες αυτές για 10΄ περίπου και στη συνέχεια, αφού εμείς κρύψουμε 
όλες τις εικόνες, ζητάμε από το παιδί να ονομάσει όσα από τα αντικείμενα θυμάται. 
Κάθε φορά που το παιδί θα αναφέρει κάθε αντικείμενο, η εκπαιδευτικός θα παρουσιά-
ζει την εικόνα τού αντικειμένου αυτού.  

Συμπεράσματα 

Ανακεφαλαιώνοντας, κατά τη διαδικασία οικοδόμησης της γνώσης, οι μαθητές προ-
σχολικής ηλικίας χρησιμοποιούν διάφορες στρατηγικές μάθησης, οι οποίες τους βοη-
θούν να οργανώσουν και να διευκολύνουν την εμπλοκή τους στη διαδικασία της μάθη-
σης (State of New Jersey Department of Education, 2014). Στις στρατηγικές μάθησης 
συμπεριλαμβάνονται και οι γνωστικές διαδικασίες μέσα από την επίτευξη γνωστικών 
στόχων. Ως εκ τούτου, η μαθησιακή πράξη, το αναλυτικό πρόγραμμα και η αξιολόγηση 
αποτελούν την καρδιά της όποιας εκπαιδευτικής διαδικασίας και ενέργειας. Σε ένα τέ-
τοιο πλαίσιο θεωρίας, πράξης και αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου μείζονα ρόλο 
κατέχουν οι δεξιότητες του εκπαιδευτικού, σε συνδυασμό με την επιλογή των διδακτι-
κών στόχων και στρατηγικών (Leach, Moon, 1999).  

Με δεδομένο ότι οι στρατηγικές μάθησης είναι νοητικές διαδικασίες που χρησιμοποι-
ούνται από τους μαθητές για να διαχειριστούν και να ελέγξουν την πληροφορία που 
τους δίδεται, γίνεται φανερό ότι η μάθηση στα παιδιά με ΜΔ επιτυγχάνεται δίνοντας 
περισσότερη βαρύτητα στις ήδη υπάρχουσες γνωστικές τους ικανότητες (Υψηλάντης 
& Μουτή, 2015). Μέσα από την ρουτίνα οι στρατηγικές αυτές μπορούν να συνδυάζο-
νται και με άλλες όπως σε αυτή την περίπτωση με τις μνημονικές στρατηγικές. Η ανα-
κλητική μνήμη των παιδιών και οι μνημονικές τους στρατηγικές μπορούν να βελτιω-
θούν από νωρίς, εφόσον χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα μέσα και τις κατάλληλες συν-
θήκες. Άρα, λοιπόν, προσφέρουμε στα παιδιά πλούσιες σε υλικό δραστηριότητες, που 
να αφορούν όλες της μαθησιακές περιοχές μαζί με το κατάλληλο υλικό και τον σωστά 
διαμορφωμένο χώρο για να μπορούν να κινούνται και να δραστηριοποιούνται ελεύθερα 
και άνετα, περιμένοντας πάντα την εξέλιξή τους (State of New Jersey Department of 
Education, 2014).  

Σύμφωνα με τον Alqahtani (2015), η χρήση εικόνων συμπληρώνει τις έννοιες που εκ-
φράζονται με λεκτικό τρόπο. Για παράδειγμα, οι λέξεις μπορούν ακόμη και να αντικα-
τασταθούν ή να ενισχυθούν από εικόνες, ώστε οι μαθητές να αναγνωρίζουν τις πληρο-
φορίες χωρίς να χρειάζεται να τις απομνημονεύουν. Επίσης, η τεχνική της ζωγραφικής 
αναπτύσσει τη δημιουργικότητα στους μαθητές μέσω της χρήσης καρτών (flashcards) 
και διαφόρων άλλων υλικών. Σύμφωνα με τον Altun (2015) οι εικόνες και τα σχέδια 
προσελκύουν το ενδιαφέρον και την προσοχή των μαθητών ώστε να εμπλουτίσουν το 
λεξιλόγιό τους. 
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Οι Swanson, Cooney & McNamara (2004) αναφέρουν ότι η μνήμη είναι ένας κρίσιμος 
τομέας στον τομέα των ΜΔ, καθώς συνδέεται με την επίδοση σε ακαδημαϊκούς και 
γνωστικούς στόχους. Επιπλέον, έχει επισημανθεί ότι οι στοιχειώδεις γνωστικές διεργα-
σίες στις οποίες βασίζεται ένα διάστημα μνήμης αποτελεί σημαντική πηγή ατομικών 
διαφορών στην αντίληψη ενός προβλήματος από τους μαθητές (Cooney & Swanson, 
1990). Συγκεκριμένα, βάσει έρευνας των Swanson, Cooney & McNamara (2004), οι 
διαφορές, που σχετίζονται με την ικανότητα μνήμης αλλά και την ηλικία, έχουν κατα-
δείξει ότι παιδιά με ΜΔ αφενός και παιδιά μικρότερα σε ηλικία αφετέρου είναι λιγό-
τερο πιθανό να οργανώσουν ή να επωφεληθούν από την οργανωτική δομή των αντικει-
μένων. Τα παιδιά που είναι πιο αποτελεσματικά σε δεξιότητες μνήμης συχνά έχουν 
μάθει απλές στρατηγικές και μέσω της εξάσκησης και πρακτικής έχουν ανακαλύψει 
τρόπους για να τροποποιήσουν αυτές τις στρατηγικές σε πιο αποτελεσματικές και ισχυ-
ρές γνωστικές διαδικασίες. Συνολικά, οι μνημονικές στρατηγικές στοχεύουν στο να 
βοηθήσουν τους μαθητές να αποθηκεύσουν και να μπορούν να ανακτήσουν νέες πλη-
ροφορίες και οι γνωστικές βοηθούν τους μαθητές να κατανοήσουν και να παράγουν τη 
γλώσσα με πολλά διαφορετικά μέσα (Υψηλάντης & Μουτή, 2015). 

Παιδιά με ΜΔ εντάσσονται στην εκπαίδευση μέσα από την προώθηση της ισότιμης 
πρόσβασης στην προσχολική εκπαίδευση. Υπό αυτή την οπτική, η πρώιμη παιδαγω-
γική παρέμβαση συμβάλλει στη βελτίωση της ανάπτυξης των παιδιών με επικινδυνό-
τητα να παρουσιάσουν ΜΔ επιτυγχάνοντας τη γνωστική και κοινωνική ανάπτυξη. Ε-
πιπλέον, τα προγράμματα πρώιμης παρέμβασης μειώνουν το οικογενειακό άγχος, πα-
ρεμποδίζουν τη δημιουργία δευτερευόντων προβλημάτων και λειτουργούν ανασταλ-
τικά σε καταστάσεις σχολικής περιθωριοποίησης, δίδοντας έτσι πολλαπλά οφέλη στην 
εκπαιδευτική και ευρύτερη κοινότητα (Lerner et al., 2001). 
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Ο αντισταθμιστικός χαρακτήρας της προσχολικής εκπαίδευσης 

Παπαγεωργίου Σοφία, Εκπαιδευτικός Π.Ε.60, M.Ed, sofia2990@gmail.com 

Περίληψη 

Αντικείμενο της παρούσης μελέτης είναι μια σύντομη βιβλιογραφική επισκόπηση 
σχετικά με τον αντισταθμιστικό χαρακτήρα της προσχολικής εκπαίδευσης. Στόχος 
είναι να γίνει μια ιστορική αναδρομή γύρω από το πεδίο της αντισταθμιστικής 
αγωγής με αφετηρία τη θεωρία του «ανθρώπινου κεφαλαίου», να τεθεί το θεωρητικό 
υπόβαθρο με βάση το έργο των B. Bernstein και P. Bourdieu και να παρουσιαστούν 
συνοπτικά τα αποτελέσματα ερευνών, ενδεικτικών της ποικιλίας των αποχρώσεων 
των περιοχών προβληματισμού που συσσωρεύονται στη βιβλιογραφία, σχετικά με το 
υπό διερεύνηση θέμα. Μέσω της βιβλιογραφικής επισκόπησης, διαπιστώνεται μια 
ισχυρή συσχέτιση των μεταβλητών της σχολικής επίδοσης και της κοινωνικής 
προέλευσης, αν και η αποτελεσματικότητα των αντισταθμιστικών προγραμμάτων έχει 
δεχθεί ισχυρή κριτική.  Κατά γενική ομολογία, τέτοιου είδους προγράμματα μπορούν 
να εξισορροπήσουν τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα που σχετίζονται με δεξιότητες 
ζωής και να εξαφανίσουν μεγάλο μέρος από τις ανισότητες στη σχολική επίδοση, 
αλλά δεν μπορούν να επηρεάσουν τα χαρακτηριστικά των μαθητών που έχουν άμεση 
σχέση με το κοινωνικο-οικονομικό τους υπόβαθρο. 

Λέξεις-Κλειδιά: αντισταθμιστική αγωγή, προσχολική εκπαίδευση, ανθρώπινο 
κεφάλαιο, διαφοροποιημένη διδασκαλία 

Εισαγωγή 

Η θεωρία του «ανθρώπινου κεφαλαίου», η οποία αναπτύχθηκε κατά την 
μεταπολεμική περίοδο από τον Theodore Schultz (1968), έδωσε προτεραιότητα στην 
εκπαίδευση και ανέδειξε τη σημασία της έννοιας της ισότητας των εκπαιδευτικών 
ευκαιριών. Σύμφωνα με τη θεωρία, οι πηγές πλούτου για την οικονομική ανάπτυξη 
μιας χώρας δεν είναι μόνο οι παραγωγικές, αλλά και οι επενδύσεις σε «ανθρώπινο 
κεφάλαιο», μέσω της εκπαίδευσης, της δημόσιας υγείας και της εσωτερικής 
κινητικότητας. Υποστηρίζεται, ότι το εκπαιδευτικό σύστημα είναι ο ουσιαστικότερος 
μοχλός για την οικονομική ανάπτυξη κάθε χώρας, καθώς αυτή εξαρτάται απόλυτα 
από την αξιοποίηση του διανοητικού δυναμικού της, και στόχος των ίσων ευκαιριών 
είναι να σταματήσει η απώλεια των «αποθεμάτων ταλέντων» και να επιτευχθεί η 
φιλελεύθερη κοινωνία της αφθονίας (Φραγκουδάκη, 1985). 

Το αίτημα για εξίσωση των εκπαιδευτικών ευκαιριών οδήγησε σε πολυάριθμες και 
μακροχρόνιες έρευνες, στοχεύοντας στον εντοπισμό των ανισοτήτων. Αυτές, στη 
συντριπτική τους πλειοψηφία και παρά το γεγονός ότι το φαινόμενο των 
εκπαιδευτικών ανισοτήτων αναλύθηκε και ερμηνεύθηκε μέσω ενός πλήθους 
θεωρητικών προσεγγίσεων, ανέδειξαν την ισχυρή συσχέτιση μεταξύ της επίδοσης των 
μαθητών και της κοινωνικής τους προέλευσης. Κάποια από τα συμπεράσματα που 
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προέκυψαν μπορούν να συνοψισθούν στα ακόλουθα: α) η άνιση επίδοση στο σχολείο 
δεν οφείλεται στις ατομικές διαφορές ικανοτήτων, αλλά στην κοινωνική προέλευση 
των ατόμων, β) η κοινωνικά καθορισμένη άνιση επίδοση στο σχολείο επιβιώνει και 
μετά την άρση των οικονομικών και κοινωνικών εμποδίων και γ) η αξιολογική 
κλίμακα του σχολείου αναπαράγει με ακρίβεια την ταξική διαστρωμάτωση της 
κοινωνίας (Φραγκουδάκη, 1985). 

Το πεδίο της αντισταθμιστικής εκπαίδευσης 

Η διαπίστωση, η οποία στηρίζεται σε αναλύσεις πραγματολογικών δεδομένων και 
υποστηρίζει ότι παρατηρείται ισχυρή συσχέτιση των μεταβλητών της σχολικής 
επίδοσης και της κοινωνικής προέλευσης, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η 
θεσμοθετημένη εκπαιδευτική ισότητα είναι μόνο τυπική. Αμφισβητείται ο όρος 
«ισότητα ευκαιριών» και προτείνεται το αίτημα για «εξίσωση των δυνατοτήτων». Ο 
προβληματισμός αυτός οδήγησε στη δημιουργία της ιδέας της «αντισταθμιστικής 
εκπαίδευσης», στόχος της οποίας είναι να γίνει η εκπαίδευση από τυπικά ίση, 
διορθωτική των διαφορών που προέρχονται από το οικογενειακό περιβάλλον 
(Φραγκουδάκη, 1985). 

Με βάση αυτή τη λογική, ξεκίνησαν να εφαρμόζονται αντισταθμιστικά προγράμματα 
διεθνώς και σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Ο Τζέιμς Κόουλμαν (1966) ήταν 
εκείνος που προώθησε το αίτημα για «εξίσωση των αποτελεσμάτων», μέσω της 
διαφοροποίησης και εξατομίκευσης της διδασκαλίας, παρ’όλο που λίγο αργότερα 
υποστήριξε ότι δεν είχε καμία χρησιμότητα η εννοιολογική διαφοροποίηση ανάμεσα 
στους όρους «ισότητα ευκαιριών» και «εξίσωση αποτελεσμάτων», που εκείνος είχε 
προτείνει. Η διαφοροποίηση και εξατομίκευση της διδασκαλίας είναι μια διαδικασία 
που σημαίνει ότι κάθε παιδί θα διδαχθεί ανάλογα με τις δυνατότητές του και αποτελεί 
ένα βασικό και ενδεικτικό σημείο στο οποίο συμπίπτει η γνώμη των φιλελεύθερων 
μεταρρυθμιστών και των μοντέρνων τεχνοκρατών. Μια πραγματικά δημοκρατική 
αντιμετώπιση της διαφοροποιημένης  διδασκαλίας απαιτεί άνιση παροχή γνώσεων σε 
παιδιά με διαφορετικές ικανότητες (Κοντογιαννοπούλου-Πολυδωρίδη, 1997, Gorard, 
2010) και αυτή η διαπίστωση αποτελεί τον πυρήνα του όρου « αντισταθμιστική 
εκπαίδευση». 

Η Fraser (1997) ανασύρει το διαχωρισμό μεταξύ οικονομικής και πολιτιστικής 
αδικίας και υποστηρίζει ότι πίσω από την εκπαιδευτική αποτυχία κρύβεται η 
πολιτιστική αδικία, με τους ορισμούς των αναλυτικών προγραμμάτων και των 
κανόνων συμπεριφοράς επιβαλλόμενους από την κυρίαρχη τάξη, η οποία υπαγορεύει 
την εφαρμογή πολιτικών αναγνώρισης (politics of recognition) και όχι 
αναδιαμοιρασμού (politics of re-distribution). Σύμφωνα με την Power (2008), η 
κριτική που υφίσταται μια τέτοια παραδοχή συνίσταται στο γεγονός ότι τέτοιες 
παρεμβάσεις τείνουν να κάνουν τη σχολική αποτυχία να φαίνεται ως φυσικό 
επακόλουθο των συνθηκών ζωής των μειονεκτούντων. Αυτό που προτείνεται είναι 
όχι μόνο η αναγνώριση των ανισοτήτων, αλλά και η αξιολόγηση και η αντιμετώπισή 
τους, με αφετηρία την έννοια «έλλειμμα». Η αναγνώριση του ελλείμματος αποτελεί 
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μια επίκριση της οικονομικής εκμετάλλευσης και αδικίας, γεγονός που μας φέρνει 
ξανά στις πολιτικές αναδιαμοιρασμού, αρκεί να είναι σαφές τί αναδιαμοιράζεται και 
σε ποιούς. Προκειμένου να καταστεί αυτό εφικτό, κατά την Power, είναι ανάγκη να 
διαμορφωθεί ένα αναλυτικό, θεωρητικό πλαίσιο, μέσω του οποίου θα συλληφθεί η 
πολυπλοκότητα και οι αρχές των αντισταθμιστικών παρεμβάσεων. 

Επίσης, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η θέση ότι η εκπαίδευση αντανακλά την 
κοινωνία, μάλλον ως επιφαινόμενο, παρά ως καθοριστικός παράγοντας (Gorard, 
2010). Δηλαδή, η διαστρωμάτωση που παρατηρείται εντός του σχολικού συστήματος 
προϋπάρχει και δεν συγκροτείται μέσω των υποκειμένων που το απαρτίζουν και των 
διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στους κύκλους του, χωρίς να είναι εμφανές αν το 
σύστημα καλυτερεύει ή χειροτερεύει τις προϋπάρχουσες ανισότητες. Με αυτόν τον 
τρόπο, επιχειρείται η ανάδειξη της αμφίδρομης και αλληλεπιδραστικής σχέσης των 
πεδίων της εκπαίδευσης και της κοινωνίας, προσφέροντας μια άλλη οπτική στον 
διάλογο περί της αποτελεσματικότητας διαφορετικών σχολικών μονάδων εντός του 
ίδιου κοινωνικο-οικονομικο-πολιτιστικού πεδίου. 

Οι βιβλιογραφικές πηγές που μελετήθηκαν στη συγκεκριμένη εργασία στηρίζονται, 
κατά κύριο λόγο, στο θεωρητικό έργο του Basil Bernstein και του Pierre Bourdieu. Σε 
αυτές αξιοποιείται η έννοια του «γλωσσικού κώδικα», την οποία εισήγαγε ο 
Bernstein, ο οποίος θεωρεί τη γλώσσα του σχολείου ως μία από τις μορφές κι ένα από 
τα κοινωνικά ιδιώματα της κάθε εθνικής γλώσσας. Τη γλώσσα αυτή κατέχουν με 
άνισο τρόπο τα άτομα, ανάλογα με την κοινωνική τους προέλευση (Φραγκουδάκη, 
1985, Gorard, 2010). Ο Bernstein ορίζει δύο γλώσσες, χρησιμοποιώντας τους όρους 
«περιορισμένος» και «επεξεργασμένος» γλωσσικός κώδικας. Αυτές καθορίζουν 
διαφορετικούς γνωστικούς προσανατολισμούς, διαφέρουν, κυρίως, ως προς τη δομή 
τους και αποτυπώνουν διαφορετική ιεραρχία και καταμερισμό εξουσίας στο 
εσωτερικό της οικογένειας και στις ευρύτερες επικοινωνιακές σχέσεις. Καταλήγει στο 
συμπέρασμα ότι η γνώση του ορθού χειρισμού της γλώσσας και η ευκολία εκμάθησης 
των κανόνων της είναι από τις σημαντικότερες προϋποθέσεις της σχολικής επιτυχίας 
και οι παρεμβάσεις για γλωσσική ανάπτυξη θα πρέπει να γίνουν κατά την περίοδο της 
προσχολικής ηλικίας, πριν ακόμη το παιδί αρχίσει να χρησιμοποιεί τη γλώσσα ως 
βασικό μέσο κατάκτησης της σχολικής γνώσης. Αυτό συμβαίνει διότι οι δυσκολίες 
που το παιδί θα αντιμετωπίσει οδηγούν σε απάθεια και ελλιπή παρώθηση για την 
επίτευξη ακαδημαϊκών στόχων καθώς επίσης αντιπαλότητα και απόρριψη από την 
ομάδα των συνομηλίκων (Οικονομίδης, 2009) . Επιπλέον, ο Bernstein υποστηρίζει ότι 
ο όρος «αντισταθμιστική εκπαίδευση» υπονοεί ότι υπάρχει ένα έλλειμμα στην 
οικογένεια και, κατ’ επέκταση, στα ίδια τα παιδιά. Ως αποτέλεσμα, οι μαθητές δεν 
μπορούν να ωφεληθούν από το σχολείο, αφού τα αντιμετωπίζει ως ελαττωματικά 
συστήματα (deficit systems) (Bernstein, 1971). Οι δύο έννοιες που τοποθετούνται στη 
βάση της ανάλυσής του είναι αυτές της «ταξινόμησης», ως διαμοιρασμός της 
εξουσίας και των αρχών, οι οποίες καθορίζουν τα σύνορα μεταξύ των κατηγοριών και 
της «περιχάραξης», ως διαμοιρασμός του ελέγχου στην επικοινωνία. Οι 
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αντισταθμιστικές παρεμβάσεις λοιπόν, προκειμένου να είναι αποτελεσματικές, πρέπει 
να έχουν άμεση σχέση με την αναδιάταξη αυτών των εννοιών (Power, 2008). 

Εννοιολογικά σημεία εκκίνησης στο έργο του P. Bourdieu (1964) αποτελούν οι 
έννοιες «μορφωτικό κεφάλαιο» και «έθος». Το «μορφωτικό κεφάλαιο» αφορά 
γνωστικά και ιδεολογικά στοιχεία, διανοητικές ικανότητες και δεξιότητες. Παρέχει 
στους μαθητές εφόδια με σχολική χρησιμότητα, τα οποία αποκτώνται μέσω μιας 
διαδικασίας ώσμωσης, με μακρόχρονη τριβή, χωρίς προτροπή και με άμεση 
μετάδοση. Αντιμετωπίζεται, τόσο από τα ίδια τα άτομα, όσο και από το σχολείο, ως 
εγγενές χαρακτηριστικό και ως φυσική ανωτερότητα των κατόχων του. Όσο για το 
«έθος», πρόκειται για μια προδιάθεση, για στάσεις και συμπεριφορές απέναντι στη 
μάθηση και στους εκπαιδευτικούς θεσμούς, οι οποίες μεταδίδονται από γενιά σε γενιά 
και διαφέρουν από τη μία κοινωνική τάξη στην άλλη. Σύμφωνα με τον Οικονομίδη 
(2009), όσο νωρίτερα στην ηλικία αυξηθούν και τεθούν υπό επεξεργασία τα 
ερεθίσματα των παιδιών, τόσο επιτυχέστερα αυτά θα ανταποκριθούν στα απαιτήσεις 
του σχολείου και της κοινωνίας.  

Η προσχολική εκπαίδευση ως χώρος άσκησης αντισταθμιστικής αγωγής 

Η βαθμίδα της προσχολικής εκπαίδευσης, ως πεδίο αγωγής, και η προσχολική ηλικία 
ως χρονική περίοδος, αποτελούν τους κατεξοχήν χώρους άσκησης αντισταθμιστικής 
αγωγής και εφαρμογής εκπαιδευτικών, αντισταθμιστικών προγραμμάτων 
(Οικονομίδης, 2009).  Η θετική επίδραση τέτοιου είδους προγραμμάτων θεωρείται ότι 
έχει περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας και υποστήριξης των παιδιών, όταν 
εφαρμόζεται όσο το δυνατόν νωρίτερα, ειδικά κατά τα πέντε πρώτα έτη ζωής, η 
διαπιστωμένη σημασία των οποίων αναδεικνύει την ουσιαστική προσφορά 
αντισταθμιστικών δράσεων σε αυτή την περίοδο. Έχοντας κατά νου αυτές τις 
διαπιστώσεις, οι σχεδιαστές του ισχύοντος Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου 
Προγραμμάτων Σπουδών για το νηπιαγωγείο (ΔΕΠΠΣ, 2003) εξασφαλίζουν ένα 
κοινό πλαίσιο για την οργάνωση της διδασκαλίας και της μάθησης, το οποίο 
διαμορφώνεται από τις ακόλουθες αρχές, μεταξύ άλλων, που αποτελούν 
αναμφισβήτητα και αρχές της αντισταθμιστικής εκπαίδευσης : 

- Η προσχολική εκπαίδευση θέτει τις βάσεις για την ολόπλευρη ανάπτυξη των 
παιδιών και τη μετέπειτα στάση τους προς τη μάθηση 

- Η προσωπική ενδυνάμωση και η ανάπτυξη μιας υγιούς προσωπικότητας αποτελεί 
έναν από τους βασικούς στόχους της προσχολικής εκπαίδευσης 

- Η γνώση οικοδομείται μέσα από την αλληλεπίδραση με το φυσικό και κοινωνικό 
περιβάλλον 

- Η συνεργασία με την οικογένεια και η σύνδεση με την κοινότητα είναι απαραίτητες 
για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της μάθησης των παιδιών 

- Κάθε παιδί είναι μοναδικό και όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα σε μια εκπαίδευση 
που σέβεται την προσωπικότητα, τη γλωσσική, πολιτισμική και κοινωνική 
ταυτότητα και τις ανάγκες τους 

- Τα παιδιά μαθαίνουν με ποικίλες διδακτικές προσεγγίσεις. 
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Πιο συγκεκριμένα,  σύμφωνα με τον Ν.1566/85 (άρ.1, παρ.1) για τη «Δομή και 
λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» ορίζεται ότι:  
«Σκοπός της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι να συμβάλλει 
στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και 
ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών, ώστε ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή, 
να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να 
ζήσουν δημιουργικά». 

Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 

Ο Steven Barnett (2008) αναπτύσσει μια μετα-ανάλυση, η οποία συνοψίζει αφ’ ενός 
τα ποσοτικά ευρήματα μιας πληθώρας ερευνών και αφ’ ετέρου αναλύει λεπτομερώς 
τις ενδεικτικότερες έρευνες σχετικά με τα βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα οφέλη 
της προσχολικής εκπαίδευσης, ειδικά στο πεδίο της αντισταθμιστικής αγωγής. 
Καταλήγει στα εξής συμπεράσματα:  
- Παρατηρούνται θετικά οφέλη από την εφαρμογή προγραμμάτων προσχολικής 

εκπαίδευσης στη μάθηση και στην ανάπτυξη των παιδιών, αλλά αυτά 
διαφοροποιούνται, ανάλογα με τον τύπο του προγράμματος, το αναλυτικό 
πρόγραμμα που ακολουθείται, τα προσόντα των διδασκόντων και τις διδακτικές 
πρακτικές που αυτοί ακολουθούν, το μέγεθος της τάξης, τις βοηθητικές, 
προσφερόμενες υπηρεσίες και τις μεθόδους αξιολόγησης του προγράμματος. 

- Τα οφέλη καλοσχεδιασμένων προγραμμάτων προσχολικής εκπαίδευσης σχετίζονται 
με σχολική επιτυχία (υψηλότερες επιδόσεις στα τεστ, χαμηλότερα ποσοστά 
επανάληψης των τάξεων, υψηλότερους βαθμούς κατά την αποφοίτηση στο τέλος της 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης) και χαμηλότερα ποσοστά παραβατικότητας και 
εγκληματικότητας κατά την περίοδο της εφηβείας και της ενηλικίωσης.  

- Τα οφέλη αφορούν όχι μόνο τα παιδιά που προέρχονται από χαμηλά κοινωνικο-
οικονομικά στρώματα, αλλά και τα υπόλοιπα. Μάλιστα, κάποιες μελέτες, όχι 
ερευνητικού χαρακτήρα, υποστηρίζουν αβάσιμα, κατά τον αρθρογράφο, ότι τα 
οφέλη για τα μειονεκτούντα παιδιά είναι μεγαλύτερα. Το παράδοξο, το οποίο 
παρατηρείται, κατά τον Barnett (2008), είναι ότι εφ’ όσον ωφελούνται όλα τα 
παιδιά, το χάσμα μεταξύ τους συνεχίζει να υφίσταται. Ως λύση προτείνεται η 
παρακολούθηση τέτοιων προγραμμάτων από μεγαλύτερο αριθμό παιδιών από 
στερημένα περιβάλλοντα.  

- Έχει πολύ μεγάλη σημασία η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, καθώς εάν 
το επίπεδο είναι χαμηλό, παρατηρούνται ακόμη και αρνητικές συνέπειες.  

- Η κρατική επένδυση σε τέτοιου είδους προγράμματα είναι απαραίτητη, αφού οι 
έρευνες δείχνουν ότι τα μεγαλύτερα και πιο μακροπρόθεσμα οφέλη παρατηρούνται 
κατόπιν της εφαρμογής των ακριβότερων, εντατικότερων και ποιοτικότερων 
προγραμμάτων.  

Η μελέτη των Carneiro και Ginja (2012) εκτιμά τις μεσοπρόθεσμες και 
μακροπρόθεσμες συνέπειες της εφαρμογής του αντισταθμιστικού προγράμματος 
Head Start, το οποίο ξεκίνησε στις Ηνωμένες Πολιτείες, το 1965 και το έχουν 
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παρακολουθήσει μέχρι τώρα 900.000 παιδιά ηλικίας 0-5 ετών, προερχόμενα από 
χαμηλά κοινωνικο-οικονομικά στρώματα. Τα παιδιά που παρακολούθησαν το 
πρόγραμμα αξιολογήθηκαν με τρόπο διαμορφωτικό, από την ηλικία των 6 έως την 
ηλικία των 21 ετών, χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από την έρευνα “National 
Longitudinal Survey of Youth” (NLSY79) από το 1979 έως το 2008, και 
σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:  

- θετικά οφέλη αναφορικά με την ψυχική υγεία, στην ηλικία των 16 – 17 ετών 
- μείωση, κατά 24 %, της εμφάνισης χρόνιων παθήσεων που χρήζουν μόνιμο ιατρικό 

εξοπλισμό  
- μείωση, κατά 29 %, του ποσοστού παχυσαρκίας και των δευτερογενών παθήσεων 

που σχετίζονται με αυτή (υψηλή χοληστερόλη, διαβήτης, κατάθλιψη, υπέρταση, 
ορθοπεδικά και αναπνευστική προβλήματα), στην ηλικία των 12 – 13 και 16-17 
ετών 

- μείωση, κατά 31 %, του ποσοστού παραβατικής συμπεριφοράς, στην ηλικία των 20 
- 21 ετών. 

 
Ο Οικονομίδης (2009) θεωρεί την αντισταθμιστική λειτουργία της προσχολικής 
εκπαίδευσης ως έναν από τους βασικούς σκοπούς της, αναδεικνύοντάς την, 
παράλληλα, ως έκφραση κοινωνικής δικαιοσύνης προς μία από τις πλέον ευαίσθητες 
κοινωνικές ομάδες, τα παιδιά. Χρησιμοποιεί ως πραγματολογικά επιχειρήματα για τη 
χρήση της προσχολικής, αντισταθμιστικής αγωγής, την «θεωρία του ανθρώπινου 
κεφαλαίου», την σημασία της κατάκτησης του «επίσημου» γλωσσικού κώδικα, όπως 
αναλύθηκε από τον Bernstein (1971) και την σημασία του «μορφωτικού κεφαλαίου», 
όπως αναλύθηκε από τον Bourdieu (1964) ανάγοντάς την στον κύριο λόγο 
σχεδιασμού και εφαρμογής των προγραμμάτων. Με την παροχή άνισων ερεθισμάτων 
σε παιδιά που εκκινούν από άνισες αφετηρίες, ώστε να οδηγηθούν στο επίπεδο να 
έχουν ισότιμη πρόσβαση στο εκπαιδευτικό σύστημα, ο αρθρογράφος αναδεικνύει σε 
ειδικούς στόχους των αντισταθμιστικών προγραμμάτων προσχολική εκπαίδευσης 
τους εξής: 
- Τη διεύρυνση του κύκλου εμπειριών του παιδιού, μέσω της παροχής κατάλληλων 

ερεθισμάτων ποικίλων ειδών 
- Την υποστήριξη και ανάπτυξη των ενδιαφερόντων των παιδιών που είτε 

προϋπάρχουν, είτε αναδύονται, μετά την παροχή σχετικών ερεθισμάτων 
- Την ανάπτυξη της γλωσσικής έκφρασης του παιδιού στην «επίσημη» γλώσσα 
- Την ανάπτυξη θετικής αυτοεικόνας  και αυτογνωσίας  
- Την καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων, όπως δεξιοτήτων επικοινωνίας, 

έκφρασης, δημιουργίας, ομαδικότητας και συνεργασίας 
- Την διαμόρφωση ενός διαφορετικού σχολικού πλαισίου, ώστε να παρέχει ευκαιρίες 

και υποστήριξη στα παιδιά που χρειάζονται αντισταθμιστική αγωγή 
- Την καλλιέργεια της συνεργασίας σχολείου και οικογένειας 
- Την υποβοήθηση της κοινωνικοποίησης των παιδιών στην ευρύτερη κοινωνία, 

καθώς και της πολιτικής κοινωνικοποίησής τους. 
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Συμπεράσματα  

Από τη μελέτη των παραπάνω βιβλιογραφικών πηγών αναδείχθηκαν ζητήματα 
σχετικά με το αν τα αντισταθμιστικά προγράμματα τελικά απέδωσαν ή όχι. Πρόκειται 
για ένα πολύπλοκο ζήτημα, καθώς το σχετικό ερευνητικό έργο εμφανίζεται 
ανεπαρκές (Gorard, 2010) και απουσιάζει το θεωρητικό υπόβαθρο, προκειμένου να 
στηριχτεί η ιδέα της αντισταθμιστικής εκπαίδευσης (Power, 2008). Διαπιστώθηκε 
πως τα αντισταθμιστικά προγράμματα μπορούν να εξαφανίσουν μεγάλο μέρος από τις 
ανισότητες στην επίδοση, στις γνωστικές ικανότητες, στη γλωσσική και κοινωνικο-
συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών στα οποία απευθύνθηκαν (Οικονομίδης, 
2009), αλλά δεν μπορούν να επηρεάσουν τα χαρακτηριστικά των μαθητών που 
οφείλονται στην κοινωνική ανισότητα, όπως κίνητρα επιτυχίας, προθέσεις άμιλλας, 
φιλοδοξίες κοινωνικής επιτυχίας, προσδοκίες γονέων και εκπαιδευτικών, κ.α. 
(Κοντογιαννοπούλου-Πολυδωρίδη, 1997). Οι μελέτες, σε διεθνές επίπεδο, που 
υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ αντισταθμιστικών εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων και εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων έχουν δεχθεί ισχυρότατη κριτική. 
Άλλοι υποστηρίζουν ότι οι θέσεις τους δεν βασίζονται σε έγκυρα, ερευνητικά 
δεδομένα, τα οποία παρερμηνεύονται ή/και περιλαμβάνονται σε ερευνητικές 
διαδικασίες γεμάτες κενά και ελλείψεις (Barnett, 2008, Gorard, 2010), ενώ άλλοι 
υποστηρίζουν ότι αναφέρονται σε μηδενικά, άμεσα οφέλη, ενώ δεν κάνουν λόγο για 
τα μακροπρόθεσμα οφέλη που παρατηρούνται και δίνουν έμφαση στα μικρότερα 
οφέλη που σχετίζονται με το γνωστικό επίπεδο αποσιωπώντας τα σημαντικά οφέλη 
στο κοινωνικο-συναισθηματικό επίπεδο (Carneiro & Ginja, 2012).  Σύμφωνα με τον 
Gorard (2010) δεν υπάρχουν πειστικές ενδείξεις ότι το εκπαιδευτικό σύστημα έχει 
καταφέρει να ανταποκριθεί στον αντισταθμιστικό του ρόλο και να εξαλείψει τις 
διαφορές που παρατηρούνται στο μαθητικό δυναμικό και έχουν άμεση σχέση με το 
κοινωνικο-οικονομικό τους υπόβαθρο, παρ’ όλ’ αυτά υπάρχουν ενδείξεις ότι 
καταφέρνει να εξισορροπήσει τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα που σχετίζονται με 
δεξιότητες ζωής, όπως η καλλιέργεια της ιδιότητας του πολίτη, της εμπιστοσύνης, της 
αλληλοβοήθειας και της θετικής στάσης απέναντι στην μάθηση, εν γένει. Σε κάθε 
περίπτωση και κατά γενική ομολογία, τα προγράμματα αυτά θα έπρεπε να 
θεωρούνται αποδοτικές και  ιδιαίτερα προσοδοφόρες κρατικές επενδύσεις, καθώς τα 
οφέλη υπερτερούν κατά πολύ του κόστους, θέση που θα έπρεπε να ληφθεί υπ’ όψιν 
από όσους χαράσσουν εκπαιδευτική πολιτική στο παγκόσμιο στερέωμα (Barnett, 
2008, Carneiro & Ginja, 2012).  

Προτάσεις 

Καταλήγοντας, προτείνονται τρόποι για την αποδοτικότερη εφαρμογή των 
αντισταθμιστικών προγραμμάτων, όπως το μικρό μέγεθος των τάξεων, η άρτια 
κατάρτιση του εκπαιδευτικού προσωπικού με όσο το δυνατόν ευνοϊκότερες 
οικονομικές απολαβές, η λειτουργία εντατικών μηχανισμών αξιολόγησης και η 
στόχευση στη συνολική ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού (Barnett, 2008). 
Επιπλέον, προτείνεται η δημιουργία και λειτουργία σχολείων με όσο το δυνατόν 
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μικρότερες διαφορές στον χαρακτήρα, στις προσλήψεις και στις διαδικασίες που 
εκτελούνται στο εσωτερικό τους, ώστε να απαρτίζονται από ανομοιογενή μαθητικό 
πληθυσμό, χαρακτηριστικό που διευκολύνει την εξομάλυνση των ανισοτήτων 
(Barnett, 2008, Gorard, 2010). 

Όσον αφορά την ελληνική πραγματικότητα, ο Οικονομίδης προτείνει την εφαρμογή 
των αντισταθμιστικών παρεμβάσεων με τον χαρακτήρα δράσεων μεγαλύτερης 
χρονικής έκτασης που απευθύνονται σε ευρύτερα χρονικά πλαίσια της ζωής του 
παιδιού, με συμπερίληψη των γονέων και του ευρύτερου οικογενειακού και 
κοινωνικού περιβάλλοντος του παιδιού στις δράσεις και με σχετική διερεύνηση του 
κοινωνικο-οικονομικού πλαισίου και συγκεκριμενοποίηση του πληθυσμού στον 
οποίο θα απευθύνονται τα προγράμματα, ώστε να τεθούν στη συνέχεια οι στόχοι, η 
εμβέλεια και οι δράσεις.  

Ο Gorard (2010) καταλήγει με την πρόταση να χειριστούμε τα σχολεία σαν 
μικρόκοσμους και να τα διαμορφώσουμε όπως θα θέλαμε να διαμορφώσουμε την 
κοινωνία που ζούμε, δίνοντας έμφαση στις σχέσεις εμπιστοσύνης που θα έπρεπε να 
αναπτυχθούν μεταξύ των μελών τους και αγνοώντας τον λόγο περί 
αποτελεσματικότητας. 
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Ο εκπαιδευτικός ως σχεδιαστής περιβαλλόντων μάθησης 

Γεώργιος Φ. Μητρόπουλος 
Συντονιστής Εκπαιδευτικoύ Έργου Π.Ε.70, nafoo@otenet.gr 

Περίληψη 

Η εκπαίδευση καταλαμβάνει ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής του καθενός και γι’ αυτό 
είναι βασικό τα περιβάλλοντα στα οποία συντελείται να είναι ευχάριστα και λειτουρ-
γικά. Παρόλο που η σχολική αίθουσα δεν διδάσκει άμεσα, μπορεί ωστόσο να βελτιώσει 
την παιδαγωγική πράξη. Η οργάνωση του χώρου της σύμφωνα με την παιδαγωγική 
φιλοσοφία του εκπαιδευτικού και οι δυνατότητες που προσφέρει αυτό στη διδασκαλία 
αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες που καθορίζουν την οργάνωση και τη 
διεύθυνση της σχολικής τάξης. Η διάταξη των θρανίων και της έδρας του εκπαιδευτι-
κού, οι διάδρομοι που δημιουργούνται, οι πάγκοι με τα υλικά και η διακόσμηση του 
χώρου συντελούν στη χωροθέτηση των προσώπων μέσα σε αυτή. Τα παραπάνω επη-
ρεάζουν τη μαθησιακή διαδικασία και πρακτική διδάσκοντας σιωπηλά, καθώς αντανα-
κλούν τις παιδαγωγικές αξίες και τα πρότυπα συμπεριφοράς που θεωρούνται αποδεκτά.  

Λέξεις-Κλειδιά: Διαχείριση τάξης, σχολική αίθουσα, θρανία, διακόσμηση. 

Εισαγωγή 

Το εκπαιδευτικό ενέργημα περιλαμβάνει δύο σημαντικές δραστηριότητες από πλευράς 
του εκπαιδευτικού (Γκότοβος, 1986:40): τη διδασκαλία της σχολικής ύλης και τη δια-
χείριση της τάξης. Η διδασκαλία ασχολείται με τη συστηματική μετάδοση των γνώ-
σεων των διαφόρων διδακτικών αντικειμένων που καθορίζονται από το πρόγραμμα 
σπουδών (Curriculum). Περικλείει δηλαδή αυτό που οι περισσότεροι σκέφτονται ότι 
«κάνει ο εκπαιδευτικός». Η διαχείριση περιλαμβάνει τις δραστηριότητες στις οποίες ο 
εκπαιδευτικός εμπλέκεται πριν, κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την αλληλεπίδραση με 
τους μαθητές και που επιτρέπουν να πραγματοποιηθεί η διδασκαλία του (Ebert & 
Culyer, 2011:231).  

Η διαχείριση ή αλλιώς η οργάνωση και η διεύθυνση της σχολικής τάξης (school man-
agement) αναγνωρίζεται ως ένας πολύ σημαντικός παράγοντας της εκπαιδευτικής πρα-
κτικής για τη διεκπεραίωση της παιδαγωγικού έργου και τη βελτίωση της διδασκαλίας. 
Αυτό ενισχύεται καθημερινά από τις απρόβλεπτες καταστάσεις που έχουν να αντιμε-
τωπίσουν οι εκπαιδευτικοί και που πολλές φορές δεν περικλείονται στις πανεπιστημια-
κές τους γνώσεις (Tauber, 2007:4).  

Ακούγοντας τον όρο διαχείριση τάξης, πολλοί εκπαιδευτικοί τον συνδέουν με τις έν-
νοιες του ελέγχου και της πειθαρχίας. Η τελευταία αποτελεί ένα σημαντικό συστατικό 
της διαχείρισης, παρά ταύτα δεν περιλαμβάνει μόνο αυτό (Partin, 2009:30). Άλλοι θε-
ωρούν ότι μια λειτουργική τάξη είναι ισοδύναμη με ένα δημιουργικό και ήσυχο περι-
βάλλον. Αυτό μπορεί να μην ισχύει όμως καθώς η μάθηση δεν είναι μια παθητική 
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δραστηριότητα και απαιτεί ομιλίες, επαφές, διαμοιρασμούς, ανακαλύψεις, πειραματι-
σμούς και ερωτήσεις (Ming & Wai, 2008:10-11). Τέλος, πολλοί εκπαιδευτικοί θεωρούν 
ότι η πράξη της διδασκαλίας αποτελεί και την ουσία της διαχείρισης. Με άλλα λόγια, 
πιστεύουν ότι αν διδάσκουν ένα ελκυστικό διδακτικό αντικείμενο, οι μαθητές τους θα 
έχουν πολύ υψηλά κίνητρα και επομένως το έργο τους θα είναι επιτυχημένο. Η υιοθέ-
τηση τέτοιων παρανοήσεων πιθανότατα επιδεινώνει το παιδαγωγικό έργο και συμβάλει 
στη μεγέθυνση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι εκπαιδευτικοί 
(Garrett, 2014:1-2). 

Οι παιδαγωγοί Evertson και Weinstein τονίζουν ότι η διαχείριση της τάξης περιλαμβά-
νει δύο στόχους: τη δημιουργία ενός ευνοϊκού κλίματος για την ακαδημαϊκή μάθηση 
ταυτόχρονα με την ανάδειξη ενός περιβάλλοντος για την ανάπτυξη της κοινωνικής και 
συναισθηματικής μάθησης (Evertson & Weinstein, 2011:12). Η ακαδημαϊκή μάθηση 
έχει ως πρώτο στόχο την κατάκτηση του γραμματισμού και κατόπιν την εμπέδωση των 
υπολοίπων διδακτικών αντικειμένων όπως καθορίζονται από το πρόγραμμα σπουδών. 
Η κοινωνική και συναισθηματική μάθηση συνδέεται με την κοινωνικοποίηση του νέου 
ανθρώπου, την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων του, καθώς και τη βελτίωση της 
ικανότητάς του να εκφράζει αλλά και να χειρίζεται τα συναισθήματά του. Επομένως, 
η σωστή διαχείριση της τάξης προϋποθέτει ότι ο εκπαιδευτικός έχει δημιουργήσει το 
κατάλληλο περιβάλλον που μπορεί να προωθήσει δημιουργικά όλα τα είδη μάθησης 
(Ming & Wai, 2008:5). 

Η διαχείριση της τάξης και τα στοιχεία της 

Προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ευνοϊκό μαθησιακό περιβάλλον είναι απαραίτητο 
να κατανοηθεί ποια στοιχεία περικλείονται στην αποτελεσματική διαχείριση της σχο-
λικής τάξης (Τριλιανός, 2008:75). Το πλείστον των ερευνητών θεωρεί ότι αυτή θα πρέ-
πει να περιλαμβάνει πέντε βασικούς τομείς: α) την οργάνωση του χώρου της αίθουσας 
και τον παιδαγωγικό σχεδιασμό του, β) την καθιέρωση κανόνων και ρουτινών 
(Marzano, 2003:13), γ) την ανάπτυξη δημιουργικών σχέσεων ανάμεσα στα μέλη της 
τάξης, δ) τoν αποτελεσματικό προγραμματισμό της διδασκαλίας, ο οποίος περιλαμβά-
νει τη χρήση εκπαιδευτικών τεχνικών που αυξάνουν τα κίνητρα και το ενδιαφέρον των 
μαθητών (Partin, 2009:134) και ε) την αντιμετώπιση θεμάτων πειθαρχίας. Η αλληλεπί-
δραση των παραπάνω τομέων βοηθά τους εκπαιδευτικούς όχι μόνο να δημιουργήσουν 
αλλά και να διατηρήσουν ένα ευνοϊκό περιβάλλον για τη μάθηση (Brophy, 2011:39). 

Ειδικότερα, ο παιδαγωγικός σχεδιασμός του χώρου έγκειται στο πώς τα αντικείμενα 
που βρίσκονται στη σχολική αίθουσα είναι τοποθετημένα, όπως: τα θρανία των μαθη-
τών, η έδρα του εκπαιδευτικού, οι πάγκοι με τα υλικά, καθώς και η διακόσμηση του 
χώρου. Οι κανόνες και οι ρουτίνες σκοπό έχουν να υπάρξει διαμέσου αυτών μια ομαλή 
ροή στη σχολική ζωή και στις δραστηριότητές της, σε συνδυασμό με την όσο το δυνα-
τόν λιγότερη διακοπή και απώλεια χρόνου κατά την υλοποίηση της διδασκαλίας (Smith 
& Yell, 2015:609).  
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Η διαχείριση περιλαμβάνει επίσης το καθήκον του εκπαιδευτικού να φροντίζει αλλά 
και να υποστηρίζει την ανάπτυξη ομαλών σχέσεων ανάμεσα σε μαθητές, γονείς και 
στον ίδιο. Ένα ακόμη στοιχείο είναι η οργάνωση της διδασκαλίας και η παροχή σαφών 
οδηγιών από τον εκπαιδευτικό που να διευκολύνουν τους μαθητές. Μόνο η προσεκτικά 
σχεδιασμένη εκπαιδευτική πράξη είναι λειτουργική και μπορεί τελικά να επιτυγχάνει 
τους στόχους της (Orlich etc, 2010:197). Τέλος, η διαχείριση περιλαμβάνει τις ενέρ-
γειες του εκπαιδευτικού που επικεντρώνονται στην πρόληψη της μη πρέπουσας συμπε-
ριφοράς από μέρους των μαθητών. Η πειθαρχία δεν στηρίζεται πλέον στην τιμωρία, 
αλλά στην πρόληψη και στην αποτροπή της ανάρμοστης συμπεριφοράς (Καψάλης, 
2003:531-2).  

Από τα παραπάνω μπορούμε να αντιληφθούμε ότι οι τέσσερις από τους πέντε τομείς 
της διαχείρισης στοχεύουν στην πρόληψη ανάρμοστων συμπεριφορών. Ο πέμπτος πε-
ριλαμβάνει τις ενέργειες που αποσκοπούν στην αποτροπή μη πρεπουσών συμπεριφο-
ρών αλλά και στις επιπλέον δράσεις που σχετίζονται με αυτό. Όσο πιο δημιουργικοί 
καθίστανται οι εκπαιδευτικοί στην πρόληψη τόσο λιγότερα προβλήματα θα προκύψουν 
στο έργο τους (Wragg, 2003:129-0). 

Η αίθουσα και οι κατευθυντήριες γραμμές για την οργάνωσή της  

Οι περιβαλλοντικοί ψυχολόγοι πρεσβεύουν ότι τα μαθησιακά περιβάλλοντα μπορούν 
να κάνουν την εκπαίδευση περισσότερο αποτελεσματική και ευχάριστη. Το πλαίσιο 
σίγουρα δεν μπορεί να βελτιώσει τη μάθηση από μόνο του, αλλά μπορεί να την ευνο-
ήσει (Γερμανός, 1993:18-19). Τα ιδιαίτερα ατομικά χαρακτηριστικά των μαθητών αλ-
ληλεπιδρούν με το περιβαλλοντολογικό πλαίσιο, καθώς και με το κοινωνικό-οργανω-
τικό συγκείμενο για να προκαλέσουν στάσεις και συμπεριφορές που ευνοούν την εκ-
παιδευτική διαδικασία (Sanoff & Walden, 2012:6). 

Η αίθουσα διδασκαλίας αποτελεί το βασικό κορμό της σχολικής μονάδας και γι’ αυτό 
το λόγο κάθε παιδαγωγικό ρεύμα διαμόρφωσε το δικό του τύπο αίθουσας. Στη νεωτε-
ρική εποχή αρχικά καθιερώθηκε η μακρόστενη παραλληλόγραμμη αίθουσα με τη διά-
ταξη των θρανίων κατά σειρές (Κοκκώνης, 1850:1). Ο τύπος αυτός ανταποκρίνονταν 
στη δασκαλοκεντρική φιλοσοφία του σχολείου, καθώς και στη διδασκαλία πολυάριθ-
μων μαθητών. Ο δεύτερος τύπος που κυριαρχεί έως τις μέρες μας είναι αυτός της τε-
τράγωνης αίθουσας που εκφράζει τις ιδέες του παιδαγωγικού ρεύματος της νέας αγω-
γής (Sanoff & Walden 2012:2-3). «Η πείρα μας οδηγεί», γράφει η Montessori, «να μην 
υποτιμούμε καθόλου τη σπουδαιότητα του περιβάλλοντος στην δόμηση του πνεύματος» 
(Πυργιωτάκης, 2015:121).  

Το ρεύμα της νέας αγωγής δημιούργησε τις λεγόμενες ανοιχτές αίθουσες, που είναι 
τετράγωνες και στις οποίες δεν υπάρχει ένας συγκεκριμένος τρόπος διάρθρωσης των 
θρανίων. Η φιλοσοφία της ανοιχτής εκπαίδευσης έχει ως στόχο της την ενεργητική μά-
θηση προσφέροντας την παιδαγωγική ελευθερία της κίνησης των μαθητών στο χώρο, 
τη δημιουργία μεγαλύτερου αριθμού «κέντρων μάθησης» εντός της αίθουσας, αλλά και 

66/390

________________________________________________________________________________________________________ 
 i-Teacher     -      I.S.S.N. : 1792 - 4146       -      Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Περιοδικό     -    25ο  Τεύχος    -         Νοέμβριος  2020



μια χαλαρότερη δομή στις διδακτικές και παιδαγωγικές δραστηριότητες (Θεοφιλίδης, 
2009:218). Επιδιώκει δηλαδή να σηκώσει το μαθητή από το θρανίο του διαμέσου μιας 
ποικιλίας δραστηριοτήτων που έχει σχεδιάσει ο εκπαιδευτικός (Συγκολλίτου, 
1997:182).  

Επομένως, στη σύγχρονη εκπαίδευση κάθε εκπαιδευτικός έχει την ελευθερία της προ-
σωπικής οργάνωσης και του δικού του παιδαγωγικού σχεδιασμού του χώρου της σχο-
λικής τάξης με σκοπό να δημιουργήσει ένα ευνοϊκό περιβάλλον μάθησης (Doyle, 
2011:100). Ο παιδαγωγός Ηλίας Ματσαγγούρας θεωρεί ότι ο σχεδιασμός του χώρου 
που περιλαμβάνει την οργάνωση και την τακτοποίηση των θρανίων και των υπολοίπων 
αντικειμένων στην αίθουσα και περικλείει γενικά την όλη οργάνωσή της είναι πρω-
τεύον παράγοντας που καθορίζει την αποτελεσματική διαχείριση της σχολικής τάξης 
(Ματσαγγούρας, 1988:22).  

Η ελληνική Πολιτεία υιοθετώντας τις απόψεις της νέας αγωγής καθιέρωσε τον τετρά-
γωνο τύπο αίθουσας με ελάχιστη εσωτερική διάσταση 6,90 x 6,90 μ., η οποία παρέχει 
σε γενικές γραμμές σε κάθε μαθητή από 1,60 μ2 χώρο. Ο τελευταίος είναι πολύ σημα-
ντικός για την ψυχολογία του παιδιού καθώς ο συνωστισμός επηρεάζει αρνητικά την 
οικειοποίηση του μαθητή στο σχολικό περιβάλλον (Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων, 
2008:33-8). Επιπρόσθετα, η ευρύχωρη αίθουσα προσφέρει στον εκπαιδευτικό το πλε-
ονέκτημα να οργανώσει τη διάταξη των θρανίων ελεύθερα ανάλογα με τις ανάγκες της 
διδασκαλίας και τα παιδαγωγικά του πιστεύω (Ματσαγγούρας, 2004:88).  

Σε μια κλασική μελέτη, η παιδαγωγός Carol Weinstein εξέτασε τις επιπτώσεις των φυ-
σικών χαρακτηριστικών της σχολικής τάξης στη μαθησιακή διαδικασία, διαπιστώνο-
ντας ότι οι διάφορες ρυθμίσεις επηρέασαν τις στάσεις των μαθητών, τη συμπεριφορά 
τους, αλλά και τη μαθησιακή τους απόδοση (Weinstein, 1979:577).  

Το πλείστον των παιδαγωγών συμφωνεί ότι θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες κατευθυ-
ντήριες γραμμές αναφορικά με την οργάνωση του χώρου της αίθουσας. Πρώτιστη αρχή 
είναι ότι θα πρέπει όλοι οι μαθητές να είναι ορατοί από τον εκπαιδευτικό. Η καθολική 
και αδιάκοπη παρακολούθησή τους συνιστά το βασικό παιδαγωγικό του καθήκον 
(Orlich etc, 2010:201). Η δεύτερη αρχή περιλαμβάνει την αποτροπή του συνωστισμού 
σε περιοχές όπου βρίσκεται εκπαιδευτικό υλικό, καθώς αυτές μπορούν να μετατραπούν 
τάχιστα σε εστίες αναστάτωσης. Το υλικό θα πρέπει να τοποθετείται σε μέρος ευρύ-
χωρο και άμεσα προσβάσιμο από όλους (Carter & Doyle, 2006:380). Η πρακτική αυτή 
διευκολύνει στην αποφυγή επιβραδύνσεων και προσκομμάτων κατά την ομαλή ροή της 
διδασκαλίας. Τέλος, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι η οργάνωση του χώ-
ρου επιτρέπει στους μαθητές να βλέπουν προς τον πίνακα οτιδήποτε αυτός παρουσιά-
ζει, χωρίς να χρειάζεται να μετακινηθούν (Evertson & Emmer & Worsham, 2003:3-4).  

Ακόμη θα πρέπει να λάβει υπόψη του ότι οι μαθητές χρειάζονται επαρκή χώρο στα 
θρανία τους αλλά και γύρω τους έτσι ώστε να τοποθετήσουν τα προσωπικά τους αντι-
κείμενα και να μην αισθάνονται περιορισμένοι. Η πυκνότητα των μαθητών στην τάξη 
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επηρεάζει τη συμπεριφοράς τους. Όταν αυξάνεται ο αριθμός τους μεγεθύνεται ταυτό-
χρονα η χωρική και η κοινωνική πυκνότητα δημιουργώντας διασπαστικές συμπεριφο-
ρές. Τουναντίον, σε ευρύχωρες αίθουσες, οι μαθητές είναι περισσότερο προσεκτικοί 
και αφοσιωμένοι στις εργασίες τους (Συγκολλίτου, 1997:188).  

Η έδρα του εκπαιδευτικού συνήθως είναι μέρος πολυσύχναστο και εάν οι μαθητές την 
επισκέπτονται συχνά για να παραδώσουν εργασίες θα πρέπει ο εκπαιδευτικός να εξα-
σφαλίσει ότι υπάρχει αρκετός χώρος για να σταθούν κοντά του χωρίς εμπόδια. Εάν 
πάλι χρησιμοποιείται σπάνια, μπορεί να μετακινηθεί στο πλάι ή στο πίσω μέρος της 
αίθουσας. Αν η αίθουσα είναι μικρή για το μέγεθος των μαθητών πιθανότατα θα πρέπει 
να αφαιρεθεί εξοπλισμός που δεν χρειάζονται (Garrett, 2014:18). 

Για να επιτευχθούν τα παραπάνω, ο εκπαιδευτικός θα χρειαστεί να λάβει αποφάσεις 
σχετικά με την τοποθέτηση των μαθητών στα θρανία καθώς και την τακτοποίηση άλ-
λων σημαντικών υλικών και επίπλων στο χώρο. Γι’ αυτό είναι χρήσιμο από την αρχή 
να λαμβάνει υπόψη του το μέγεθος της αίθουσας και τον αριθμό των μαθητών έτσι 
ώστε να γνωρίζει τα μέτρα των παρεμβάσεών του (Levin & Nolan, 2014:153). 

Η διάταξη των θρανίων 

Οι σχολικές αίθουσες θεωρούνται δημόσια περιβάλλοντα στα οποία μαθητές και εκ-
παιδευτικοί αλληλεπιδρούν μεταξύ τους ταυτόχρονα, άμεσα, γρήγορα και ορισμένες 
φορές απρόβλεπτα (Doyle, 2011:98-9). Η διάταξη των θρανίων αποτελεί έναν καθορι-
στικό παράγοντα αυτής της αλληλεπίδρασης, καθώς αντανακλά την παιδαγωγική φι-
λοσοφία του εκπαιδευτικού και τη διδακτική μεθοδολογία που χρησιμοποιεί 
(Hutchison, 2004:24). Στο σημερινό ελληνικό σχολείο και ειδικότερα στην πρωτοβάθ-
μια εκπαίδευση, οι εκπαιδευτικοί οργανώνουν τη διδασκαλία τους χρησιμοποιώντας 
τρεις κυρίως διατάξεις θρανίων που στηρίζουν και διευκολύνουν διαφορετικές μορφές 
διδασκαλίας: τη μετωπική διάταξη, τη διάταξη σε σχήμα πι και την ομαδική, ανά τε-
τράδες διάταξη. Αναμφισβήτητα κάθε σχήμα επηρεάζει τη συμπεριφορά των μαθητών 
και έχει σημαντικές επιπτώσεις στις εκπαιδευτικές πρακτικές (Ματσαγγούρας, 
1988:29). 

Μετωπική διάταξη θεωρείται αυτή που τα θρανία βρίσκονται τοποθετημένα σε παράλ-
ληλες σειρές έτσι ώστε οι μαθητές να κοιτάζουν τον πίνακα που δίπλα σε αυτόν κατά 
κανόνα βρίσκεται και η έδρα του εκπαιδευτικού. Η ρύθμιση αυτή μεταδίδει το μήνυμα 
ότι ο εκπαιδευτικός είναι η κεφαλή, στέκεται μπροστά και «μεταδίδει» γνώσεις. Η πα-
ραπάνω πρακτική που εφαρμόστηκε για χρόνια στις σχολικές μονάδες και που ακόμη 
χρησιμοποιείται έχει ορισμένα πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα. Καταρχήν είναι εύ-
κολο για τον εκπαιδευτικό να μετακινείται σε οποιοδήποτε χώρο της αίθουσας σχετικά 
γρήγορα και ανεμπόδιστα, ενώ οι μαθητές έχουν άμεση βλεμματική επαφή μαζί του, 
καθώς και με τον πίνακα. Επιπλέον, οι μαθητές έχουν λιγότερες ευκαιρίες να αποσπώ-
νται από τις εργασίες τους, ενώ ο εκπαιδευτικός μπορεί να τους παρακολουθεί τάχιστα 
(Δημητρόπουλος, 2003:303).  
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Από την άλλη μεριά, η παραδοσιακή διάταξη παρουσιάζει και σοβαρά μειονεκτήματα 
όπως το ότι οι μαθητές δεν μπορούν να εργαστούν σε ομάδες και αν χρειάζεται να γίνει 
αυτό σε κάποιο μάθημα η μετακίνηση των θρανίων θα δημιουργήσει φασαρία και θό-
ρυβο. Επιπλέον, δεν υπάρχει βλεμματική επαφή μεταξύ των μαθητών κατά τη διάρκεια 
ομαδικών συζητήσεων (Garrett, 2014:15). Η διάταξη αυτή ευνοεί σχεδόν αποκλειστικά 
τους μαθητές που βρίσκονται στο μπροστινό μέρος της αίθουσας, που συνήθως γειτ-
νιάζει με την έδρα του εκπαιδευτικού. Αν οι εκπαιδευτικοί θέλουν αυτό να το μειώσουν 
θα πρέπει να αυξήσουν τις μετακινήσεις τους σε όλα τα μέρη της αίθουσας (Savage & 
Savage, 2010:67).  

Η διάταξη σε σχήμα πι ή αλλιώς ημικυκλίου μεγιστοποιεί τη δυνατότητα της διαμαθη-
τικής επικοινωνίας παράλληλα όμως προσφέρεται και για την άμεση επικοινωνία εκ-
παιδευτικού και μαθητών. Αυτό συμβαίνει γιατί όλοι οι μαθητές αισθάνονται ότι είναι 
πλησίον του εκπαιδευτικού και ταυτόχρονα ο ίδιος έχει το πλεονέκτημα του φυσικού 
πλησιάσματος ταυτόχρονα με την άμεση οπτική επαφή (Δημητρόπουλος, 2003:303). 
Σε αυτή τη διάταξη, το πλεονέκτημα της λεκτικής επικοινωνίας εμπλουτίζεται από τη 
μη λεκτική προσφέροντας έτσι στους μαθητές τη δυνατότητα να αναπτυχθούν κοινω-
νικά και συναισθηματικά (Ladd, 2015:579).  

Η ρύθμιση αυτή τονίζει επίσης περισσότερο τη συνεργατική κατασκευή της γνώσης 
(Ματσαγγούρας, 1995:11). Επιπλέον προσφέρει τη δυνατότητα σε γειτονικούς μαθητές 
να εργαστούν σε ομάδες των τριών, χωρίς να χρειάζεται μετακίνηση των θρανίων. Ο-
ποιοσδήποτε λάβει το λόγο είναι ορατός από όλους, ενώ η διάταξη ενθαρρύνει τους 
μαθητές να μιλούν απευθείας μεταξύ τους κατά τη διάρκεια συζητήσεων. Από την άλλη 
μεριά, σοβαρό μειονέκτημά της αποτελεί το γεγονός ότι στις ατομικές εργασίες των 
μαθητών είναι εύκολο να αποσπάσει κάποιος την προσοχή τους (Ladd, 2015:578). 

Τέλος, η τοποθέτηση των θρανίων ανά δύο αντικριστά ενδείκνυται για την κατά ομάδες 
διδασκαλία, ενώ προσφέρει στους μαθητές την ευκαιρία να αναπτύξουν την συναισθη-
ματική και κοινωνική νοημοσύνη τους (Cohen & Lotan, 2014:6). Το σχήμα αυτό προ-
σφέρεται μόνο για την ομαδοσυνεργατική μορφή διδασκαλίας, καθώς αν χρησιμοποιεί-
ται η δασκαλοκεντρική δομή σε στιγμές χαλάρωσης της διδασκαλίας οι ομάδες των 
μαθητών μπορεί εύκολα να μετατραπούν σε συντροφιές ελεύθερης συζήτησης (Μα-
τσαγγούρας, 1988:31).  

Σχετικό με τη διάταξη των θρανίων είναι και το θέμα του καθορισμού της θέσης κάθε 
μαθητή. Συνήθως, η θέση των θρανίων που επιλέγουν οι μαθητές εξαρτάται από τη 
μαθητική τους απόδοση, τα προσωπικά τους στοιχεία αλλά και από τη σχέση που ανα-
πτύσσουν με τον εκπαιδευτικό. Γι’ αυτό και οι καλοί μαθητές προτιμούν τα μπροστινά 
και κεντρικά θρανία για να κάθονται κοντά στον εκπαιδευτικό, αναπτύσσοντας οπτική 
επαφή, ενώ οι αδύναμοι προτιμούν τα πίσω θρανία, δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο 
ζώνες καλών και αδύναμων μαθητών. Στο παραπάνω ο εκπαιδευτικός μπορεί να πα-
ρέμβει με δύο τρόπους. Κατά πρώτο με την κυκλική εναλλαγή των θέσεων ανά 

69/390

________________________________________________________________________________________________________ 
 i-Teacher     -      I.S.S.N. : 1792 - 4146       -      Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Περιοδικό     -    25ο  Τεύχος    -         Νοέμβριος  2020



εβδομάδα (rotation) ή με το να τροποποιεί διακριτικά ο ίδιος τις επιλογές των μαθητών 
(Ματσαγγούρας, 1988:31). 

Η διακόσμηση της αίθουσας 

Η διαχείριση περιλαμβάνει επίσης και τη δημιουργία ενός αισθητικά ευχάριστου περι-
βάλλοντος μάθησης (Κανάκης, 1993:83). Οι γυμνοί τοίχοι δημιουργηθούν ένα ψυχρό 
και απρόσωπο περιβάλλον και δεν συμβάλουν στη σύνθεση μιας κοινότητας μάθησης. 
Η διακόσμηση του χώρου θα εξαρτηθεί από τους εκπαιδευτικούς και ψυχοκοινωνικούς 
στόχους, το σχήμα της αίθουσας, καθώς και τους φυσικούς περιορισμούς της, όπως το 
μέγεθος, οι συνδέσεις με το διαδίκτυο, το μέγεθος των επίπλων κτλ (Evertson & Emmer 
& Clements & Worsham, 1996:9). 

Η τοποθέτηση αφισών, φωτογραφιών και μαθητικών εργασιών στους τοίχους βοηθά 
τους μαθητές να αισθανθούν ότι βρίσκονται σε ένα φιλόξενο και οικείο χώρο συμβάλ-
λοντας στην αυτονομία τους, στην κοινωνική και συναισθηματικής τους ανάπτυξη, 
αλλά και στην αύξηση του αισθήματος ασφάλειας και αυτοελέγχου (Γερμανός 2003: 
87). Εκτός αυτού, η τοποθέτηση εργασιών και πρότζεκτ των μαθητών αποτελεί έναν 
άριστο τρόπο αναγνώρισης της εργασίας τους και της ποιότητας της παρεχόμενης δι-
δασκαλίας. Στη διακόσμηση μπορούν να λάβουν μέρος και οι μαθητές τοποθετώντας 
αφίσες από τα αγαπημένα τους μέρη δίνοντας έτσι πληροφορίες για το χαρακτήρα τους 
και τα ενδιαφέροντά τους. Το ίδιο φυσικά ισχύει και για τον εκπαιδευτικό δίνοντας την 
ευκαιρία στους μαθητές του να τον γνωρίσουν καλύτερα. Η αισθητική ποιότητα του 
χώρου προκαλεί αισθήματα χαλάρωσης, ξεκούρασης, ηρεμίας και τελικά θέληση για 
μάθηση (Berris & Miller, 2011:14). 

Αν στην αίθουσα βρίσκονται μαθητές από διαφορετικά μέρη της Χώρας, αλλά και από 
ξένες Πολιτείες αυτό αποτελεί μια ευκαιρία αλλά και μία πρόκληση για να αισθανθούν 
αποδοχή. Για το λόγο αυτό μπορεί ο εκπαιδευτικός να δημιουργήσει έναν παγκόσμιο 
χάρτη στο κέντρο του πίνακα ανακοινώσεων και να τοποθετήσει φωτογραφίες των μα-
θητών γύρω από την περίμετρό του. Κατόπιν μπορεί κάθε μαθητής με μία κορδέλα να 
ενώσει την φωτογραφία του με τη χώρα καταγωγής του. Μπορεί επίσης κάθε μαθητής 
να σχεδιάσει μια σημαία από τη χώρα του. Μια άλλη ιδέα είναι να αναρτηθούν στην 
αίθουσα κοινοί χαιρετισμοί από διαφορετικές γλώσσες (Νικολάου & Συρίου, 
2008:338).  

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί επίσης και στον φυσικό φωτισμό της τάξης, 
καθώς ο ανεπαρκής φωτισμός μειώνει τις ικανότητες των μαθητών και αποτελεί μια 
από τις κύριες αιτίες εμφάνισης κώφωσης και μυωπίας. Γενικά θα πρέπει να εξασφα-
λίζεται ομοιόμορφος φωτισμός σε όλη την αίθουσα που να έχει ήπια οπτικά ερεθίσματα 
βοηθώντας στην ηρεμία των μαθητών (Ματσαγγούρας, 2004:94). Προσοχή ακόμη θα 
πρέπει να δοθεί και στην ακουστικότητα του χώρου, κάτι που επηρεάζει την επικοινω-
νία μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών. Οι θόρυβοι προκαλούν νευρικότητα και γι’ 
αυτό πολλές φορές ορισμένες αίθουσες για την απορρόφησή τους θα πρέπει να 
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επενδυθούν με τάπητα και κουρτίνες. Τέλος, ο καλός εξαερισμός με τα κατάλληλα 
χρώματα στους τοίχους βοηθούν τα μάλα στην εκπαιδευτική διαδικασία (Μπακογιάν-
νης, 2011:2011).  

Ως επίλογος 

Στην εποχή της ύστερης νεωτερικότητας, ο εκπαιδευτικός δεν είναι ένας απλός μετα-
δότης γνώσεων που καλείται να ακολουθήσει κατά γράμμα άνωθεν εντολές, αλλά είναι 
αυτός που λειτουργεί ως διαμορφωτής περιβαλλόντων μάθησης (Kalantzis & Cope, 
2013:61). Η γενική κατεύθυνση στην οργάνωση του χώρου είναι ότι θα πρέπει να είναι 
διαρρυθμισμένος με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μα-
θητών και τις απαιτήσεις των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, καθώς το περιβάλλον 
επηρεάζει τη ψυχοσύνθεση του ανθρώπου (Hutchison, 2004:145). Ο αρχιτέκτονας Δ. 
Γερμανός προσθέτει ότι «η οργάνωση του χώρου εκφράζει την τάξη που επικρατεί στο 
χώρο των πραγμάτων και αντανακλά τις αξίες και τα πρότυπα συμπεριφοράς που θεω-
ρούνται αποδεκτά» (Γερμανός, 2006:19). Αναμφισβήτητα, ο κάθε παιδαγωγός θα πρέ-
πει να δημιουργεί μια ατμόσφαιρα άνετη και ευχάριστη και να διαμορφώνει ένα στυλ 
διδασκαλίας που να προάγει τη μάθηση (Δερβίσης, 1983:407). Η οργάνωση μιας αί-
θουσας με καλαισθησία εξυψώνει την ποιότητα της διδασκαλίας, ενώ μια ατημέλητη 
τάξη μπορεί να δίνει την εντύπωση στους μαθητές ότι οι εκπαιδευτικοί δεν ενδιαφέρο-
νται για την πρόοδο τους (Συγκολλίτου, 1997:192).  
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Ο φάκελος εργασιών – portofolio και e - portofolio – ως τεχνική αξιολόγησης 
στα σύγχρονα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. 

Μάνη Όλγα, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, M.Sc., olgman@hotmail.gr 

Περίληψη 

Το παρόν άρθρο έχει σκοπό να παρουσιάσει μία σύγχρονη τεχνική αξιολόγησης στη 
εκπαιδευτική διεργασία. Ο φάκελος εργασιών (portfolio και e-portfolio) αποτελεί ένα 
εργαλείο αξιολόγησης που διαμορφώνει ένα καινούριο πλαίσιο στη διδασκαλία, συ-
ντεταγμένο με τις απαιτήσεις της εποχής. Οι μέθοδοι αξιολόγησης υπεισέρχονται σε 
όλα τα στάδια της διδακτικής διαδικασίας επηρεάζοντας όλα τα εμπλεκόμενα μέρη δη-
λαδή τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, με διαφορετικό τρόπο αλλά με κοινό 
σκοπό: την επίτευξη των γνωστικών κοινωνικών και μεταγνωστικών στόχων σ΄ ένα 
μαθητοκεντρικό περιβάλλον αλληλεπίδρασης .Το άρθρο θα ασχοληθεί με τις μορφές 
της εκπαιδευτικής αξιολόγησης και τις τεχνικές της, τα είδη του portfolio με τα βασικά 
του στοιχεία, όπως επίσης με τη διαδικασία εφαρμογής του ως τεχνικής αξιολόγησης.  

Λέξεις-Kλειδιά: φάκελος εργασιών, εκπαιδευτική αξιολόγηση, σύγχρονα εκπαιδευ-
τικά περιβάλλοντα 

Εισαγωγή 

Η εκπαίδευση επηρεαζόμενη από τις πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές και τεχνολο-
γικές αλλαγές έρχεται αντιμέτωπη με νέες προκλήσεις και καλείται να εκπληρώσει στό-
χους που συνεχώς μεταβάλλονται αφού η τεχνολογική πρόοδος κάνει άλματα καθημε-
ρινά και διαμορφώνει όσο αυτό είναι εφικτό το μέλλον του κόσμου. 

 Ειδικότερα, οι σύγχρονες κοινωνίες εντάσσονται στο πλαίσιο της παγκόσμιας 
οικονομίας, που εστιάζει στη ρομποτική, στη διαστημική, στην υψηλή χρήση 
τεχνολογιών, στη νανοτεχνολογία και στη βιολογία. Στη Κοινωνία της Μάθησης, η 
εκπαίδευση αναλαμβάνει να εξοπλίσει τους μαθητές με εφόδια και δεξιότητες ώστε να 
μετασχηματιστούν από εκπαιδευόμενοι σε μελλοντικούς ενεργούς πολίτες, οι οποίοι 
θα είναι διατεθειμένοι να συνδημιουργούν συνθήκες (κοινωνικές, οικονομικές και 
πολιτικές ) όπου η ατομική ολοκλήρωση και η κοινωνική ευδαιμονία θα συνιστούν 
υψηλές αξίες και αρετές.  

 Οι σύγχρονοι εκπαιδευτικοί καλούνται να εφοδιάσουν τους εκπαιδευόμενους με τις 
δεξιότητες του 21ου αιώνα, όπως : 

• Καινοτομία και Δημιουργικότητα 
• Κριτική σκέψη - Επίλυση προβλημάτων -Λήψη αποφάσεων 
• Μεταγνώση (μαθαίνω πώς να μαθαίνω) 
• Επικοινωνία 
• Συνεργασία 
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• Πληροφοριακός Γραμματισμός 
• Τεχνολογικός Γραμματισμός 
• Πολιτότητα 
• Καριέρα και Ζωή 
• Προσωπική και Κοινωνική υπευθυνότητα ( Πετροπούλου et al : 2015) 

 Στα σύγχρονα περιβάλλοντα εκπαίδευσης, η κατάκτηση της γνώσης είναι μία 
μοναδική εμπειρία μάθησης που οι εκπαιδευόμενοι εμπλέκονται σε όλα τα στάδια της 
διδακτικής διεργασίας (Πετροπούλου etal : 2015 ). Οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιώντας 
μοντέρνες διδακτικές μεθόδους όπως είναι η διερευνητική – ανακαλυπτική μάθηση, η 
βιωματική μάθηση και η συνεργατική μάθηση προκαλούν το ενδιαφέρον των μαθητών 
και τους εντάσσουν στη εκπαιδευτική διαδικασία. Παράλληλα, η αξιολόγηση 
(education alassessment) αποτελεί εργαλείο μάθησης το οποίο εμπλουτίζει όλα τα 
στάδια της διδακτικής μεθοδολογίας και χρησιμοποιείται αποτελεσματικά από όλα τα 
εμπλεκόμενα μέρη. Οι μαθητές αναζητούν την αξιολόγηση για να εντοπίσουν τυχόν 
αδυναμίες και ελλείψεις για να βελτιωθούν, να αναπτύξουν ένα ερευνητικό και 
επιστημονικό τρόπο σκέψης και δράσης και να επιλύουν σύνθετα αυθεντικά 
προβλήματα.  

Ορισμός εκπαιδευτικής αξιολόγησης 

Ως εκπαιδευτική αξιολόγηση ορίζεται η συστηματική διαδικασία συλλογής και ανάλυ-
σης δεδομένων που αποσκοπεί στην αποτίμηση των γνώσεων, στάσεων και δυνατοτή-
των των εκπαιδευομένων σε συσχέτιση με τους προκαθορισμένους μαθησιακούς στό-
χους (Δημητρόπουλος : 1999, Κασσωτάκης: 2013) . 

Μορφές εκπαιδευτικής αξιολόγησης 

α) τη διαγνωστική ή αρχική (diagnostic) η οποία προηγείται της μαθησιακής διαδικα-
σίας και εφαρμόζεται προκειμένου να προσδιοριστεί το αρχικό επίπεδο γνώσης σε ένα 
γνωστικό αντικείμενο και να προσαρμοστούν οι μαθησιακοί στόχοι στις δυνατότητες 
των μαθητών. 

β) τη διαμορφωτική ή συνεχής (formative) η οποία χρησιμοποιείται σε όλες τις φάσεις 
της εκπαιδευτικής διεργασίας καθώς λειτουργεί ως μηχανισμός ανατροφοδότησης για 
τους μαθητές αφού βοηθάει στον εντοπισμό τυχόν αδυναμιών και ελλείψεων και για 
τον εκπαιδευτικό αφού έχει τη δυνατότητα να παρέμβει διδακτικά για να οδηγήσει τους 
μαθητές στη κατάκτηση των προσδοκώμενων μαθησιακών στόχων. Θεωρείται η ση-
μαντικότερη μορφή μαθησιακής αξιολόγησης. 

γ) την αθροιστική ή τελική (summative) η οποία εφαρμόζεται στο τέλος της διδακτικής 
διαδικασίας και τα αποτελέσματά της αποτιμώνται από τον εκπαιδευτικό (Bonnioletal 
: 2007). 
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Τεχνικές Αξιολόγησης της Επίδοσης των Εκπαιδευομένων 
στα Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης 

Οι πιο διαδεδομένες και δημοφιλείς τεχνικές αξιολόγησης των εκπαιδευομένων που 
αξιοποιούνται από τους εκπαιδευτικούς στα σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης είναι: οι 
ρουμπρίκες αξιολόγησης (rubricassessment), τα τεστ αυτοαξιολόγησης (quizself-
assessment), οι εννοιολογικοί χάρτες (conceptmap), ο φάκελος εργασιών εκπαιδευομέ-
νου (portfolio), η ετεροαξιολόγηση (peer-assessment), οι σύνθετες ερευνητικές εργα-
σίες (project), η παρατήρηση (observation), το ημερολόγιο (diary) (Πετροπούλου etal 
: 2015).  

O Φάκελος Εργασιών Εκπαιδευομένου (Portfolio Assessment) 

Ο Φάκελος Εργασιών του εκπαιδευομένου (Portfolio Assessment) είναι μια συστημα-
τική συλλογή των εργασιών του εκπαιδευομένου, τα οποία έχουν επιλεγεί με τη συναί-
νεσή του και με βάση συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους και με προκαθορισμένα 
κριτήρια. Οι εργασίες αυτές τεκμαίρουν τη προσπάθεια του μαθητή, τη πρόοδο του και 
την επίδοσή του σε ορισμένες μαθησιακές δραστηριότητες που κλήθηκε να ολοκληρώ-
σει. Ο ηλεκτρονικός φάκελος εργασιών ( e- portfolio ) αποτελεί τη ψηφιακή έκδοση 
του εν λόγω φακέλου που είναι οργανωμένος σε ένα υπολογιστικό περιβάλλον. Η αυ-
ξανόμενη χρήση του στη εκπαιδευτική πρακτική τα τελευταία χρόνια έχει οδηγήσει σε 
αυξημένη διαθεσιμότητα εμπορικών και ανοικτού κώδικα εργαλείων e-Portfolio (π.χ. 
το Mahara και το OSP – Open Source Portfolio) με τη μορφή είτε βάσης δεδομένων 
είτε εφαρμογών που βασίζεται στον Παγκόσμιο Ιστό (World Wide Web).Ο φάκελος 
εργασιών δύναται να είναι είτε ατομικός είτε ομαδικός, συνηθίζεται να είναι ατομικός 
και μπορεί να περιλαμβάνει έργα ενός ορισμένου γνωστικού αντικειμένου ή περισσο-
τέρων στα πλαίσιο της διαθεματικής προσέγγισης ( Κουλουμπαρίτση Α, Ματσαγγού-
ρας Η.: 2004). 

Είδη portfolio 

α) portfolio ανάπτυξης : αποτελείται από κομμάτια εργασίας που δεν έχει ολοκληρωθεί, 
όταν ολοκληρωθεί μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον μαθητή και τον εκπαιδευτικό για 
να συμπεριληφθεί σε ένα μόνιμο portfolioεπίδειξης ή αξιολόγησης. 

β) portfolio επίδειξης : αποτελεί την ανταμοιβή του μαθητή γιατί καθορίζει το υψηλό-
τερο επίπεδο που μπορεί να φτάσει ο μαθητής. Η παρουσίαση της εργασίας που περι-
λαμβάνεται στο portfolio δύναται να παρακολουθηθεί από εκπαιδευτικούς, στελέχη εκ-
παίδευσης, γονείς, συμμαθητές, πανεπιστήμια και πιθανόν μελλοντικούς εργοδότες. 

γ) portfolio αξιολόγησης : αποτελεί μία συσσωρευμένη εργασία προς αξιολόγηση που 
αποδεικνύει ότι ο εκπαιδευόμενος κατάκτησε τους μαθησιακούς στόχους (Επιστημο-
νικό Βήμα ). 
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Βασικά στοιχεία του φακέλου εργασιών του εκπαιδευόμενου 

  

α. Πληροφορίες εκπαιδευόμενων: Περιλαμβάνει πληροφορίες όπως ονοματεπώνυμο, 
τάξη φοίτησης, μάθημα, τυχόν ενδιαφέροντα του μαθητή που μπορεί να σχετίζονται με 
το γνωστικό αντικείμενο. 

β. Πίνακας Περιεχομένων: καταγράφονται τα περιεχόμενα του φακέλου με τη μορφή 
που χρησιμοποιούνται και στα βιβλία. 

γ. Διδακτικοί στόχοι: Ο εκπαιδευτικός καθορίζει τους διδακτικούς στόχους, τους οποί-
ους γνωστοποιεί στον εκπαιδευόμενο. 

δ. Ρουμπρίκες αξιολόγησης: Αποτελούν τεχνική της διαμορφωτικής και τελικής αξιο-
λόγησης με τη μορφή πίνακα και λειτουργούν ως περιγραφικός οδηγός βαθμολογίας. 

ε. Παροχή οδηγιών και υποδείξεων: Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι καθοριστικός 
αφού εκ των προτέρων καθοδηγεί τον εκπαιδευόμενο παρέχοντας του ακριβή και ορθή 
πληροφόρηση για τη τήρηση του φάκελου εργασιών και παρεμβαίνει με διδακτικές 
πρακτικές και παιδαγωγικό τρόπο για να βελτιωθεί η επίδοση του εκπαιδευόμενου. 

στ. Επιτεύγματα του εκπαιδευόμενου: Αποτιμάται με σαφή τρόπο η προσπάθεια, η 
πρόοδος και η επίδοση του εκπαιδευόμενου. 
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ζ. Ανατροφοδότηση: Ο εκπαιδευόμενος μέσω της δεξιότητας της μεταγνώσης (μα-
θαίνω πώς να μαθαίνω), ανακαλεί (αναστοχάζεται ) τις διαδικασίες που τήρησε για τη 
δημιουργία των εργασιών και το σχεδιασμό του φακέλου. 

η. Αυτό-στοχασμός: Ο εκπαιδευόμενος αποτιμά τη προσπάθεια του, εντοπίζει τα δυ-
νατά σημεία του και τυχόν ελλείψεις που έχει, ασκεί κριτική αν μπορεί να εφαρμόσει 
εναλλακτικούς τρόπους δράσης δηλαδή εάν επέλεγε άλλη εργασία ή άλλο τρόπο σκέ-
ψης και διαφορετικές δραστηριότητες τί αποτελέσματα θα συνέλεγε, ποιες διαδικασίες 
που ακολούθησε αξίζει μελλοντικά να ξαναχρησιμοποιήσει και ποιες διαδικασίες – βή-
ματα πρέπει να απορρίψει (Bonnioletal : 2007). 

Η διαδικασία εφαρμογής του φακέλου ως τεχνική αξιολόγησης 

Αρχικά, συλλέγονται οι εργασίες που σχετίζονται με τους διδακτικούς στόχους και α-
ποτελούν τεκμήρια για το σχηματισμό μιας λεπτομερούς και ολοκληρωμένης εικόνας 
για την εξελικτική πορεία του εκπαιδευομένου (π.χ. ατομικές ή ομαδικές εργασίες, α-
σκήσεις, τεστ αυτοαξιολόγησης, εκθέσεις, έλεγχοι προόδου, διακρίσεις, κατάλογοι βι-
βλίων ή μαθησιακού υλικού που μελετήθηκαν, κ.λπ.). 

Στη συνέχεια, επιλέγονται οι εργασίες εκείνες, που απεικονίζουν με τον καλύτερο δυ-
νατό τρόπο τα επιτεύγματα του εκπαιδευομένου και αποδεικνύουν την επίτευξη των 
προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων. 

Στο τελικό στάδιο του αναστοχασμού, οι εκπαιδευόμενοι ασκούν κριτική, προβλημα-
τίζονται και αυτοαξιολογούν τα έργα που επέλεξαν στο προηγούμενο στάδιο εστιάζο-
ντας στους λόγους που τους οδήγησαν στη συγκεκριμένη επιλογή . Οι εκπαιδευόμενοι 
εμπλέκονται ενεργά στη διδακτική διαδικασία και μαθαίνουν να αναλύουν, να συνθέ-
τουν, να επιλέγουν, να δέχονται εποικοδομητική κριτική και να αναστοχάζονται (Κου-
λουμπαρίτση Α, Ματσαγγούρας Η.: 2004). 

Συμπεράσματα 

Τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από την εφαρμογή της αξιολόγησης βάσει του φα-
κέλου εργασιών είναι σημαντικά τόσο για τον ίδιο τον εκπαιδευόμενο όσο και για τον 
εκπαιδευτικό. Ως διδακτικό εργαλείο, ο φάκελος εργασιών ενθαρρύνει τους εκπαιδευ-
ομένους να εμπλακούν ενεργά στη διαδικασία μάθησης, καθώς επιλέγουν συνειδητά 
τις εργασίες που θα συμπεριλάβουν στο φάκελο, ώστε αυτές να αντικατοπτρίζουν την 
εξέλιξή τους. Επιπρόσθετα, οι εκπαιδευόμενοι, λαμβάνοντας ανατροφοδότηση από τον 
εκπαιδευτικό, μπορούν να εκτιμήσουν τα δυνατά και αδύνατα σημεία του μαθησιακού 
τους έργου και να κατανοήσουν καλύτερα την ατομική τους πρόοδο. Ως εργαλείο α-
ξιολόγησης, ο φάκελος επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να αποτιμήσει την πρόοδο των 
εκπαιδευομένων του σε μια σχετικά εκτεταμένη χρονική περίοδο. Η ανάλυση και η 
αποτίμηση του υλικού που εμπεριέχεται στον ψηφιακό φάκελο, μπορεί να αποκαλύψει 
στον εκπαιδευτικό πάρα πολλά για την επίτευξη ή μη των προσδοκώμενων 
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μαθησιακών αποτελεσμάτων, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στον εντοπισμό μαθησιακών 
αναγκών στις οποίες πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση( Κουλουμπαρίτση Α, Ματσαγ-
γούρας Η.: 2004). 

 Είναι μία τεχνική αξιολόγησης χρονοβόρα αλλά ενδιαφέρουσα που αξιολογεί με πο-
λύπλοκο τρόπο την εξελικτική διαδικασία για τη κατάκτηση των μαθησιακών στόχων 
χρησιμοποιώντας ποικιλόμορφα και πολυποίκιλα τις δυνατότητες και δεξιότητες των 
εκπαιδευομένων . Τα σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης εφαρμόζουν μοντέρνες μεθό-
δους διδακτικής μεθοδολογίας εναλλασσόμενες με τις παραδοσιακές τεχνικές αξιολό-
γησης ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο, τη διδακτική ενότητα, το χρόνο και τους 
στόχους της διδασκαλίας. Ο σύγχρονος εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα και τη γνώση 
να εφαρμόσει καινοτόμες διδακτικές πρακτικές και τεχνικές αξιολόγησης για να προ-
καλέσει το ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων και να δημιουργήσει ένα περιβάλλον μόρ-
φωσης όπου θα επικρατούν η συνεχής προσπάθεια και το ερευνητικό πνεύμα. 
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Περίληψη 

Η επιθυμία των παιδιών να έχουν λόγο, που στο μετωπικό σύστημα εκ των πραγμάτων 
δεν έχουν, για όλα όσα συμβαίνουν στην τάξη οδήγησε στην κυκλική τοποθέτηση των 
θρανίων. Ο δάσκαλος, κατόπιν μελετημένης αφόρμησης, οδηγούσε την τάξη στο 
μάθημα, ποτέ χωριστό σε εξέταση και παράδοση, αλλά μια ενιαία πλατφόρμα 
συζήτησης, την οποία του λοιπού απλώς συντόνιζε. To κάθε παιδί, έχοντας πλήρη 
εικόνα της δράσης των άλλων, μπορούσε να είναι και ρυθμιστής του μαθησιακού 
γίγνεσθαι. Το μάθημα δεν έκλεινε, ποτέ, αλλά αφήνονταν να αιωρούνται ερωτήματα, 
κίνητρο, στα παιδιά, για τον μετασχολικό χρόνο τους. Το παραγόμενο προϊόν (δεν 
ανετίθετο καμιά υποχρεωτική εργασία, για το σπίτι) αποτυπώνονταν προαιρετικά σε 
μεγάλα βιβλιοτετράδια, στο πλαίσιο διαγωνισμού, διενεργούμενου από τα παιδιά, 
χρηματοδοτούμενου από τον δάσκαλο. Η αξιολόγηση όλων, που αφορούσε στα πάντα, 
ήταν έργο όλων, με μικρή (+-3 βαθμούς του μέσου όρου, από την τάξη) μόνον την 
παρεμβατική παρουσία του δασκάλου. Τα παιδιά έμαθαν πώς να μαθαίνουν. 

Λέξεις-Κλειδιά: δασκαλοκεντρισμός, μαθητοκεντρισμός, ομάδα, μαθητοσυνεδρο-
συνεργασία, δημιουργία  

Εισαγωγή 

Σε μια τάξη, που ξεκινά μετωπικά, η επιθυμία των παιδιών να έχουν λόγο, που στο 
μετωπικό σύστημα εκ των πραγμάτων δεν έχουν, για όλα όσα συμβαίνουν στην τάξη, 
οδήγησε στην κυκλική τοποθέτηση των θρανίων (Χατζηευθυμίου, 1994). Η έδρα είχε 
έτσι καταργηθεί: ο δάσκαλος, από κυρίαρχος της τάξης, μεταμορφωνόταν σε 
συντονιστή της ομάδας της (Δημουλάς, 2000). Με πάντα προεπεξεργασμένο το θέμα 
του μαθήματος, καθώς σε κανένα Συμβούλιο δεν συζητείται τίποτα αν δεν έχει 
ενημερωθεί γι’ αυτά η Ολομέλεια, οδηγούσε, με την καλύτερη δυνατή αφόρμηση, την 
τάξη στο μάθημα, που ποτέ δεν χωριζόταν σε εξέταση προηγούμενου και παράδοση 
επόμενου, αλλά ήταν πάντα μια ενιαία πλατφόρμα συζήτησης. Απλός συντονιστής του 
μαθησιακού γίγνεσθαι, μεταφερόταν με το έδρανό του όπου χρειαζόταν την κάθε φορά. 
Το κάθε παιδί, έχοντας πλήρη εικόνα της δράσης των άλλων, μπορούσε το ίδιο να είναι 
ρυθμιστής με την ατομική αυτενέργεια συνερευνητικά εν τω όλω του μαθησιακού 
γίγνεσθαι (Χατζηευθυμίου, 1994). Το παραγόμενο προϊόν, καθώς, αν και ο κάθε 
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μαθητής είχε πάντα μαζί του υποχρεωτικά ένα «πρόχειρο» τετράδιο, δεν υπήρχε 
υποχρεωτική εργασία για το σπίτι, αποτυπωνόταν προαιρετικά σε μεγάλα πολλαπλά 
(στον ίδιο τομέα, για να υπάρχει ευελιξία στην κατ’ οίκον διακίνησή τους) βιβλιο-
τετράδια διαγωνισμικού τύπου που τον διαγωνισμό αυτόν διενεργούσαν τα ίδια τα 
παιδιά, με κάλυψη όλων των εξόδων από τον ίδιο τον δάσκαλο. Τα διαγωνίσματα, 
πάντα με προαποφασισμένο από τα ίδια τα παιδιά τον χρόνο διεξαγωγής των σε 
συνεργασία με το Γραφείο του Διευθυντή για τον κεκανονισμένο προγραμματισμό 
τους, ήσαν ατομικά μεν αλλά πάντα σε συνεργασία με όποιους το ίδιο το παιδί επέλεγε 
για διπλανούς του, με ανοιχτά τα βιβλία και τις σημειώσεις των, η δε διόρθωση γινόταν 
από τα ίδια τα παιδιά, μετά την από κοινού σχηματοποίηση των απαντήσεων στα 
ζητήματά τους. Η αξιολόγηση όλων ήταν πλέον, καθώς έτσι πρέπει και να είναι, έργο 
όλων (Δημουλάς, 2000). Πώς; Για κάθε παιδί και για τον δάσκαλο, έβγαινε ο μέσος 
όρος βαθμολογίας, από το τμήμα (Χατζηευθυμίου, 1994; Δημουλάς, 2000; 2011; 2013; 
Δημουλάς κ.ά., 2012; 2014α; 2014β; 2017). Σ’ αυτήν ο δάσκαλος είχε, με βοηθό του 
το κοινωνιόγραμμα της τάξης (Χατζηευθυμίου, 1994; Δημουλάς, 1996β; 2000), μόνον 
μικρή (1-3 βαθμούς) τροποποιητική παρέμβαση (Δημουλάς, 2000). Η διασταυρωτική 
αυτή αυτοαξιολόγηση αφορούσε στα πάντα όλης της (καθημερινής) παρουσίας του 
παιδιού και του δασκάλου, ήταν δηλαδή περιγραφική, αλλά συμποσούμενη σε ένα 
βαθμό (Δημουλάς, 1996α; 1996β; 2000). Τα δελτία της [μυστικής (τους κωδικούς των 
γνώριζε μόνον ο δάσκαλος)] αξιολόγησης συλλέγονταν και συζητιούνταν στο 
τελευταίο τέταρτο της τελευταίας ώρας στο τέλος κάθε εβδομάδας, οπότε συνεδρίαζε 
τακτικά η ολομέλεια, όπου συζητιούνταν τα πάντα (Δημουλάς, 2000; 2011; 2013; 
Δημουλάς κ.ά., 2012; 2014α; 2014β; 2017). Κάθε πρώτη ημέρα της εβδομάδας 
ανακοινωνόταν η επίδοση του κάθε (πλην αν δεν ήθελε, όσο και αν αυτό θα το 
χρειαζόταν η τάξη) παιδιού (Χατζηευθυμίου, 1994; Δημουλάς, 2000).  

Παρουσίαση δραστηριότητας 

Στην εντελώς κυκλική τοποθέτηση των θρανίων η έδρα είχε εκ των πραγμάτων 
καταργηθεί (Χατζηευθυμίου, 1994; Haupt & Leary, 1997; Forsyth, 1999; Δημουλάς, 
1996α; 1996β; 2000; 2013; Δημουλάς κ.ά., 2012; 2014α; 2014β; 2017; 2018α; 2018β). 
Ο δάσκαλος, από κυρίαρχος της τάξης, μεταμορφωνόταν σε συντονιστή της ομάδας 
της, καθήμενος ανάμεσά τους, όπου κάθε φορά θα χρειαζόταν, σε έδρανο, δίπλα από 
κάθε καρέκλα, με το ιδεώδες να είναι τόσα έδρανα, όσες κι αυτές. Δεν ήταν πλέον 
δάσκαλος, αλλά ο μαέστρος της ορχήστρας, που θα διεκπεραίωνε το μάθημα, το οποίο 
ήταν έργο πια όχι του δάσκαλου αλλά της τάξης με τον δάσκαλο πλοηγό, σε μια 
περιπέτεια του μυαλού και της σκέψης. 

Για να είναι αυτό δυνατό (Δημουλάς κ.ά., 2017), έπρεπε από την προηγούμενη ημέρα 
να είναι γνωστό το «θέμα» της σημερινής ημέρας. Καμιά συνεδρίαση δεν πετυχαίνει 
τον στόχο της χωρίς να είναι γνωστή εκ των προτέρων η ημερήσια διάταξη της 
συζήτησης. Από την προηγουμένη τα παιδιά ενημερώνονταν για το μάθημα της 
ημέρας. Καθώς τα παιδιά είχαν από την πρώτη ημέρα του μαθήματος κάποια 
τουλάχιστον άποψη όλου του αντικειμένου του μαθήματος, είχαν κάθε τους ημέρα σε 
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μικρογραφία συμπυκνωμένο μπροστά τους όλο το αντικείμενο του όλου μαθήματος. Ο 
δάσκαλος, συνδετικός κρίκος όλων των αποσπασματικών γνώσεων των παιδιών για το 
όλο έργο του όλου μαθήματος ως όλου, καθώς έργο τους για μάθημα ημέρας ήταν το 
όλο βιβλίο του μαθήματος, στο οποίο όλο βιβλίο γινόταν η εξακτίνωση από το 
απόσπασμα της ημέρας, που αποτελούσε και το κέντρο βάρους του μαθήματος της 
συγκεκριμένης ώρας, είχε να επιτελέσει ένα πανδύσκολο έργο: να κρατά το μάθημα 
μέσα στο πλαίσιο του όλου έργου πάντα ζωντανό με όλα τα παιδιά σε εγρήγορση, μέσα 
στο σχέδιο μαθήματος που ο ίδιος είχε σχεδιάσει από την προηγούμενη ημέρα του. Εδώ 
χωρούσαν τα πάντα, με τον δάσκαλο να προσέχει να είναι όλα εντός του μαθήματος, 
με βάση το συγκεκριμένο βιβλίο και συνεπικουρία όλο το άλλο υλικό που πιθανόν 
έφερναν (και έφερναν όντως και πολύ) τα παιδιά αλλά και ο δάσκαλος (αυτός σίγουρα, 
τουλάχιστον για να δίνει έτσι το παράδειγμα στα παιδιά) μέσα στην τάξη. 

Την άλλη ημέρα (Δημουλάς, 2013; Δημουλάς κ.ά., 2012; 2014α; 2014β), ο δάσκαλος 
φρόντιζε να μπει στην αίθουσα εντελώς φυσικά στο μάθημα, χωρίς να έχει κανείς 
καταλάβει καν πώς από το έξω από το μάθημα μπήκαν στο μάθημα, αξιοποιώντας την 
δύναμη της αφόρμησης. Το μάθημα ξεκινούσε με άκρως μελετημένη αφόρμηση, 
τέτοια, που να γίνεται ανεπαίσθητα το πέρασμα, από την ανεμελιά και τα όποια άλλα 
προβλήματα των παιδιών στο προαύλιο, στο μάθημα της τάξης, σε τρόπο που να έχει 
γίνει κιόλας η σύνδεση των προηγούμενων με τα επόμενα, που ήταν και αυτά που θα 
συζητούνταν στο μάθημα της ημέρας. Η τάξη δεν είχε τοίχους που να την χωρίζουν 
από το έξω από αυτήν. 

Με το μπάσιμο στο μάθημα της ημέρας ήσαν, ύστερα από μια βραχύτατη εισήγηση, 
όλη την ώρα του μαθήματος, ένα απέραντο εργαστήριο (Festinger, 1954; Haupt & 
Leavy, 1997; Forsyth, 1999). Το κάθε παιδί είχε το δικό του θρανίο και πάνω του 
απλωμένα όλα του τα εργαλεία γι’ αυτό. Το κάθε παιδί, έχοντας έτσι πλήρη εικόνα της 
δράσης των άλλων, μπορούσε να είναι ρυθμιστής, με την ατομική αυτενέργεια εν τω 
όλω του μαθησιακού γίγνεσθαι, συνερευνητικά, του αποτελέσματος. Η εμπλοκή της 
ατομικής αυτενέργειας των παιδιών μέσα στο συνερευνητικό πλαίσιο έφερνε τον (υγιή) 
συναγωνισμό στα ύψη. 

 Ο πίνακας, όπου αν χρειάστηκε, είχε αντικατασταθεί με πινάκιο του καθενός των, όπου 
ανέγραφαν ό,τι θα είχε χρειαστεί. Και δεν πολυχρειάστηκε, διότι δεν υπήρχαν θέσφατα 
στην αίθουσα, αλλά και το λάθος πάντα τούς ήταν εκμεταλλεύσιμο. Δεν υπήρχε το 
«λάθος» ως πρόβλημα, καθώς τα όποια λάθη αξιοποιούνταν για περαιτέρω 
προβληματισμό και συζήτηση μεταξύ των παιδιών. Πολλές φορές το λάθος τούς 
έσπρωχνε ακόμα πιο πολύ στην έρευνα. Η όλη πρωτοβουλία ήταν στην τάξη, με την 
χαρά της γνήσια δημοκρατούμενης ομάδας για ένα παιγνιώδες μάθημα, στο οποίο το 
παιδί δεν μένει στο να μαθαίνει πράγματα αλλά μαθαίνει πώς να μαθαίνει, όπως το 
θέλει και η έξω από την τάξη ζωή. 

Το μάθημα διεξαγόταν πάντα με βάση το θέμα της ημέρας αλλά εξακτινούμενο σε όλο 
το έργο, με την μέθοδο, όπως προειπώθηκε, μελέτης του όλου έργου, όπου αυτό ήταν 
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δυνατόν (π.χ., στα μεταφρασμένα ομηρικά έπη), αλλά και όπου αυτό δεν ήταν δυνατόν 
(π.χ., στα Νέα Ελληνικά) το μάθημα λαμβανόταν φροντίδα να γίνεται σε ένα 
γενικότερο πλαίσιο, μέσα στο οποίο και το αντικείμενο της ημέρας. Έτσι, με τον καιρό, 
το ξεφύλλισμα και το περιδιάβασμα σε όλο το έργο γινόταν όλο και πιο εύκολο και 
αρεστό. Ο δάσκαλος, γνώστης ο ίδιος του όλου έργου, είχε προνοήσει αρκετά από την 
προηγούμενη ημέρα του γι’ αυτό. Ήταν ο συνδετικός κρίκος των ξεπεταγμάτων (πέρα, 
’δώθε, ’μπρός, πίσω, με κέντρο βάρους το μάθημα της ημέρας) των παιδιών σε όλο το 
έργο για όλο το αντικείμενο του μαθήματος, μια συν-έρευνα για τα πάντα που 
αφορούσαν το θέμα την ημέρας.  

Το μάθημα δεν έκλεινε ποτέ ως αυτοτελές επεισόδιο του όλου μαθησιακού 
αντικειμένου της χρονιάς. Ο δάσκαλος άφηνε τεχνηέντως αναπάντητα ερωτήματα να 
αιωρούνται στην όλη ατμόσφαιρα της τάξης, έτσι που τα παιδιά να έχουν την 
περιέργεια (αυτήν τουλάχιστον) να επεξεργαστούν το μάθημα της επόμενης ημέρας 
στο σπίτι τους. Άλλωστε καμία (άλλη, υποχρεωτική) εργασία δεν ανετίθετο στα παιδιά, 
που αφήνονταν να περιεργαστούν και να επεξεργαστούν την αιωρούμενη αυτή 
ερωτηματική γνώση όσα από αυτά και όσο και όπως το ήθελαν. Βεβαίως υπήρχε 
τετράδιο εργασιών αλλά χωρίς καμιά υποχρεωτική (άλλο, αν το καθένα τους ήθελε να 
καταχωρήσει κάτι από τις απογευματινές έρευνές του σ’ αυτό) εργασία να τους έχει 
δοθεί. Στην ουσία, το μάθημα συνεχιζόταν (μελέτη, έρευνα, συγγραφή, αναζήτηση και 
συλλογή άλλου βοηθητικού υλικού, που θα μεταφερόταν την άλλη μέρα στην τάξη), 
ατομικά πια, και μετά το μάθημα, στο σπίτι. 

Ο ίδιος έδινε το παράδειγμα, έχοντας επεξεργαστεί το μάθημα της κάθε (σημερινής για 
την αύριον) ημέρας, κάτι που φαινόταν έτσι κι αλλιώς με το να κουβαλάει μαζί του την 
κάθε φορά ό,τι υλικό μπορούσε να ’βρεί. Αυτό απαιτούσε ώρες ολόκληρες στο σπίτι 
για κάθε ώρα της επόμενης ημέρας. Το ίδιο προφανώς συνέβαινε και με τα παιδιά, που 
με τον καιρό είχαν συνηθίσει να κάνουν, συναγωνιστικά, και ’κείνα το ίδιο. Την άλλη 
ημέρα έρχονταν, όλα τα παιδιά, φορτωμένα βιβλία, σημειώσεις, χάρτες, πίνακες, 
εικόνες, πηγές, αντικείμενα, σπάνιο υλικό, υποστηρικτικά του μαθήματος. Είχε ζητηθεί 
να έχει το κάθε παιδί το θρανίο του, για να μπορεί να εργαστεί άνετα, με όλο αυτό το 
υλικό, να μπορέσει να ξεπεράσει το καθένα τον εαυτό του κάθε φορά και όχι τους 
άλλους, με τους οποίους συνεργαζόταν για το καλύτερο δυνατόν μέσα στην όλη 
αίθουσα, προσπαθώντας να σπάσει το δικό του ρεκόρ. Αυτό είναι που ξεχωρίζει τον 
συναγωνισμό από τον ανταγωνισμό.  

Το πειθαρχικό μέρος ήταν θέμα της ολομέλειας (Χατζηευθυμίου, 1994; Δημουλάς, 
2013; Δημουλάς κ.ά., 2012; 2014α; 2014β; 2017). Όταν κάποιος ενοχλούνταν από 
οποιονδήποτε και για οτιδήποτε, είχε το δικαίωμα να ζητήσει, εάν επρόκειτο για 
επείγουσα υπόθεση, αμέσως ψηφοφορία, φανερή ή μυστική, προτείνοντας λύση γι’ 
αυτό, έχοντας προσπαθήσει να πείσει (τους) άλλους γι’ αυτό, ή για το τέλος της 
εβδομάδας, στην απολογιστική και προγραμματιστική συζήτηση της εβδομάδας. Η 
πρόταση του αιτούντος, αν επρόκειτο για λύση συμβατή με τα δεδομένα του 
καταστατικού λειτουργίας της τάξης, εκτελούνταν αμέσως, αν όχι, παραπεμπόταν στην 
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συζήτηση της ολομέλειας την Παρασκευή, και δινόταν λύση, πάντα συμβατή με το 
καταστατικό λειτουργίας της τάξης. Η παρέμβαση του δάσκαλου αφορούσε ακριβώς 
στην τήρησή του, με γνώμονα πάντα την αλλαγή για υιοθέτηση συμπεριφοράς 
σεβασμού της τάξης και μόνον. Δεν υπήρχαν τιμωρίες παρά μόνον δράσεις για 
αυτογνωσία (βλ., Crocker et al., 1993; Murray, 2002) πάνω στο τι έγινε.  

Πέραν των πιθανών (σπάνιων) εκτάκτων συμβουλίων, η ολομέλεια συνεδρίαζε τακτικά 
στο τελευταίο τέταρτο της τελευταίας ώρας τους την Παρασκευή. Εκεί συζητιούνταν 
τα πάντα (Δημουλάς, 1996α; 1996β; 2013; Δημουλάς κ.ά., 2012; 2014α; 2014β; 2017; 
2018α; 2018β). Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οτιδήποτε ήθελε συζητηθεί, 
κατέγραφε ο (ειδικά για την πρακτική αυτή εκλεγμένος) Γενικός Γραμματέας του 
τμήματος στην διάρκεια της εβδομάδας. Προήδρευε το (ειδικά για την πρακτική αυτή 
εκλεγμένο) Διοικητικό Συμβούλιο του τμήματος. Ξεκινούσαν με τον απολογισμό της 
δράσης τους, την εβδομάδα που μόλις είχε διαρρεύσει. Η παρέμβαση του δάσκαλου 
ήταν απλώς στο να τηρείται το Καταστατικό. Με το πέρας του απολογισμού έμπαινε 
σε ψηφοφορία το ίδιο το Καταστατικό, που θα μπορούσε να τροποποιηθεί για την 
επόμενη εβδομάδα, ακόμη και να καταργηθεί και να αντικατασταθεί. Συνέχιζαν με την 
διατήρηση ή όχι του συνεδριακού τους συστήματος. Στην πολυετή διάρκεια της 
θητείας του προτείνοντος την πρακτική αυτή, καταργήθηκε ελάχιστες φορές και 
επανήλθε, από τα ίδια τα παιδιά. Σε συνέχισή του, καθόριζαν, κατόπιν συζήτησης και 
εγκριτικής ψηφοφορίας, τα επόμενα βήματά τους, για την επόμενη εβδομάδα. Τίποτα 
δεν θα συνέβαινε την επόμενη εβδομάδα, αν δεν το αποφάσιζαν έτσι να γίνει τα ίδια τα 
παιδιά. Η πλειοψηφία θα έπρεπε να είναι αυξημένη, με την όποια μειοψηφία να έχει 
τον προσήκοντα σεβασμό της πλειοψηφίας, που με θρησκευτική ευλάβεια πρόσεχαν 
και έδιναν αξία στην όποια αντίρρησή της, αλλά και η μειοψηφία όφειλε να είναι πάντα 
σε συμβιβασμό μαζί της. Η πλειοψηφία αφουγκραζοταν την μειοψηφία, οποία έμαθε 
(φυσικό επακόλουθο) να λειτουργεί, και αυτή, ως εκείνη.  

Την συνεδριακή, συνδιερευνητική, ανακαλυπτική μαθητοσυνεργασία (Δημουλάς, 
2011), ακολουθούσε ο απολογισμός της (διασταυρωτική αυτοαξιολόγηση), στο 
τελευταίο τέταρτο εβδομάδας, μήνα, τριμήνου, έτους. Φυσικά, καθότι όλα τα παιδιά 
συνδημιουργοί του μαθήματος, είχαν κάθε λόγο, εφόσον το επιθυμούσαν, στην 
αξιολόγησή του. Η αξιολόγηση όλων ήταν έργο όλων (Δημουλάς, 1996α; 1996β; 2000; 
2013; Δημουλάς κ.ά., 2012; 2014α; 2014β). Τα δελτία αξιολόγησης συλλέγονταν στο 
τέλος κάθε εβδομάδας. Για κάθε παιδί (που μπορούσε να βαθμολογήσει και τον εαυτό 
του, όπως και να βαθμολογήσει μόνον όποιους και όποτε ήθελε ή και κανέναν) έβγαινε 
ο μέσος όρος βαθμολογίας από το τμήμα.  

Σ’ αυτήν την διασταυρωτική αυτοαξιολόγηση ο δάσκαλος είχε μόνον μικρή (1-3 
βαθμούς) τροποποιητική παρέμβαση. Ακόμα και αν ο ίδιος θεωρούσε ότι θα έπρεπε να 
βγει από αυτό το μέτρο, δεν το μπορούσε. Με σύμβουλο το κοινωνιόγραμμα, έβγαινε, 
κάθε εβδομάδα, η επίδοση του κάθε παιδιού. Στο τρίμηνο και στο τέλος της χρονιάς 
ίσχυε η ίδια διαδικασία. Κάθε Δευτέρα ανακοινωνόταν, στην τάξη, η επίδοση του κάθε 
παιδιού.  
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Η αξιολόγηση (Δημουλάς, 2010), η οποία ήταν περιγραφική, αλλά συμποσούμενη σε 
ένα μετρήσιμο βαθμό, που ήταν ο συνολικός βαθμός του παιδιού, αφορούσε στα πάντα. 
Τα (υποχρεωτικά, επιβλητέα από την Πολιτεία και μόνον γι’ αυτό κατ’ ανάγκη 
απαραίτητα, αλλά και τα λεγόμενα πρόχειρα, όλα θεωρούμενα όχι παραπάνω αξίας από 
την όλη παρουσία στην τάξη αλλά απλά φωτογραφία της ώρας στην οποία έμπαιναν 
από φωτογραφία της ημέρας) διαγωνίσματα, ο βαθμός των οποίων δεν ήταν παρά ένας 
από τους παράγοντες σχηματοποίησης όλης της (καθημερινής) παρουσίας του παιδιού 
για την αξιολόγησή του, ήταν κανονισμένα από την Ολομέλεια. Τα ίδια τα παιδιά 
καθόριζαν τα πώς, πού και πότε, θα έμπαιναν, γνωστοποιώντας τα αυτά στο Γραφείο 
της Διεύθυνσης του σχολείου, για να μην προσκρούουν σε διατάξεις της Πολιτείας περί 
τον αριθμό τους καθ’ ημέρα και έτος. Ήταν, φυσικά, ατομικά, αλλά σε προαιρετική 
συνεργασία με τα άλλα μέλη της Ομάδας, με όποια από αυτά ήθελε το καθένα, 
διενεργούνταν με ανοιχτά βιβλία και τετράδια σημειώσεων, όπως και με την στήριξη 
του όποιου υλικού έφερναν, μαζί τους, τα παιδιά, η δε διόρθωση γινόταν από τα ίδια 
τα παιδιά, μετά την σχηματοποίηση των σωστών απαντήσεων, από την Ολομέλεια, σε 
συζήτηση συντονιζόμενη από τον δάσκαλο. Το παραγόμενο προϊόν της ελεύθερης, 
προαιρετικής, εργασίας στο σπίτι, δίκην συνέχισης του μαθήματος και εκτός αίθουσας, 
στον ελεύθερο χρόνο του παιδιού, που επιδιώχτηκε να γεμίζει επωφελώς (Δημουλάς, 
2013; Δημουλάς κ.ά., 2012; 2014α; 2014β), αποτυπωνόταν σε διαγωνισμικού τύπου 
εξελισσόμενα μεγάλα βιβλία, φτιαγμένα από τα παιδιά, για κάθε μάθημα, για όλα τα 
ενδιαφέροντα, ως «Ελεύθερη Προαιρετική Εργασία, για το σπίτι, στο μάθημα των 
«Ελληνικών»» με τον συγκεκριμένο δάσκαλο της πρακτικής αυτής (Κώστα Β. 
Δημουλά). Στο τέλος του έτους, το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρακτικής, με σύμβουλο 
ως προς αυτό τον δάσκαλο, πραγματοποιούσε τους Διαγωνισμούς: το καλύτερο βιβλίο, 
η καλύτερη συμμετοχή. Όλες οι συμμετοχές είχαν τύχη στους Διαγωνισμούς. Ήταν 
απλά θέμα κατάταξης. Έπαθλο: τίτλοι, που χορηγούσε το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Πρακτικής, και βιβλία, από τον δάσκαλο. Όλη η σχετική δαπάνη (αγορά 
βιβλιοτετραδίων, βραβεία, έπαινοι, λειτουργικά έξοδα διενέργειας Διαγωνισμών και 
τελετής διεξαγωγής των, ό,τι άλλο) βάρυναν τον εμπνευστή της πρακτικής. Τίποτε, 
απολύτως, δεν πλήρωνε το σχολείο, αλλά και κανένας (ουδέ καν σχολικός) φορέας, 
πόσο μάλλον τα παιδιά, για όλα αυτά.  

Πιο συγκεκριμένα. Από την πρώτη ήδη χρονιά εφαρμογής της πρακτικής, το δικαίωμα 
της κρίσης των διαγωνισμών αυτών [«Ελεύθερη προαιρετική δουλειά (στo πλαίσιo των 
Ελληνικών (…..)» με τον συγκεκριμένο δάσκαλο «για το σπίτι») που είχε καθιερώσει 
στους μαθητές των τάξεών του και χρηματοδοτούσε ο ίδιος] το εκχώρησε σε ομάδα 
παιδιών, που εξέλεγαν οι ίδιες οι τάξεις, πρώτον κατά τμήματα και δεύτερον κατά τάξη, 
τέλος για όλο το σχολείο. Γρήγορα, η μορφή των ατομικών τετραδίων πέρασε στην 
ομαδική διαγωνιστική εργασία κατά τομείς ενδιαφέροντος. Στα σχετικά βιβλία έγραφε 
οποιοσδήποτε ήθελε να ασχοληθεί. Επειδή θα τύχαινε να έχουν το ίδιο «βιβλίο» πάνω 
από ένα παιδί στο σπίτι, καθιερώθηκαν πολλαπλά τεύχη του ιδίου διαγωνισμικού 
τομέα. Την κριτική των διαγωνισμών έκανε, τώρα, ολόκληρη η τάξη, με βάση 
αυτοβαθμολογητήριο σύστημα, που είχε επινοηθεί από τον σχεδιαστή της πρακτικής. 
Στην αρχή τα βραβεία ήσαν χρηματικά προς εκμετάλλευση (αποδεδειγμένα) σε είδη 
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σχολείου (βιβλία, τετράδια, γραφική ύλη κ.λπ.), που ακολουθήθηκαν από αναμνηστικά 
δώρα και απευθείας καθαρά μαθητικό υλικό (π.χ. βιβλία), με κατάληξη τις ηθικές 
βραβεύσεις. Όλοι είχαν καλή τύχη στους διαγωνισμούς αυτούς.  Το υλικό 
βρίσκεται στο «Αρχείο Μαθητικής Δημιουργίας» (Δημουλάς, 1996α). 

Στην αξιολόγηση έμπαινε και ο δάσκαλος. Σαν τελείωνε η χρονιά, ψήφιζαν με τον ίδιον 
τρόπο αν θα συνέχιζαν μαζί την επόμενη χρονιά (Χατζηευθυμίου, 1994; Δημουλάς 
κ.ά., 2018γ): θα έπρεπε να το θέλουν τουλάχιστον τα 9/10 των παιδιών. 
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Προσεγγίζοντας την εκπαιδευτική διαδικασία 
στο πλαίσιο της Κριτικής Παιδαγωγικής 

Σφακιανάκη Άννα, Π.Ε.02, M.Ed., M.Sc., Ph.D., anna19962005@gmail.com 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία αναφέρεται στην αναγκαιότητα προσέγγισης της διδακτικής-μα-
θησιακής διαδικασίας στο πλαίσιο των αρχών της Κριτικής Παιδαγωγικής προκειμένου 
μέσα από την απομάκρυνση από τις παγιωμένες δασκαλοκεντρικές πρακτικές που συν-
δέονται με τον συμπεριφορισμό και την «τραπεζική κατάθεση» να αναδειχτεί ο ρόλος 
της πολιτικής και της εξουσίας στον τρόπο λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος, 
η κοινωνική κατασκευή της γνώσης, η επικράτηση του εργαλειακού λόγου και του α-
ξιακού συστήματος της αγοράς (Γούναρη & Γρόλλιος, 2010). Η εκπαίδευση, με τη 
μορφή της Κριτικής Παιδαγωγικής, καλείται να προωθήσει στάσεις αμφισβήτησης και 
επαναπροσδιορισμού του περιεχομένου, των στόχων και των πρακτικών της εκπαιδευ-
τικής διαδικασίας στο πλαίσιο μιας συμπεριληπτικής δημοκρατικής εκπαιδευτικής δια-
δικασίας. Ταυτόχρονα, μπορεί να καλλιεργήσει τον αναστοχασμό σε σχέση με την κυ-
ρίαρχη κουλτούρα και να οδηγήσει στην αποκωδικοποίηση των υποκειμενικοτήτων  
που παρουσιάζονται ως κανονικότητες.  

Λέξεις-Kλειδιά: Κριτική Παιδαγωγική, απολυταρχισμός, εκπαίδευση, κριτική συνει-
δητοποίηση 

Εισαγωγή 

Η ενασχόληση με το θέμα της Κριτικής Παιδαγωγικής (ΚΠ) είναι εγχείρημα προκλη-
τικό και αιρετικό με δεδομένη την επικράτηση της «τεχνοκρατικής, θετικιστικής, ανι-
στορικής αποπολιτικοποιημένης»  (Γούναρη & Γρόλλιος, 2010) προσέγγισης των γνω-
στικών αντικειμένων στην σχολική εκπαίδευση. Ωστόσο, η αξία της προώθησης των 
αρχών της ΚΠ στο σχολικό συγκείμενο είναι αδιαμφισβήτητη καθώς αναδεικνύει τον 
ρόλο της πολιτικής και της εξουσίας στην κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του σχο-
λείου, στις αναπαραστάσεις της κοινωνικής και οικονομικής πραγματικότητας που με-
ταφέρονται, στην κατασκευή της υποκειμενικότητας των μαθητών/τριών και των εκ-
παιδευτικών, στην ερμηνεία κρίσιμων κοινωνικών, οικονομικών, πολιτισμικών παρα-
μέτρων (ενδ. Γούναρη & Γρόλλιος, 2010· Giroux, 1983a· McLaren, 2016). Ταυτό-
χρονα, μπορεί να οδηγήσει σε ηθικό προβληματισμό, στην ανάπτυξη του συναισθήμα-
τος και της κοινωνικής ευαισθησίας, σε κοινωνική δράση, στην ενδυνάμωση και χει-
ραφέτηση των κοινωνικών υποκειμένων (ενδ. Aronowitz, 2004· bell hooks, 1994· 
Giroux, 2005· Aronowitz & Giroux, 1986· McLaren, 2016) για την υπεράσπιση της 
εύθραυστης φύσης της δημοκρατίας στο πλαίσιο δημοκρατικών κοινοτήτων γνώ-
σης/knowledge democracies (Pine, 2009) και μιας δημοκρατικής δημόσιας σφαίρας 
(Giroux, 1997).  
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Η  αφετηρία και ο επίκαιρος χαρακτήρας της Κριτικής Παιδαγωγικής 

Η ΚΠ είναι ένα σύνολο θεωρητικών παραδοχών και διδακτικών-μαθησιακών  προσεγ-
γίσεων που επικεντρώνονται στον μετασχηματισμό των σχέσεων της εξουσίας και της 
καταπίεσης στην εκπαίδευση και κατ΄ επέκταση στην κοινωνία. Στοχεύει στην ανά-
πτυξη της ηθικής, του ανθρωπισμού και στην ενδυνάμωση των εκπαιδευόμενων. Συν-
δέεται στενά με την παιδαγωγική του Βραζιλιάνου παιδαγωγού Paulo Freire και ακο-
λουθεί τις θεωρητικές αρχές της Σχολής της Φρανκφούρτης.  

Ο Paulo Freire έχοντας βιώσει την πείνα και τη φτώχεια στα παιδικά του χρόνια αγω-
νίστηκε για τη βελτίωση των συνθηκών της ζωής των φτωχών και καταπιεσμένων. Οι 
σπουδές του (Νομική, Φιλοσοφία, Ψυχολογία) και η εργασία του στο Παν/μιο του Re-
cife τον οδήγησαν στη συνειδητοποίηση του πολιτικού χαρακτήρα που εμπεριέχει κάθε 
εκπαιδευτική πράξη η οποία προωθεί τον γραμματισμό μέσω του ελεύθερου διαλόγου 
στην κοινότητα, της κριτικής προσέγγισης του ατομικού βιώματος, του προβληματι-
σμού σε κρίσιμα κοινωνικοοικονομικά ζητήματα (problem posing education) και της 
κριτικής συνειδητοποίησης ως ερμηνεία του κόσμου αλλά και απελευθέρωσης από τις 
καταπιεστικές του δομές. Η επιμονή του στρέφεται σε μια «απελευθερωτική παιδεία» 
που «συνίσταται σε ενεργήματα γνώσης και όχι σε μεταβιβάσεις πληροφοριών» και 
αναπτύσσεται με τον διάλογο στην κοινότητα (Φρέιρε, 1974, σ. 88). Οι διαλογικές πρα-
κτικές στην «προβληματίζουσα εκπαίδευση» κατά τον Φρέιρε οδηγούν σε μια αλληλό-
δραση δασκάλου μαθητών -σε σχέση ισοτιμίας και αλληλοδιδαχής- και η παιδεία με-
τατρέπεται σε άσκηση ελευθερίας. «Στην προβληματίζουσα εκπαίδευση οι άνθρωποι 
αναπτύσσουν την ικανότητά τους ν’ αντιλαμβάνονται κριτικά τον τρόπο με τον οποίο 
υπάρχουν στον κόσμο….και κατορθώνουν να βλέπουν τον κόσμο όχι ως μια στατική 
πραγματικότητα αλλά ως μια πραγματικότητα που εξελίσσεται και μεταβάλλεται» 
(Φρέιρε, 1974, σ. 93). Η κατάκτηση του γραμματισμού προβάλλει ως πράξη ενδυνά-
μωσης των καταπιεσμένων καθώς η γλώσσα παρέχει δυνατότητες αποκωδικοποίησης 
και μετασχηματισμού της πραγματικότητας. 

Η κριτική θεωρία της Σχολής της Φρανκφούρτης διαμορφώνεται στο πλαίσιο της οι-
κονομικής κρίσης του 1929, του Σταλινισμού, της ανόδου του φασισμού και του Β΄ 
Παγκόσμιου Πολέμου και έχει ως στόχο, αρχικά,  την ανανέωση του μαρξισμού. Η 
πρώτη γενιά στοχαστών συνδυάζει τη φιλοσοφία με την κοινωνική επιστήμη (με ρίζες 
από τους Hegel και Marx) μέσα σ’  ένα κριτικό διαλεκτικό πλαίσιο και  επανεξετάζει 
τον   θετικισμό και τον αγγλοσαξονικό εμπειρισμό. Στη συνέχεια, η Σχολή οδηγείται 
στη συγκρότηση μιας νέας κοινωνικής θεωρίας, μιας νέας ορθολογικότητας με τη βο-
ήθεια ενός απελευθερωτικού ορθού λόγου ασκώντας κριτική στην κυρίαρχη ιδεολογία 
της ψευδούς συνείδησης (Corradetti, 2013).  

Η εμπειρία του ναζισμού καθόρισε το έργο των εκπροσώπων της σε επίπεδο ερευνητι-
κών επιλογών και αξιακών προσανατολισμών. Ο Adorno στο δοκίμιό του Η Εκπαί-
δευση μετά το Άουσβιτς (1960) αναφέρεται στη βαρβαρότητα του Άουσβιτς τη σφαγή 
1.000.000 Αρμενίων, τη ρίψη της ατομικής βόμβας τις οποίες συνδέει με τη γενικότερη 
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μανία εναντίον των αδύναμων. Ο σύγχρονος πολιτισμός δεν κατάφερε να αποτρέψει 
τον εκφασισμό και το ολοκαύτωμα (Adorno, 1960) και η αντι-αυταρχική εκπαίδευση 
συνδέεται με το ιδεώδες της αποφυγής ενός Άουσβιτς και σε αυτό πρέπει να κατατείνει 
μέσα από την παροχή κριτικής αυτο-αναστοχαστικής εκπαίδευσης και την αναγνώριση 
της ετερότητας/διαφορετικότητας των ατόμων (Κόντου, 2012) ώστε να απομακρύνει 
την κοινωνική πίεση που προκάλεσε τη βαρβαρότητα και η οποία συνεχίζει να υφίστα-
ται στις μέρες μας.  

Ο Giroux αναφέρεται στα πάθη που κινητοποιούν το φασιστικό παρελθόν στις Η.Π.Α. 
τα οποία αναδύονται μέσα σε ένα συνεχές ρεύμα μίσους, φανατισμού, μιλιταρισμού. Η 
εξουσία, οι πολιτισμικές αξίες που προωθούνται, η πολιτική, η καθημερινή ζωή αποτε-
λούν απειλή για τις δημοκρατίες σε όλο τον κόσμο. Τα μέσα ενημέρωσης και τα νέα 
ψηφιακά καθοδηγούμενα συστήματα παραγωγής και κατανάλωσης πληροφοριών είναι 
οικολογίες που παράγουν, διαμορφώνουν και συντηρούν ιδέες, επιθυμίες και υπηρεσίες 
με ανεξέλεγκτη εξουσία και επιρροή. Η έμφαση στο σενάριο του υπερεθνικισμού, του 
μαχητικού ανδρισμού (militant masculinity), τη δαιμονοποίηση φυλετικών και εθνοτι-
κών αποτελούν δείγματα μνήμης ενός φασιστικού παρελθόντος που αναδύεται μέσα 
στο αδιάκοπο ρεύμα του μίσους,  του φανατισμού, των ψεμάτων, του μιλιταρισμού. Τα 
φαντάσματα του φασισμού θα πρέπει να μας τρομάξουν, αλλά το πιο σημαντικό, θα 
πρέπει να μας εκπαιδεύσουν και να μας εμπνεύσουν με πνεύμα αστικής δικαιοσύνης 
κατά τον Giroux (2018). 

Η κριτική θεωρία παρέχει μία ιδιαίτερη ερμηνεία της μαρξιστικής φιλοσοφίας και επα-
νατοποθετείται σε μερικά από τα βασικά οικονομικά και πολιτικά θέματα όπως η ε-
μπορευματοποίηση, η φετιχοποίηση και η κριτική της μαζικής κουλτούρας,  η πραγμο-
ποίηση ως «αναπόσπαστο στοιχείο του εργαλειακού ορθολογισμού» (Σιδηροπούλου, 
2007, σ. 14). Το έργο των Adorno και Horkheimer «Διαλεκτική του διαφωτισμού» εκ-
φράζει την κριτική της πρώτης γενιάς στην αρχή της κυριαρχίας και την απολυτικοποί-
ηση της ταυτότητας. Η πολιτιστική βιομηχανία κατά τους Adorno και Horkheimer α-
ποτελεί το σύστημα οργάνωσης της παραγωγής και της διαχείρισης του πολιτισμού που 
καθοδηγείται από το κέρδος. Χαρακτηριστικά του γνωρίσματα είναι η τυποποίηση ως 
επανάληψη των ίδιων θεμάτων/μοτίβων/τεχνικών και η ανταλλακτική –εμπορευματική 
αξία των μαζικά παραγόμενων προϊόντων (Κόντου, 2012).  

Η Σχολή της Φρανκφούρτης ασκεί κριτική στις σύγχρονες καπιταλιστικές κοινωνίες 
όπου οι κοινωνικές ανισότητες, η γραφειοκρατία  και οι θεσμοί οδηγούν σε εργασιακή 
και προσωπική αλλοτρίωση τους πολίτες. Οι πολίτες βυθίζονται στον καταναλωτισμό, 
εμποτίζονται από την κυρίαρχη ιδεολογία και δεν συνειδητοποιούν την αλλοτρίωση, 
δεν αμφισβητούν την κυρίαρχη τάξη πραγμάτων και αναπαράγουν τα συμφέροντα των 
ελίτ. Η μαζική κουλτούρα περιλαμβάνει όλα τα πολιτιστικά προϊόντα που κατασκευά-
ζονται για τις μάζες την εποχή της παγκοσμιοποίησης και αποσκοπούν στην πρόκληση 
συγκεκριμένων, προδιαγεγραμμένων αντιδράσεων από αυτές. Η στόχευση της Σχολής 
είναι η απελευθέρωση των ανθρώπων από την αλλοτρίωση που προκαλούν οι θεσμοί 
και οι ιδεολογίες της κοινωνίας της κατανάλωσης, η ενδυνάμωση και η χειραφέτηση 
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από κάθε είδος καταπίεση και η ανάδειξη νέων μορφών δράσης που θα οδηγήσουν σε 
κοινωνικό μετασχηματισμό (Γούναρη & Γρόλλιος, 2010).  

Ως προς το θέμα της παραγωγής της γνώσης στις σύγχρονες κοινωνίες, ο Adorno υπο-
στηρίζει ότι η υποκειμενικά παραγόμενη γνώση είναι κοινωνικά διαμεσολαβημένη από 
τις θεσμικές και υλικές συνθήκες ύπαρξης, τις λειτουργίες της κοινωνίας και από την 
υλική υπόσταση των υποκειμένων. Αυτή η γνώση είναι εργαλειακή, χρησιμοθηρική 
κατά κάποιο τρόπο και αποκλείει τον Άλλον ενώ θα μπορούσε να επικρατήσει  μια 
εναλλακτική συμπεριληπτική οπτική «στο επίπεδο του τρόπου σκέψης»:  «ο αναστο-
χασμός ως συνειδητή, δημιουργική και φαντασιακή προβολή του εαυτού στον Άλλο 
που απαιτεί τη συνεργασία στοχασμού και αισθήσεων» (Κόντου, 2012, σ. 42).   

Η κριτική θεωρία που αναπτύχθηκε από τη Σχολή της Φρανκφούρτης αποδείχτηκε ε-
ξαιρετικά ανθεκτική στον χρόνο και μέσα από την εξέλιξή της συναντήθηκε με σύγ-
χρονα ζητήματα  της εποχής της παγκοσμιοποίησης όπως η μαζικοποίηση, η παντοδυ-
ναμία των Μ.Μ.Ε. και η διαμόρφωση της ταυτότητας του σύγχρονου ανθρώπου από 
αυτά, η αποϊδεολογικοποίηση, ο εργαλειακός λόγος, η αποικιοποίηση του βιόκοσμου 
από τα υποσυστήματα της οικονομίας, της πολιτικής και των συνακόλουθων ελίτ 
(Habermas,  1984).   

Η κριτική θεωρία στο εκπαιδευτικό σύστημα 

Από τις αρχές του 1980, οι θεωρητικοί προβληματισμοί της Σχολής της Φρανκφούρτης 
διαχέονται στο εκπαιδευτικό σύστημα και ο επιστημονικός κλάδος της Παιδαγωγικής 
αφομοιώνει τα θέματα και τις προσεγγίσεις της κριτικής θεωρίας.  

Στο πλαίσιο της αμερικανικής κοινωνίας ως κοινωνίας υποδοχής μετακινούμενων πλη-
θυσμών δημιουργείται η βάση για γόνιμο προβληματισμό σε θέματα εκπαιδευτικά και 
κοινωνικά. Από τα πρώτα έργα που προσεγγίζουν κριτικά το ζήτημα του εκπαιδευτικού 
συστήματος είναι το έργο των Stanley Aronowitz και  Henry Giroux Η εκπαίδευση 
ακόμα σε πολιορκία /Education Still under Siege (1993) στο οποίο οι δύο θεωρητικοί 
εξετάζουν το θέμα της εκπαίδευσης όπως διαμορφώνεται στο πλαίσιο των μετακινή-
σεων των πληθυσμών στο εσωτερικό (μετακίνηση σε αστικά κέντρα) και στο εξωτε-
ρικό και των αλλαγών που συνεπιφέρει στις διδακτικές- μαθησιακές πρακτικές η πα-
ρουσία μειονοτικών μαθητών/τριών, η μεγάλη διαρροή από το σχολείο, τα υψηλά πο-
σοστά της φτώχειας των έγχρωμων μαθητών/τριών. Ταυτόχρονα, με τις μετακινήσεις 
αυτές διαμορφώνεται ένα μεταμοντέρνο πολιτισμικό, ιδεολογικό  και πολιτικό περι-
βάλλον στο οποίο οφείλει να ανταποκριθεί η εκπαίδευση. Με βάση τα δεδομένα αυτά 
οι Stanley Aronowitz και  Henry Giroux «προχωρούν στη σύνθεση ενός σώματος εκ-
παιδευτικών αρχών, προσανατολισμών και στοχεύσεων» το οποίο συνδυάζει την κρι-
τική κοινωνική θεωρία και φιλοσοφία με  τις πολιτικές ανησυχίες προκειμένου να προ-
ασπίσουν τον «δημοκρατικό δημόσιο βίο» (Κόντου, 2012, σ. 71).  
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Τα ιδεολογικά προτάγματα της κριτικής θεωρίας της Σχολής της Φρανκφούρτης για 
απελευθέρωση από τον εργαλειακό λόγο, για την περιφρούρηση του βιόκοσμου από 
την εισβολή των υποσυστημάτων της οικονονομίας, του χρήματος, του κράτους, για 
την ενδυνάμωση της δημόσιας σφαίρας και του επικοινωνιακού λόγου ενάντια στη μα-
ζοποίηση και τον εφησυχασμό της μαζικής κουλτούρας αλλά και η αυτονόμηση του 
κοινωνικού υποκειμένου ώστε να καταστεί ικανό να επιφέρει αλλαγές στο περιβάλλον 
του είναι ιδιαίτερα επίκαιρα στην εποχή μας.  

Η εκπαίδευση, με τη μορφή της Κριτικής Παιδαγωγικής, καλείται να προωθήσει στά-
σεις αμφισβήτησης και επαναπροσδιορισμού του περιεχομένου, των στόχων και των 
πρακτικών της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Με την υιοθέτηση κριτικών και αναστοχα-
στικών πρακτικών τα Αναλυτικά Προγράμματα και οι εκπαιδευτικοί ως διανοούμενοι 
θα ενθαρρύνουν τους/τις μαθητές/τριες να συνειδητοποιήσουν την αναπαραγωγική λει-
τουργία των σχολείων ως προς την επίσημη γνώση και ιδεολογία και να ενισχύσουν 
την κριτική τους επίγνωση απέναντι στη νομιμοποίηση των οικονομικών και ιδεολογι-
κών  κατευθύνσεων οι οποίες στηρίζουν την κρατική πολιτική εξουσία. Η κριτική προ-
σέγγιση του σύγχρονου κόσμου μπορεί να νοηματοδοτήσει ένα νέο ιδεολογικό, πολι-
τικό και πολιτισμικό πρόταγμα επαναπροσδιορισμού της εκπαιδευτικής πραγματικό-
τητας.  

Ανάμεσα στους σημαντικότερους στοχαστές της Κριτικής Παιδαγωγικής – εκτός από 
τον Paulo Freire - βρίσκονται οι Henry Giroux, Stanley Aronowitz, Michael Apple, 
Peter McLaren. Στον λόγο των κριτικών παιδαγωγών περιλαμβάνεται μια διευρυμένη 
έννοια του πολιτικού ως κατηγορία ανάλυσης της εκπαιδευτικής πρακτικής αλλά και 
του ρόλου των εκπαιδευόμενων και των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού 
συστήματος. Οι κριτικοί παιδαγωγοί συνδέουν το πολιτικό πρόταγμα του εκδημοκρα-
τισμού της εκπαίδευσης με τις αλλαγές στο περιεχόμενο των Αναλυτικών Προγραμμά-
των και των διδακτικών πρακτικών με στόχο την ισοτιμία και τη συμπερίληψη όλων 
των μαθητών και των μαθητριών αλλά και την ενδυνάμωση και  χειραφέτησή τους 
(Γούναρη & Γρόλλιος, 2010).    

Η Κριτική Παιδαγωγική ως διαδικασία διδασκαλίας-μάθησης 

Η αναγκαιότητα της Κριτικής Παιδαγωγικής ως ηθικής, ανθρωπιστικής, απελευθερω-
τικής, δημοκρατικής παιδαγωγικής υπαγορεύεται από την ανάγκη να είναι οι μαθη-
τές/τριες κριτικοί απέναντι στην κοινωνική κατασκευή της γνώσης και των κατανοή-
σεών τους για τον κόσμο (Kincheloe, 1993, σ. 109). Οι συνέπειες της παγκοσμιοποίη-
σης, οι δυνατότητες για συλλογική δράση, τα βαθύτερα αίτια των κρίσεων (οικονομι-
κών, ηθικών) και ο τρόπος που συνδέονται με τη δική τους ζωή αποτελούν τόπους 
προβληματισμού και κριτικής διερεύνησης. Ανάλογο τόπο κατανόησης με στόχο τις 
συμπεριληπτικές δράσεις αποτελεί η ανάπτυξη ηθικών στάσεων αλληλεγγύης  απένα-
ντι στους/στις Άλλους/ες αναδεικνύοντας τον πλούτο που κρύβει η διαφορετικότητα 
ώστε να υιοθετούν αντιστάσεις σε κάθε μορφή χειραγώγησης που οδηγεί στον κοινω-
νικό εξοβελισμό ευπαθών ομάδων και την καταπάτηση ανθρώπινων δικαιωμάτων.   
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Ακόμα,  η ανάγκη της αντίστασης στο ανερχόμενο κύμα του απολυταρχισμού -ως επι-
τήρηση και λογοδοσία των εθνικών συστημάτων, ως περιθωριοποίηση και στοχοποί-
ηση ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων κ.ά.- που τείνει να ακυρώσει κάθε υπόσχεση δη-
μοκρατίας στον 21ο αιώνα και να υποβαθμίσει τη «δημοκρατική επιταγή αναγκαιότη-
τας της ηθικής ως αναγνώριση των υποχρεώσεών μας προς τις επόμενες γενιές»  (Καρ-
τσάκης, 2010) μπορεί να αποτελέσει το μεγάλο στοίχημα για το εκπαιδευτικό σύστημα 
και τους/τις εκπαιδευτικούς. «Ο στόχος της Κριτικής Παιδαγωγικής συμπυκνώνεται 
στην ενδυνάμωση των μαθητών/τριών με την ικανότητα να σκέφτονται και να δρουν 
στοχαστικά ως άτομα-πολίτες μιας κοινωνίας ή μιας κουλτούρας που έχουν διαμορφώ-
σει συνειδητή αυτεπίγνωση των νοημάτων, των πολλαπλών δεσμών τους και της ση-
μασίας των συναλλαγών τους με τον άλλον κόσμο» (Νικολακάκη, 2011, σ. 62-63).  

Ταυτόχρονα,  σ΄ ένα περιβάλλον παγκοσμιοποίησης όπου επιχειρείται η επιβολή του 
εργαλειακού λόγου και του αξιακού συστήματος της αγοράς (Γούναρη & Γρόλλιος, 
2010·  McLaren, στο Νικολακάκη, 2011), η Κριτική Παιδαγωγική «βοηθά εκπαιδευτι-
κούς και εκπαιδευόμενους να αποκτήσουν κριτική κοινωνική συνείδηση, μέσα από την 
κατανόηση των αιτιών, του κοινωνικού πλαισίου και της ιδεολογίας που διαμορφώνουν 
τις ζωές τους» (Θεριανός, 2013) παραβάλλοντας το διεθνοποιημένο τοπίο της γνώσης 
με τις δικές τους εκπαιδευτικές ανάγκες. Ταυτόχρονα, αναδεικνύει τις ιστορικές και 
κοινωνικές ιδιαιτερότητες των μαθητικών εμπειριών ως σημείο εκκίνησης της διδα-
σκαλίας (Aronowitz & Giroux, 1986, σ. 217). 

Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/τριες χρειάζονται σήμερα μια εκπαιδευτική διαδικασία 
που δεν θα είναι απογυμνωμένη από τα κριτικά της στοιχεία προκειμένου να αναγνω-
ρίσουν τις δυνάμεις που παρεμποδίζουν την ανάπτυξη της συνειδητοποίησής τους 
(Giroux, 1983b). Έχουν ανάγκη από τις παιδαγωγικές συνθήκες που προκαλούν σε 
αυτο-αναστοχασμό, αυτονομία, κριτική δράση: αυτή είναι μια βαθιά πολιτική διαδικα-
σία που βοηθά τους  μαθητές και τις μαθήτριες να συνειδητοποιούν τις δυνάμεις που 
έχουν κυριαρχήσει στη ζωή τους και έχουν διαμορφώσει τη συνείδησή τους  
(Aronowitz, 2004).   

Η παιδαγωγική κατά τη Νικολακάκη (2011) αφορά σ΄ ένα σύνολο δύσκολων ερωτη-
μάτων ή διλημμάτων που  αναφέρονται στην εκπαιδευτική διαδικασία: «Γιατί διδάσκω; 
Ποιος είναι ο σκοπός, ο στόχος μου; Πώς επιλέγονται οι γνώσεις; Ποιες είναι οι συνέ-
πειες των πράξεών μου; Ποιος ωφελείται από αυτό το είδος εκπαίδευσης; Ποιος μένει 
απέξω; Βοηθάω, αλήθεια, τους μαθητές μου να γίνουν ενήλικοι που θα είναι υπεύθυνοι 
και ενεργοί πολίτες; Θα βελτιωθεί η κοινωνία αν οι μαθητές μου μεγαλώσουν και γί-
νουν οι πολίτες που επιδιώκω να γίνουν;…Η προσέγγιση ενός δασκάλου στη διδασκα-
λία συνδέεται αναπόσπαστα με τις παιδαγωγικές του ιδέες. Το γιατί επηρεάζει το πώς» 
(Νικολακάκη, 2011, σ. 59-60). 

Για την επίτευξη της συνειδητοποίησης των μαθητών/τριών  θεωρείται θετική η απο-
μάκρυνση από την «τραπεζική κατάθεση» γνώσεων (Φρέιρε, 1974) και η στροφή στην 
ανάπτυξη μιας γλώσσας κριτικής και ελπίδας αντιμετωπίζοντας τους εκπαιδευόμενους 
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ως φορείς δράσης/agents, που έχουν συγκεκριμένες απόψεις για τον κόσμο προκειμέ-
νου να τους/τις καταστήσουν ικανούς/ές να αναλύουν τις κοινωνικές συνθήκες και να 
παρεμβαίνουν σε αυτές (Γρόλλιος, Καρανταΐδου, Κορομπόκης, Κοτίνης & Λιάμπας, 
2002). Ανάμεσα  στους βασικούς στόχους της Κριτικής Παιδαγωγικής είναι να δη-
μιουργήσει τις συνθήκες όπου οι εκπαιδευόμενοι/ες μέσα από τη συνεργασία τους με 
τους/τις εκπαιδευτικούς και το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο  να  μπορούν να βιώνουν 
τους εαυτούς τους ως  κοινωνικά υποκείμενα κριτικά σκεπτόμενα, με δυνατότητα να 
δημιουργήσουν αλλά και να μετασχηματίσουν το πλαίσιο εντός του οποίου ζουν. H 
Κριτική Παιδαγωγική «ανακοινώνει την παρουσία μας στην Ιστορία και στον κόσμο» 
και προτρέπει «γεμάτοι ελπίδα, να αγωνιστούμε για το όνειρο, για την ουτοπία, για την 
ελπίδα την ίδια, με κριτική προοπτική. Και αυτός ο αγώνας δεν είναι μάταιος» (Freire, 
2004, σελ. 102).  

Η ΚΠ προωθεί μια κουλτούρα διδασκαλίας που θα καλλιεργήσει την ανάπτυξη μιας 
νέας γενιάς με δημοκρατικό ήθος, που σημαίνει «την ενασχόληση με τον εσώτερο ε-
αυτό»,  με αξίες όπως το πάθος για την ελευθερία και την απόρριψη της καταπίεσης… 
την αλληλεγγύη, αγάπη, αξιοπρέπεια, αλληλοϋποστήριξη μέσω της πράξης που ανα-
πόφευκτα θα ενισχύσει το ίδιο το δημοκρατικό ήθος. Η ΚΠ οφείλει να βοηθήσει τους 
μαθητές να αναπτύξουν τις ικανότητές τους ώστε να εμπλακούν ακόμα περισσότερο 
στη διαδικασία αυτή προς αναζήτηση ενός δικαιότερου κόσμου» (Νικολακάκη, 2011, 
σ. 65-66). 

Η ΚΠ στοχεύει στη δημιουργία κριτικά εγγράμματων μαθητών/τριών που είναι σε θέση 
να αποκωδικοποιήσουν τα ποικίλα μηνύματα που δέχονται καθημερινά από την οικο-
γένεια, το σχολείο, τη γειτονιά,  τα Μ.Μ.Ε. Η συνειδητοποίηση και η αντίσταση στην 
εκμετάλλευση συνδέεται με τις γλωσσικές πρακτικές που λειτουργούν ως κοινωνικές 
πρακτικές. «Στην εκπαίδευση, συνειδητοποιημένοι εκπαιδευτικοί και μαθητές/τριες 
συνθέτουν προσωπικά και κοινωνικά μηνύματα» μέσα σε συλλογικά πλαίσια διαπραγ-
μάτευσης, «ερευνούν το ιστορικό πλαίσιο μέσα από το οποίο προέρχεται η γνώση και 
τη σχέση της γνώσης με τη σύγχρονη κοινωνία» (Shor, 1992, σ. 128).  

Οι μαθητές/τριες μέσα από την επαφή τους με επίκαιρα, αυθεντικά κείμενα όπως αυτά 
που εμπεριέχουν ιδιωματικές, διαλεκτικές εκφράσεις, ιδιόλεκτους ως προσωπική εκ-
δοχή της χρήσης της γλώσσας, επίσημη εκδοχή της γλώσσας από ομάδες επαγγελματι-
κές, πολυτροπικά κείμενα διαφημίσεων,  περιοδικών, ιστοσελίδων, προπαγανδιστική 
χρήση της γλώσσας από τα Μ.Μ.Ε., κείμενα που αποκλίνουν από τη νόρμα (video, 
στίχοι τραγουδιών, ταινίες, θεατρικοί αυτοσχεδιασμοί, street art κ.ά.) εξοικειώνονται 
με τους πολλαπλούς τρόπους που κατασκευάζεται κάθε φορά η πραγματικότητα και με 
τον τρόπο που αποκλείονται οι εναλλακτικές προσεγγίσεις της. Τα κείμενα μπορούν να 
πάρουν την μορφή εργαλείων αντίστασης και οι δραστηριότητες πάνω σε αυτά (απο-
δόμησης και αναδόμησης) να αποτελέσουν κοινωνική διαδικασία και κοινωνική πρα-
κτική δια μέσω της οποίας εκφράζεται η ιδεολογία και δηλώνονται οι αξίες και οι θε-
σμοί (Baynham, 2002). Η προσέγγιση των κειμένων με βάση το κοινωνικοπολιτισμικό 
μοντέλο εκλαμβάνεται ως μια διαδικασία κοινωνικά προσανατολισμένη που ξεφεύγει 
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από την απλή κατανόηση γραμματικών προτάσεων και πληροφοριών κατά τον λειτουρ-
γικό γραμματισμό και επεκτείνεται στην άσκηση κριτικής και αμφισβήτησης απέναντι 
σε αυτές αλλά και στη συνοικοδόμηση νοήματος, αντιλήψεων και στάσεων  μέσα στην 
πολυφωνική κοινότητα της τάξης. Αυτή εξελίσσεται σταδιακά σε κοινότητα γραμμα-
τισμού (literacy community) καθώς οι μαθητές/τριες αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και 
συμμετέχουν σε κειμενικά γεγονότα (Kωστούλη, 2005). 

Συμπέρασμα 

Η Κριτική παιδαγωγική ως σύνολο θεωρητικών παραδοχών και διδακτικών-μαθησια-
κών προσεγγίσεων –με αφετηρία την προβληματίζουσα εκπαίδευση και τις διαλογικές 
πρακτικές του  Paulo Freire  καθώς και τα ιδεολογικά προτάγματα της Σχολής της 
Φρανκφούρτης – επικεντρώνεται  στον μετασχηματισμό των σχέσεων της εξουσίας και 
της καταπίεσης στην εκπαίδευση και κατ΄ επέκταση στην κοινωνία. Προωθεί τη δη-
μιουργία δημοκρατικών περιβαλλόντων στα οποία αναδεικνύεται η αξία της διερεύνη-
σης και της κριτικής τοποθέτησης απέναντι στη γνώση, αναγνωρίζει την σχέση ανά-
μεσα στη γλώσσα, τη δύναμη, την ιδεολογία, αναδεικνύει τις ανισότητες και τις αδικίες 
και προτρέπει σε συλλογική δραστηριοποίηση. Ταυτόχρονα, μπορεί να οδηγήσει στην 
ανάπτυξη της ηθικής, του ανθρωπισμού και στην ενδυνάμωση των εκπαιδευόμενων 
καθώς και στην ανάπτυξη μιας γλώσσας ελπίδας και δυνατότητας (McLaren, 2016) 
αποτελώντας το αντίδοτο στη βία και τον κοινωνικό αποκλεισμό.   
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Συσχέτιση του ψηφιακού πίνακα ανακοινώσεων 
με τις θεωρίες μάθησης και τους πολυγραμματισμούς 

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

Περίληψη 

Ο ψηφιακός πίνακας ανακοινώσεων είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον στο οποίο οι 
χρήστες μπορούν να αναρτούν και να δημοσιεύουν πολυμεσικό υλικό, όπως εικόνες, 
ήχο, κείμενο και βίντεο. Η πρόσβαση σε αυτό το περιβάλλον μπορεί να γίνει από ο-
ποιονδήποτε φυλλομετρητή ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή αλλά και από οποιαδήποτε 
κινητή συσκευή. Ουσιαστικά, πρόκειται για ένα ψηφιακό εργαλείο στο οποίο οι χρή-
στες μπορούν να αναρτήσουν αρχεία που έχουν δημιουργήσει, όπως σημειώσεις μαθη-
μάτων ή εργασίες. Η εφαρμογή του διαδικτυακού τοίχου επιτρέπει την κοινή χρήση 
ενός πίνακα από περισσότερα άτομα, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα για ομαδοσυνεργα-
τικές εργασίες. Η παρούσα εργασία εστιάζει στην παρουσίαση του ψηφιακού τοίχου 
(padlet wall), στην ένταξη του εργαλείου στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην πα-
ρουσίαση των πλεονεκτημάτων της εφαρμογής. Επίσης, γίνεται αναφορά στις θεωρίες 
μάθησης που σχετίζονται με τη χρήση του ψηφιακού τοίχου καθώς επίσης και στην 
εφαρμογή των πολυγραμματισμών κατά την εφαρμογή του εργαλείου. 

Λέξεις-Κλειδιά: Ψηφιακός τοίχος, συνεργασία, πολυγραμματισμοί, θεωρίες μάθησης.  

Εισαγωγή 

Υπάρχουν πολλά διαδικτυακά εργαλεία για τη δημιουργία ψηφιακού πίνακα ανακοι-
νώσεων και ένα από αυτά είναι ο ψηφιακός τοίχος (padlet wall), ένα διαδικτυακό ερ-
γαλείο που επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές να συλλέγουν πληροφο-
ρίες από το διαδίκτυο και να τις αναρτούν πάνω στον ψηφιακό πίνακα ανακοινώσεων. 
Το padlet είναι μια δωρεάν εφαρμογή web2.0, η οποία δημιουργήθηκε το 2002 από τον 
Nitesh Goel και λειτουργεί ουσιαστικά σαν ένα ηλεκτρονικό φύλλο χαρτί που επιτρέπει 
στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς να αναρτήσουν περιεχόμενο στην εφαρμογή. 
Στον πίνακα ανακοινώσεων μπορούν να οργανωθούν και να προστεθούν βίντεο, κεί-
μενα, υπερσύνδεσμοι, έγγραφα και εικόνες, όπως ακριβώς θα οργανωνόταν και ένας 
κανονικός πίνακας ανακοινώσεων. Φυσικά, υπάρχει η δυνατότητα να ελέγξει κανείς το 
απόρρητο του τοίχου του και να επιλέξει προσωπική ή περιορισμένη προβολή.  

Οι σελίδες που δημιουργούνται μπορεί να είναι ιδιωτικές όπου έχει πρόσβαση μόνο ο 
δημιουργός και όσοι έχουν προστεθεί μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Υπάρχει, 
επίσης, η δυνατότητα για δημιουργία σελίδων που είναι προστατευμένες με κωδικό και 
η δημιουργία σελίδων που είναι δημόσιες. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα διαμόρφω-
σης και τροποποίησης της εμφάνισης της σελίδας με αλλαγή χρώματος, τίτλου και ει-
κόνας τίτλου. Το μοναδικό μειονέκτημα του padlet είναι ότι δίνεται η δυνατότητα δη-
μιουργίας μόνο τριών τοίχων δωρεάν, ειδάλλως απαιτείται συνδρομή. 
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https://el.padlet.com/


Ο ψηφιακός τοίχος από την πλευρά του εκπαιδευτικού 

Το padlet είναι πολύ εύκολο στη λειτουργία του καθώς δεν απαιτούνται ιδιαίτερες γνώ-
σεις και εμπειρία για να χρησιμοποιηθεί από τον εκπαιδευτικό. Αρχικά, ο εκπαιδευτι-
κός δημιουργεί έναν λογαριασμό χρησιμοποιώντας τον προσωπικό του ηλεκτρονικό 
λογαριασμό και έναν κωδικό πρόσβασης. Στη συνέχεια εισέρχεται στο περιβάλλον της 
εφαρμογής, όπου μπορεί να δημιουργήσει τον πρώτο του πίνακα με τη δημιουργία ενός 
νέου padlet. Ο τοίχος είναι έτοιμος προς χρήση και διαμοιρασμό με τους μαθητές, με 
απλή αντιγραφή και επικόλληση του συνδέσμου που εμφανίζεται στην γραμμή εργα-
σιών. Παρέχονται διάφορες μορφές παραμετροποίησης του πίνακα, μέσα από το γρα-
νάζι τροποποιήσεων, όπως επιλογή τίτλου, αλλαγή εικόνας φόντου και ταπετσαρίας. 
Επίσης, δίνεται στον δημιουργό η δυνατότητα προσαρμογής της ιδιωτικότητας που θέ-
λει να έχει ο πίνακάς του, αφού μπορεί να επιλέξει ποιος θα είναι σε θέση να τον επι-
σκεφτεί. 

Ο ψηφιακός τοίχος από την πλευρά των μαθητών 

Οι μαθητές μπορούν να εισέλθουν στον τοίχο που έχει δημιουργηθεί για αυτούς μπαί-
νοντας στην διεύθυνση που τους έχει αποσταλεί. Στη συνέχεια αναρτούν το μήνυμα 
τους στον πίνακα ανακοίνωσης ανάλογα με τις οδηγίες που τους έχει δώσει ο εκπαι-
δευτικός. Ο ψηφιακός τοίχος επιτρέπει την εισαγωγή κειμένου, εικόνων, υπερδεσμών, 
βίντεο, ηχογραφήσεων και αρχείων. Το συγκεκριμένο εργαλείο είναι ιδιαίτερα διαδρα-
στικό και φιλικό προς τον χρήστη και επιτρέπει τη δημοιυργία ενός ελκυστικού περι-
βάλλοντος εργασίας. Οι ανακοινώσεις των μαθητών εμφανίζονται σε πραγματικό 
χρόνο, οπότε όλοι μπορούν να δουν πότε κάποιος άλλος προσθέτει κάτι στον τοίχο, 
επιτρέπουν την αμεσότητα στην αλληλεπίδραση μεταξύ των συμμετεχόντων και καθι-
στούν τον ψηφιακό τοίχο χρήσιμο για μαθήματα που διεξάγονται είτε εξ αποστάσεως 
είτε δια ζώσης. 

Τα χαρακτηριστικά του ψηφιακού τοίχου ανακοινώσεων 

Στα χαρακτηριστικά του ψηφιακού τοίχου συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα και πιο 
συγκεκριμένα το εργαλείο padlet (Κρικέλη, 2006): 

• Είναι πολύ εύκολο στη χρήση και ιδιαίτερα φιλικό προς τον χρήστη. 
• Βασίζεται στη διαδικτυακή σύνδεση (web-based) και δεν απαιτεί καμία εγκατάσταση 

λογισμικού 
• Επιτρέπει στον χρήστη να προσθέσει εύκολα σημειώσεις, κείμενα, εικόνες, βίντεο και 

σχέδια στον τοίχο του. 
• Παρέχει μια ευρεία ποικιλία διατάξεων για να διαλέξει ο κάθε χρήστης και να προβεί 

σε τροποποιήσεις. 
• Λειτουργεί σε πολλές συσκευές, συμπεριλαμβανομένων των κινητών τηλεφώνων. 
• Δίνει τη δυνατότητα ενσωμάτωσης του τοίχου σε ιστολόγιο και σε ιστοσελίδα. 
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• Ενισχύει τη συλλογική εργασία, καθώς πολλά άτομα μπορούν να δημοσιεύουν στον 
ίδιο τοίχο ταυτόχρονα και να σχολιάσουν τις αναρτήσεις των άλλων. 

• Προσφέρει τη δυνατότητα εξαγωγής του τοίχου σε μια ποικιλία μορφών, όπως αρχείο 
pdf, εικόνα, csv, excel. 

• Είναι εντελώς δωρεάν για τους τρεις πρώτους πίνακες ανακοινώσεων. 

Εκπαιδευτική αξιοποίηση του ψηφιακού πίνακα ανακοινώσεων 

Το συγκεκριμένο διαδικτυακό εργαλείο έχει πολλούς τρόπους χρήσης στην τάξη. Εν-
δεικτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως: 

• Ένα αποθετήριο ανατροφοδότησης, όπου οι μαθητές δημοσιεύουν σχόλια και τις α-
πόψεις τους. 

• Ένα συγκεντρωτικό χαρτοφυλάκιο (portfolio) των μαθητών, όπου γίνεται μία συλλο-
γική παρουσίαση των εργασιών τους. 

• Ένα εργαλείο παραγωγής νέων ιδεών με την εφαρμογή του καταιγισμού ιδεών 
(brainstorming). Ένας ψηφιακός τοίχος μπορεί να αποτελέσει χώρο συλλογής και 
διαμοιρασμού των ιδεών των μαθητών για ένα συγκεκριμένο θέμα όπου φαίνονται 
συλλογικά όλες οι απόψεις. 

• Ένας χώρος ανάρτησης βασικών κανόνων και υλικού, όπου οι ενδιαφερόμενοι θα 
μπορούν να ανατρέχουν ανά πάσα στιγμή. 

• Ένα σημείο συλλογής όλων των υπερδεσμών που σχετίζονται με το κεφάλαιο ενός 
μαθήματος. 

• Ένας συνεργατικός χώρος δημοσίευσης των επικείμενων εργασιών. 
• Ένας ανοιχτός χώρος συζήτησης, όπου οι μαθητές συμμετέχουν σε ομαδικές συζητή-

σεις και γίνεται διαδραστική ανταλλαγή ιδεών. 
• Χώρος διαδραστικής αφήγησης, όπου ο εκπαιδευτικός ξεκινά τη δημιουργία μιας ι-

στορίας και ζητά από τους μαθητές να πληκτρολογήσουν τις ιδέες τους, να προσθέ-
σουν υλικό και να συνεχίσουν πολυτροπικά την αφήγηση της ιστορίας, δίνοντας οι 
ίδιοι πολλές διαφορετικές εκδοχές στην εξέλιξή της. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα 
για πρόσθεση σχολίων και ανατροφοδότησης των αναρτήσεων (Κρικέλη, 2006). 

• Ένα συνεργατικό εργαλείο, το οποίο προωθεί την εργασία σε ομάδες. 
• Ένα καινοτόμο εργαλείο, καθώς οι μαθητές επεξεργάζονται πολυμεσικό υλικό. 

Πλεονεκτήματα του ψηφιακού πίνακα ανακοινώσεων 

Τα θετικά αποτελέσματα στη μαθησιακή διαδικασία καθώς επίσης και τα πλεονεκτή-
ματα της χρήσης του ψηφιακού πίνακα είναι πολύ μεγάλης παιδαγωγικής σημασίας. Οι 
μαθητές αποκτούν μια διαφορετική αντίληψη για τη μάθηση εφόσον τα κίνητρα τους 
πολλαπλασιάζονται καθώς αντί να αναρτούν απλά την απάντηση σε ένα ερώτημα είναι 
σε θέση να την διανθήσουν με πολυμέσα της επιλογής τους (Γιανναδάκη, 2020). Μέσα 
από μελέτες διαφαίνεται η αυξημένη συνεργατική μάθηση και εμπλοκή καθώς και η 
αύξηση της μαθησιακής απόδοσης (Boulden, Hurt & Richardson, 2017).  
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Ακολούθως, αυξάνεται η συγκέντρωση των παιδιών κατά τη διαδικασία όπως και η 
ενεργός εμπλοκή τους καθώς υποστηρίζονται συνεργατικές δραστηριότητες μαθητών 
και εκπαιδευτικών και συμπράξεις σχολείων όπως στα προγράμματα eTwinning. Ση-
μαντικό επίσης είναι το γεγονός ότι μέσα από έρευνα (Vandrick, 2000) φαίνεται ότι οι 
μαθητές με μικρή ενεργό εμπλοκή κατά τη μαθησιακή διαδικασία, λόγω εσωστρέφειας 
χαρακτήρα, μετά την ενεργοποίηση του padlet επέδειξαν υψηλό ζήλο και αυξήθηκε η 
συμμετοχή τους στην διαδικασία. Είναι σαφές ότι οι μαθητές εκφράζουν, εύκολα και 
γρήγορα, τις σκέψεις τους σχετικά με ένα κοινό θέμα μέσω του καταιγισμού ιδεών και 
με τη συνεργατική επεξεργασία των θεμάτων. 

Ο ψηφιακός πίνακας και η θεωρία του εποικοδομισμού 

Οι εποικοδομιστές ή κοστρουκτιβιστές θεωρούν τη μάθηση ως ενεργό διαδικασία στην 
οποία οι μαθητές κατασκευάζουν ενεργά τη γνώση δεδομένου ότι προσπαθούν να κα-
τανοήσουν και να παρουσιάσουν τον κόσμο που τους περιβάλλει. 
Κάθε οργανισμός συνθέτει νοητικά πρότυπα ή σχήματα μέσω των οποίων κατανοεί τις 
εμπειρίες του. Αυτά τα νοητικά πρότυπα κατασκευάζονται με βάση την προγενέστερη 
γνώση, τις νοητικές δομές και τις υπάρχουσες πεποιθήσεις του. Η μάθηση είναι απλά 
η εσωτερική ρύθμιση των νοητικών προτύπων ή σχημάτων, ώστε να ενσωματώσουν 
τις νέες εμπειρίες. Σύμφωνα με τον εποικοδομισμό υπάρχει η πραγματιστική άποψη ότι 
η γνώση είναι μια διαδικασία έρευνας με την οποία οι μαθητές κατασκευάζουν τελικά 
τα νοητικά σχήματα που αντιστοιχούν στο περιβάλλον που παρατηρούν και η ριζική 
άποψη ότι η γνώση χρησιμεύει για να οργανώσει τον εμπειρικό κόσμο του μαθητή 
παρά για να ανακαλύψει την οντολογική πραγματικότητα αυτών που παρατηρεί (Μό-
κιας, 2010). 

Ο εκπαιδευτικός κονστρουκτιβισμός μπορεί να διαιρεθεί σε ατομικό και κοινωνικό 
κονστρουκτιβισμό. Στον προσωπικό κονστρουκτιβισμό είναι το μεμονωμένο πρόσωπο 
που κάνει την κατασκευή ή την επεξεργασία των γνωστικών δομών και των δομών της 
μνήμης (Piaget, 1972). Ο κοινωνικός κονστρουκτιβισμός περιλαμβάνει μια ομάδα που 
κάνει την κατασκευή των γνωστικών δομών και των δομών της μνήμης (Vygotsky, 
1978). Οι εποικοδομιστές θεωρούν ότι ο νους είναι η εσωτερική αντιπροσώπευση της 
εξωτερικής πραγματικότητας και ότι η γνώση εγκαθίσταται στο νου, σαν αποτέλεσμα 
μάθησης από την προσωπική ερμηνεία του κόσμου. Επίσης, η σκέψη στηρίζεται στην 
αντίληψη και η έννοια κατασκευάζεται εσωτερικά και αναπτύσσεται με βάση την ε-
μπειρία. Επιπλέον, η κατανόηση της έννοιας απαιτεί την κατανόηση του όλου και του 
μέρους της και η μάθηση είναι η αναζήτηση του νοήματος των εννοιών. 

Σύμφωνα με τον εποικοδομισμό το γεγονός της μάθησης χαρακτηρίζεται από τα παρα-
κάτω: 

• Το περιεχόμενο της μάθησης δεν ορίζεται εκ των προτέρων, αλλά πρέπει να κατα-
σκευαστεί με τη γνώση των μαθητών. Αυτή η γνώση πρέπει να ενσωματωθεί στο πρό-
γραμμα σπουδών και σε άλλους σχετικούς τομείς της σχολικής δραστηριότητας. 

104/390

________________________________________________________________________________________________________ 
 i-Teacher     -      I.S.S.N. : 1792 - 4146       -      Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Περιοδικό     -    25ο  Τεύχος    -         Νοέμβριος  2020



• Το περιεχόμενο της γνώσης περιλαμβάνει την πολυαισθητηριακή ενεργή συμμετοχή 
των μαθητών, οι οποίοι παρουσιάζουν ένα συγκεκριμένο πρόβλημα που πρέπει να 
λύσουν. Η μάθηση πρέπει να γίνεται μέσα σε αυθεντικές συνθήκες και σε ρεαλιστικά 
πλαίσια. 

• Οι δεξιότητες επίλυσης ενός προβλήματος που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια των 
δραστηριοτήτων είναι μοναδικές σε κάθε άτομο και η μάθηση πραγματοποιείται 
μέσω της ανακάλυψης, της εμπειρία, της συμμετοχής και της διαμόρφωσης προτύ-
πων. Τα προβλήματα λύνονται ολοκληρωτικά και ο κάθε μαθητής ακολουθεί το δικό 
του ρυθμό μάθησης και για να δράσει πρέπει να παρακινηθεί πραγματικά. 

• Ενθαρρύνεται η επικοινωνία μεταξύ των μαθητών και η προς μάθηση έννοια συζη-
τιέται από τις όλες τις πλευρές. 

• Ο εκπαιδευτικός αναλαμβάνει το ρόλο του βοηθού στη μάθηση και υποστηρίζει τον 
μαθητή για να κατασκευάσει τα εννοιολογικά και λειτουργικά νοητικά σχήματα των 
αντικειμένων της μάθησης. 

• Η αξιολόγηση αποτελεί μέρος της διαδικασίας μάθησης. Ο μαθητής αξιολογείται από 
τον εκπαιδευτικό, αλλά αξιολογεί και ο ίδιος την πρόοδό του.  

Ο ψηφιακός πίνακας και η κοινωνικοπολιτισμική θεωρία μάθησης 

Η κοινωνικοπολιτισμική θεωρία μάθησης ή αλλιώς κοινωνικός κονστρουκτιβισμός 
(social constructivism) είναι μια θεωρία μάθησης όπου γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ 
του χαμηλότερου επιπέδου νοητικών διεργασιών, όπως η στοιχειώδης αντίληψη και η 
προσοχή, και του υψηλότερου επιπέδου νοητικών διεργασιών που περιλαμβάνουν τη 
λεκτική σκέψη, τη λογική μνήμη, την επιλεκτική προσοχή και την αιτιολόγηση 
(Vygotsky, 1978). Κρίσιμη για τη διάκριση του υψηλότερου από το χαμηλότερο επί-
πεδο δραστηριότητας είναι η ποιοτική αναπτυξιακή μετάβαση που παρουσιάζεται όταν 
η γλώσσα, ή οποιοδήποτε άλλο σημειωτικό σύστημα, εσωτερικοποιείται για να λει-
τουργεί ως διαμεσολαβητικός παράγοντας μεταξύ των περιβαλλοντικών ερεθισμάτων 
και της απόκρισης ενός ατόμου.  

Η γλώσσα είναι ο πιο ισχυρός από αυτούς τους σημειωτικούς διαμεσολαβητές και το 
κύριο εργαλείο για τη σκέψη και οι ανώτερες νοητικές λειτουργίες προέρχονται από 
την κοινωνική λειτουργία. Η ανάπτυξη προχωρά από τη δράση στη σκέψη και, συνε-
πώς, η επικοινωνία και η κοινωνική επαφή είναι απαραίτητη (Ravenscroft, Wegerif, & 
Hartley, 2007). Με άλλα λόγια, η γλώσσα λειτουργεί τόσο ως πολιτιστικό εργαλείο για 
την ανάπτυξη και την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των μελών μιας κοινότητας ή της 
κοινωνίας όσο και ως ψυχολογικό εργαλείο για τη δόμηση των διαδικασιών και του 
περιεχομένου των επιμέρους σκέψεων. Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι γνωστικές διερ-
γασίες είναι άρρηκτα συνυφασμένες με τις κοινωνικές και πολιτισμικές πρακτικές. Τα 
παιδιά μαθαίνουν δρώντας στον κόσμο μέσω των σχέσεών τους με τους ανθρώπους και 
θεωρούν πως το άτομο δεν είναι παθητικός δέκτης των εξωτερικών ερεθισμάτων, αλλά 
ένα ενεργητικό ον (Papert & Harel, 1991). Με τη χρήση του ψηφιακού πίνακα ανακοι-
νώσεων, οι μαθητές αλληλεπιδρούν και έρχονται σε επικοινωνία και συνεργασία. 
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Οι πολυγραμματισμοί στην εφαρμογή του ψηφιακού πίνακα ανακοινώσεων 

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

Οπτικός γραμματισμός: Ο όρος επινοήθηκε από τον Debes (1969) για να περιγράψει 
το σύνολο των ικανοτήτων που κατακτά ο άνθρωπος με την όραση και τη συνδρομή 
των άλλων αισθήσεων. Περιλαμβάνει τη δυνατότητα αποτελεσματικής οπτικοποίησης 
σκέψεων και έκφρασης μέσα από τη σημειολογία της εικόνας και έχει αναγνωριστεί 
ως μια βασική δεξιότητα των ανθρώπων του 21ου αιώνα (Regan, 2008). Ο ψηφιακός 
πίνακας όταν χρησιμοποιείται από τους εκπαιδευόμενους, ενισχύει σημαντικά τη δε-
ξιότητά της οπτικοποίησης του λόγου τους καθώς οι μαθητές μπορούν να αποτιμήσουν 
κριτικά, να δημιουργήσουν οπτικές έννοιες και να παράγουν οπτικά μηνύματα (Kress 
& Van Leeuwen, 2001). 

Ψηφιακός γραμματισμός: Ο ψηφιακός πίνακας ανακοινώσεων μπορεί να χρησιμοποι-
ηθεί για να υποστηρίξει την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, του γραπτού και προφορι-
κού λόγου αλλά και του ψηφιακού γραμματισμού των ακροατών (Ohler, 2008). Μέσω 
του padlet wall, οι εκπαιδευόμενοι εξοικειώνονται με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογι-
κών μέσων και εργαλείων, αναπτύσσοντας έτσι δεξιότητες χρήσιμες σε μία τεχνοκρα-
τική κοινωνία. Επίσης, αποκτούν δεξιότητες αναζήτησης, διαχείρισης, οργάνωσης, α-
νάλυσης, αξιολόγησης και κατανόησης μέσα από τη χρήση του πολυμεσικού υλικού. 

Κοινωνικός γραμματισμός: Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες και ανταλλάσσουν από-
ψεις με άλλους συμμετέχοντες όπου κυριαρχεί ο αλληλοσεβασμός και η αποδοχή της 
διαφορετικότητας. Το αίσθημα της κοινωνικής ευθύνης και παραγωγικός διάλογος α-
ποτελούν βασικά χαρακτηριστικά του κοινωνικού γραμματισμού. 

Τεχνολογικός γραμματισμός: Αναφέρεται στην ικανότητα χρήσης ηλεκτρονικών υπο-
λογιστών και άλλων συσκευών (ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, κινητό τηλέφωνο) για 
τη βελτίωση της μάθησης και της απόδοσης. Οι μαθητές μπορούν να διαχειρίζονται το 
περιεχόμενο που τους δίνεται ως τεχνολογικά εγγράμματοι. 

Πληροφοριακός γραμματισμός: Οι συμμετέχοντες αναπτύσσουν την ικανότητα της α-
ναζήτησης, της αξιολόγησης και της σύνθεσης των πληροφοριών διότι ο συγκεκριμέ-
νος γραμματισμός σχετίζεται με δεξιότητες έρευνας και κριτικής σκέψης. 

Συμπεράσματα 

Η ποικιλομορφία εργαλείων συμβάλει σε μια εκτενέστερη και αποδοτικότερη διδασκα-
λία για το εκάστοτε αντικείμενο μελέτης (CARDET, 2013). Τεχνολογικά εργαλεία ό-
πως ο ψηφιακός πίνακας ανακοινώσεων, ο οποίος προωθεί την επικοινωνία, την επαφή 
και την συνεργασία, μπορούν να ευνοήσουν τους μαθητές. Η εφαρμογή του ψηφιακού 
πίνακα ανακοινώσεων προωθεί την ενίσχυση της εμπλοκής των μαθητών με το 
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γνωστικό αντικείμενο και την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της φαντασίας τους. 
Επιπλέον εφαρμόζονται θεωρίες μάθησης όπως ο εποικοδομισμός που βασίζεται στην 
εμπειρία και στην αναζήτηση των εννοιών και η κοινωνικοπολιτική θεωρία όπου η 
γλώσσα λειτουργεί ως πολιτισμικό εργαλείο για την ανταλλαγή απόψεων. Τέλος, είναι 
εμφανής η έννοια των πολυγραμματισμών του 21ου αιώνα και ιδιαίτερα του ψηφιακού, 
του οπτικού, του τεχνολογικού, του πληροφοριακού και του κοινωνικού γραμματι-
σμού. 
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Διδακτικές παρεμβάσεις για την εννοιολογική κατανόηση της πυκνότητας 
Βιβλιογραφική ανασκόπηση  

Σταυρή Γαρυφαλλιά, Εκπαιδευτικός Π.Ε.04.01 , M.Sc, gstavri7@gmail.com 

Επιβλέπων Καθηγητής 
Γιαννακουδάκης Παναγιώτης, Καθηγητής Τμ. Χημείας, Α.Π.Θ., panjian@chem.auth.gr 

Περίληψη 

Η πολυπλοκότητα της έννοιας της πυκνότητας προκαλεί μαθησιακές δυσκολίες που 
οφείλονται κυρίως στην προαπαιτούμενη κατανόηση της σωματιδιακής φύσης της ύ-
λης, στην ανάγκη χρήσης αναλογικής συλλογιστικής κατά την μελέτη της, και στην 
σύγχυση με το βάρος και την μάζα. Η εργασία παρουσιάζει τις διδακτικές παρεμβάσεις 
που έχουν υλοποιηθεί διεθνώς με σκοπό την κατανόησή της και τα ερευνητικά τους 
αποτελέσματα. Προσεγγίζεται με τρεις διδακτικές στρατηγικές: την παραδοσιακή ή 
μαθηματική, την μικροσκοπική που βασίζεται στην σωματιδιακή φύση της ύλης και 
την μακροσκοπική που μελετά την σχέση της με την μάζα, τον όγκο και το είδος του 
υλικού. Τα συμπεράσματα συγκλίνουν στην άποψη ότι η επιστημονική της κατανόηση 
επιτυγχάνεται πληρέστερα όταν προσεγγίζεται ταυτόχρονα συμβολικά, μακροσκοπικά 
και μέσω της μοντελοποίησης. 

Λέξεις-Κλειδιά: πυκνότητα, διδασκαλία, ύλη, όγκος, μοντέλα. 

Abstract 

The complexity of the concept of density causes learning difficulties that are mainly 
due to the prerequisite understanding of the particle nature of matter, the need to use 
proportional reasoning in its study, and the confusion with weight and mass. This paper 
presents the didactic interventions that have been implemented internationally in order 
to understand it and their research results. It is approached with three didactic strategies: 
the traditional or mathematical, the microscopic based on the particle nature of matter 
and the macroscopic that studies its relationship to mass, volume and type of material. 
The conclusions converge on the view that its scientific understanding is more fully 
achieved when approached simultaneously symbolically, macroscopically and through 
modeling. 

Key words: density, teaching, material, volume, models 

Εισαγωγή 

Η πυκνότητα είναι έννοια των φυσικών επιστημών που ανήκει στον τομέα των ιδιοτή-
των και μεταβολών της ύλης. Η γνωστική οικοδόμηση βασίζεται σε ένα εννοιολογικό 
σύνολο αποτελούμενο από βασικές φυσικές έννοιες όπως ύλη, υλικό, σωματιδιακή 
φύση της ύλης, μάζα, όγκος. Η πολυπλοκότητά της επιβάλει την εφαρμογή μίας πολυ-
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διάστατης διδακτικής στρατηγικής προκειμένου να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό μα-
θησιακό αποτέλεσμα κατά την μακροσκοπική και μικροσκοπική προσέγγισή της. Η 
πλήρως ανεπτυγμένη έννοια της πυκνότητας κατασκευάζεται όταν ο μαθητής έχει ήδη 
δημιουργήσει ένα νοητικό σχήμα της σωματιδιακής φύσης της ύλης, ώστε να υπάρχουν 
οι κατάλληλες επιχειρηματολογικές δομές για την εννοιολογική οικοδόμηση. Παράλ-
ληλα είναι απαραίτητες μαθηματικές έννοιες όπως αυτή της αναλογίας και γενικά της 
αναλογικής συλλογιστικής. Παλαιότεροι και νεότεροι ερευνητές, σύμφωνα με την διε-
θνή βιβλιογραφία, εφάρμοσαν διδακτικές παρεμβάσεις χρησιμοποιώντας στα διάφορα 
στάδια της διδασκαλίας ποικίλα διδακτικά μοντέλα υποστηριζόμενα από κατάλληλα 
διδακτικά εργαλεία. Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην ανασκόπηση αυτών των και-
νοτόμων παρεμβάσεων και των ερευνητικών αποτελεσμάτων τους. 

Διδακτικές παρεμβάσεις 

Η έννοια της πυκνότητας πρέπει να αντιμετωπιστεί σε καθένα από τα τρία επίπεδα της 
επιστημονικής κατανόησης, τα οποία και αλληλοσυνδέονται: μακροσκοπική, σωματι-
διακή / μοντελοποίηση και συμβολική, αναφέρει στην μελέτη του ο Hitt (2005). Κατά 
την έρευνά του εισήγαγε την έννοια της πυκνότητας σε μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου μέσω 
πειραματικής δραστηριότητας εύρεσης της μάζας και του όγκου (εκτόπισμα υγρού), 
χρήσης του τύπου υπολογισμού της κι επίλυσης σχετικών προβλημάτων. Όπως διαπί-
στωσε οι μαθητές μπορούσαν να λύσουν ως προς τις μεταβλητές του τύπου, αλλά δεν 
μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν εννοιολογικά την πυκνότητα όταν κλήθηκαν να απα-
ντήσουν σε ερωτήσεις ανοιχτού τύπου. Στην συνέχεια πραγματοποίησε μία μακροσκο-
πική προσέγγιση της έννοιας μέσω των φαινομένων βύθισης και πλεύσης. Χρησιμο-
ποιήθηκαν δύο μεταλλικά κουτιά σόδας, κανονικής και διαίτης, που βυθίστηκαν σε 
νερό, αλκοόλ, αλατόνερο. Οι μαθητές παρατήρησαν και κατέγραψαν την συμπεριφορά 
τους στα υγρά, κατέληξαν σε συμπεράσματα σχετικά με την πλευστότητα, τα οποία 
στην συνέχεια συνέδεσαν με την πυκνότητα σωμάτων και υγρών. Μέσω της γραφικής 
παράστασης της σχέσης μάζας-όγκου ενός μεταλλικού σώματος προσδιόρισαν την πυ-
κνότητα του μετάλλου, χρησιμοποιώντας την εξίσωση της ευθείας και την κλίση της. 
Συμπέραναν την σταθερότητα της τιμής της πυκνότητας στις χημικές ουσίες, τις οποίες 
χαρακτηρίζει αποτελώντας φυσική τους ιδιότητα. Υπολόγισαν τις πυκνότητες διαφό-
ρων υγρών, όπως αλατόνερο, νερό, σιρόπι, λάδι κι εξήγησαν τα επίπεδα διαστρωμάτω-
σής τους. 

Ο Hashweh (2015) υλοποίησε παράλληλη έρευνα που αφορούσε την μελέτη και την 
σύγκριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των: α) Δασκαλοκεντρικής διδασκαλίας 
της πυκνότητας με την ποσοτική, μαθηματική της προσέγγιση μέσω του σχολικού εγ-
χειριδίου σε μαθητές της Α΄ τάξης 51 σχολείων αγροτικών κι αστικών περιοχών της 
Δυτικής Όχθης, στην Παλαιστίνη και β) Καινοτόμας διδακτικής παρέμβασης σε 29 
μαθητές της Α΄ Γυμνασίου ιδιωτικού σχολείου στην ίδια περιοχή, που εξέταζε την έν-
νοια της πυκνότητας ως μέρος ενός εννοιολογικού συστήματος (μάζα, όγκος, σωματι-
διακή φύση της ύλης). Η καινοτόμος παρέμβαση του β΄ μέρους της έρευνας αφορούσε 
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σε μια πολυδιάστατη διδακτική προσέγγιση, λαμβάνοντας υπόψη τις πρότερες αντιλή-
ψεις των μαθητών. Με χρήση ερωτηματολογίων, πριν και μετά την διδασκαλία, αξιο-
λογήθηκαν: η αυθόρμητη χρήση της πυκνότητας σε καθημερινό πλαίσιο, η χρήση της 
σωματιδιακής φύσης της ύλης, καθώς και η ποιοτική και ποσοτική κατανόηση της έν-
νοιας, της επίδρασης της μεταβολής της θερμοκρασίας στην πυκνότητα μακροσκοπικά 
και της πλευστότητας ομογενών/ετερογενών σωμάτων.  

Οι μαθητές προσεγγίζουν την έννοια 1) προσδιορίζοντας το βάρος ανά μονάδα μήκους 
σε ράβδους διαφόρων υλικών (πλαστικό, αλουμίνιο, χαλκό, και χάλυβα), 2) ταξινομώ-
ντας κάρτες με διαφορετικό πλήθος κουκίδων, οπότε κατανοούν την ιδέα της πυκνότη-
τας σε δύο διαστάσεις, 3) σε τρεις διαστάσεις, κάνοντας χρήση αναλογιών, όπως: α) 
συγκρίνουν τους όγκους των συσκευασιών ενός χιλιόγραμμου τροφίμων, όπως τα πα-
κέτα ζάχαρης και ποπ-κόρν (σταθερή μάζα, διαφορετικό υλικό), β) συγκρίνουν την 
μάζα κύβων ίδιου όγκου και διαφορετικού υλικού γ) βρίσκουν την μάζα πλαστικών 
κύβων διαφορετικών όγκων, δ) συγκρίνουν τα βάρη δύο δοχείων ίσου όγκου που πε-
ριέχουν αντίστοιχα μικρά κομμάτια μάρμαρου και ξύλινα σφαιρίδια. Υπολογίζουν το 
λόγο m/V σε κάθε περίπτωση και καταλήγουν σε συμπεράσματα για την σχέση πυκνό-
τητας, μάζας, όγκου και είδος υλικού.  

Βασισμένοι στο γεγονός ότι η πυκνότητα εκφράζεται μέσω της αναλογικής σχέσης του 
ορισμού της, οι Dole et al. (2013) εφάρμοσαν σε μαθητές σχολείων της Αυστραλίας 
ηλικίας 11-15 ετών μία εκπαιδευτική ακολουθία που ερευνούσε τις αριθμητικές απαι-
τήσεις για την κατανόηση της έννοιας, ιδιαίτερα αυτές των μαθηματικών αναλογιών. 
Χρησιμοποίησαν πέντε δοχεία ίδιας μάζας και διαφορετικών όγκων, καθώς και πέντε 
δοχεία ίσου όγκου και διαφορετικών μαζών, που περιείχαν διαφορετικά υλικά. Οι μα-
θητές κατέγραψαν σε πίνακες τις αντίστοιχες μάζες κι όγκους των υλικών, ώστε να 
μπορούν να τις συγκρίνουν. Στην συνέχεια πρόβλεψαν και, κατόπιν πειραματισμού, 
κατέγραψαν την κατάσταση πλευστότητας των δοχείων στο νερό, εστιάζοντας στην 
σχέση των τιμών του ζεύγους μάζας/όγκου κάθε δοχείου με την μονάδα. Η πυκνότητα 
εισήχθηκε ως φυσική επέκταση αυτής της διερεύνησης. Παρατηρήθηκε όμως αδυναμία 
στην αριθμητική σύγκριση κλασμάτων.  

Οι Strauss, Globerson & Mintz (1983) εφάρμοσαν διδακτική παρέμβαση για την κατα-
νόηση της σωματιδιακής φύσης της ύλης, και μέσω αυτής της έννοιας της πυκνότητας, 
σε μαθητές των μεγαλύτερων τάξεων του δημοτικού, κανονικού και υψηλού IQ. Στό-
χος ήταν να διερευνήσουν παράλληλα και θέματα της αναπτυξιακής θεωρίας, σύμφωνα 
με το ψυχογενετικό μοντέλο του Piaget. Η διδασκαλία περιλάμβανε λεκτικές εξηγή-
σεις, επιδείξεις και οπτικά βοηθήματα για την απεικόνιση των εννοιών. Χρησιμοποίη-
σαν στην παρέμβαση πακέτα τσιγάρων ίσου μεγέθους αποτελούμενα από διαφορετικές 
ποσότητες κομματιών μαρμάρου, σχηματικές απεικονίσεις δοχείων νερού με σχέδια 
μικρών σφαιρών μέσα σε αυτά. Μελέτησαν το βάρος και το μέγεθος μπαλονιού γεμά-
του α) με ζεστό νερό και β) όταν το νερό κρυώσει. Για την επίδραση της θερμοκρασίας 
στις αποστάσεις μεταξύ των σωματιδίων της ύλης κι άρα στον όγκο του υλικού, χρη-
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σιμοποίησαν δύο όμοια φιαλίδια γεμάτα νερό, κλειστά με πώματα τα οποία διαπερνού-
σαν λεπτοί σωλήνες. Θερμαίνοντας το ένα από τα δύο φιαλίδια, η στάθμη του νερού 
ανέβαινε στο σωληνάκι του (αύξηση όγκου, όχι μάζας). Χρησιμοποίησαν επίσης την 
διαστελλόμενη μεταλλική σφαίρα που δεν περνά από τον δακτύλιο, καθώς και την σύ-
γκριση των μαζών ροφήματος τσαγιού, κρύου και πολύ ζεστού, ίσων όγκων. Μέσω 
των ανωτέρω εργαλείων και πειραμάτων στόχευαν να παρουσιάσουν με κατανοητό για 
τους μαθητές τρόπο τις έννοιες του βάρους, του όγκου, της πυκνότητας και των μεταξύ 
τους σχέσεων. 

Στην ενσωμάτωση της ποιοτικής και ποσοτικής συλλογιστικής για την πυκνότητα στό-
χευε η διδακτική παρέμβαση διάρκειας 10 εβδομάδων που εφάρμοσαν οι Maclin, 
Grosslight & Davis (1997). σε μαθητές της Α΄ Γυμνασίου. Περιλάμβανε: Α) Ποιοτική 
κατανόηση της ύλης συγκρίνοντας αισθητηριακά το μέγεθος και το βάρος αντικειμέ-
νων από διαφορετικά υλικά. Β) Δράσεις ποιοτικής διαφοροποίησης του βάρους και της 
πυκνότητας εξετάζοντας ζεύγη αντικειμένων διαφορετικών υλικών. Γ) Κατανόηση 1) 
της ποσοτικής σχέσης των εννοιών μέσω πειραματικών δραστηριοτήτων με κυλίνδρους 
αλουμινίου διαφόρων όγκων, κύβους ίσου όγκου αλλά διαφορετικών υλικών (αλουμί-
νιο, σίδηρος), 2) της μεταβολής της πυκνότητας υγρού κατά την θέρμανσή του, 3) της 
σύγκρισης της γλυκύτητας πέντε διαφορετικών διαλυμάτων ζάχαρης σε νερό, σταθε-
ρού όγκου. Διαπίστωσαν ότι οι ιδέες των μαθητών για την ύλη επηρεάζουν την κατα-
νόηση της πυκνότητας. Η ποιοτική κατανόηση της έννοιας προέκυψε πριν την ποσο-
τική, τα δε αποτελέσματα συγκρίθηκαν με αυτά της παραδοσιακής προσέγγισης μέσω 
του μαθηματικού τύπου υπολογισμού της.  

Όταν η πυκνότητα διδάσκεται ως μέλος του εννοιολογικού συνόλου μάζας-όγκου-ύ-
λης, χρησιμοποιούνται μοντέλα για την κατανόηση της σωματιδιακής φύσης της ύλης. 
Έτσι οι Gustafson et al. (2010) σε έρευνά τους για την εννοιολογική οικοδόμηση της 
πυκνότητας χρησιμοποίησαν το μοντέλο των σπόρων και των κινήσεών τους μέσα σε 
δοχείο για να απεικονίσουν τις τρεις καταστάσεις της ύλης. Οι μαθητές εικονογραφούν 
τα δικά τους μοντέλα και παρακολουθούν σε Η/Υ απεικονίσεις των σωματιδίων της 
ύλης διαφόρων υλικών (νερό, πλαστικό, μέταλλο). 

Ως μοντέλο για την εξήγηση της γλυκύτητας διαλυμάτων ζαχαρόνερου και της πυκνό-
τητας αυτών οι Smith & Unger (1997) χρησιμοποίησαν τις κουκίδες ανά κουτί (dot per 
box) (Σχ. 1), σε έρευνα που στόχευε στην κατανόηση της πυκνότητας από μαθητές 
ηλικίας 12-13 ετών.  
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Σχήμα 1: Τα τρία ζεύγη μοντέλων dots per box. 

Το πλήθος των κουκίδων, το πλήθος των κουτιών, οι κουκίδες ανά κουτί αντιστοιχή-
θηκαν με: α) ποσότητα ζάχαρης, ποσότητα νερού, γλυκύτητα και β) βάρος, όγκος, πυ-
κνότητα. Οι μαθητές κλήθηκαν να ταξινομήσουν τα δοχεία ζαχαρόνερου κατά φθί-
νουσα σειρά συνολικής ποσότητας ζάχαρης και φθίνουσα σειρά γλυκύτητας. Ομοίως 
ταξινόμησαν κύβους διαφορετικού υλικού, μάζας και μεγέθους κατά φθίνουσα σειρά 
μαζών και φθίνουσα σειρά πυκνοτήτων, καταλήγοντας σε συμπεράσματα σχετικά με 
την διαφοροποίηση βάρους και πυκνότητας. Πριν την διδασκαλία λίγοι μαθητές μπο-
ρούσαν να πραγματοποιήσουν με ορθούς νοητικούς συλλογισμούς τις παραπάνω αντι-
στοιχίσεις. Η χρήση της μοντελοποίησης οδήγησε σε βελτίωση της κατανόησης της 
γλυκύτητας των διαλυμάτων.  

Με την χρήση της μοντελοποίησης των dots per box από μαθητές 11-13 ετών που στό-
χευε στην βαθύτερη εννοιολογική κατανόηση της πυκνότητας ασχολήθηκαν επίσης σε 
έρευνά τους οι Smith, Snir & Grosslight, όπως αναφέρεται στο «Διδασκαλία και μά-
θηση με τη χρήση μοντέλων φυσικών επιστημών και τεχνολογίας: εφαρμογή στα φαι-
νόμενα της πλεύσης και της βύθισης», Ζουπίδης (2012). Οι μαθητές ανέπτυξαν εννοιο-
λογικά μοντέλα για την κατανόηση της έννοιας αντί του τυπικού ορισμού της. Εργά-
σθηκαν στον Η/Υ χρησιμοποιώντας το μοντέλο «κουκίδες ανά κουτί» (dots per box) 
αντί να χρησιμοποιήσουν πραγματικά υλικά σε πειραματικές δραστηριότητες για την 
διαφοροποίηση βάρους και πυκνότητας. Κάθε κουτί αναπαριστούσε την μονάδα ό-
γκου, κάθε κουκίδα μία μονάδα βάρους ενώ το πλήθος κουκίδων ανά κουτί αναπαρι-
στούσε την έννοια της πυκνότητας.  

Αναλογικές αντιστοιχίσεις συνοδευόμενες από πειράματα και μετρήσεις μεγεθών χρη-
σιμοποιεί σε διδακτική παρέμβαση η Smith (2007) σε 42 μαθητές ηλικίας 13-14 ετών. 
Στόχος της παρέμβασης είναι η διερεύνηση του αν η κατανόηση της ύλης ως κάτι που 
καταλαμβάνει χώρο και έχει βάρος, συνεπάγεται μια βαθιά αλλαγή των εννοιών που 
περιλαμβάνονται στο ανωτέρω εννοιολογικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένης της πυ-
κνότητας, αλλά και των διαδικασιών μέτρησης των φυσικών μεγεθών που σχετίζονται 
με την ύλη. Αφενός μελετώνται οι αντιλήψεις των μαθητών για την ύλη, το μέγεθος 
των αντικειμένων, την μάζα και την πυκνότητα. Αφετέρου αξιολογούνται οι δεξιότητές 
τους στις μετρήσεις, πριν και μετά την διδασκαλία, μέσω συνεντεύξεων και γραπτών 
τεστ.  
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Την αποτελεσματικότητα μιας πρωτότυπης διδακτικής εφαρμογής για την διαστρωμά-
τωση των υγρών ερεύνησε ο Karakas (2012). Την εφάρμοσε σε φοιτητές – μελλοντι-
κούς εκπαιδευτικούς δημοτικών σχολείων, σε Πανεπιστήμιο της Τουρκίας. Συνέδεσε 
την έννοια της πυκνότητας με τις πραγματικές εμπειρίες των μαθητών όταν ενεργούν 
σε ένα παιχνίδι. Χρησιμοποίησε μία αναλογία μορίων υλικών και θεατρικών ρόλων, 
εφόσον οι αναλογίες «έχουν την εξουσία να προκαλούν πλούσιες, σχεδόν στιγμιαίες, 
διανοητικές εικόνες που βοηθούν τον ακροατή να μεταφέρει τη γνώση από έναν οικείο 
τομέα στον άγνωστο» σύμφωνα με τους Harisson & Treagust, όπως αναφέρεται στο 
«Τeaching density with a little drama», Karakas (2012). Οι μαθητές υποδύθηκαν τα 
μόρια νερού, ζάχαρης και τσαγιού φορώντας διαφορετικού χρώματος μπλούζες (μπλέ, 
άσπρες, κόκκινες). Οι μαθητές του νερού και της ζάχαρης αναμίχθηκαν μεταξύ τους 
αποτελώντας ένα ενιαίο, σφιχτό σύνολο (διάλυμα ζαχαρόνερου). Όταν οι μαθητές του 
τσαγιού προσπάθησαν να εισέλθουν μέσα στο σύνολο δεν ήταν δυνατόν διότι οι μαθη-
τές της ζάχαρης τους εμπόδιζαν. Δεν θα συνέβαινε το ίδιο αν υπήρχαν μόνο μόρια νε-
ρού. Με το δραματικό παιχνίδι εξηγήθηκε γιατί το τσάι αποτελεί χωριστό στρώμα πάνω 
από το πυκνότερο ζαχαρόνερο, δηλαδή ο ρόλος της πυκνότητας στην διαστρωμάτωση 
των υγρών. 

Συμπεράσματα  

Απαιτούμενες γνώσεις για την εννοιολογική οικοδόμηση της πυκνότητας αποτελούν 
όχι μόνο έννοιες των φυσικών επιστημών αλλά και μαθηματικές έννοιες, συμπέραναν 
οι Dole et al. (2013), οι οποίοι διαπίστωσαν έλλειψη βαθύτητας στην κατανόηση των 
εννοιών της μάζας και του όγκου. Το συμπέρασμα αυτό προσδίδει ιδιαίτερη σημασία 
στην χρήση θεμελιωδών μαθηματικών γνώσεων στην προσέγγιση της πυκνότητας, θέ-
τοντας το ζήτημα της δυσκολίας κατανόησής της «κάτω από το πρίσμα» της εφαρμογής 
μαθηματικών εννοιών σε θέματα των φυσικών επιστημών. Προτείνουν την διερεύνηση 
νέων μεθόδων διδασκαλίας, ενταγμένων όμως στο ανωτέρω πλαίσιο. Σε παρόμοιο ε-
ρευνητικό επίπεδο κινούμενοι οι Rowell & Dawson διαπίστωσαν, όπως αναφέρεται 
στο «Διδασκαλία και μάθηση με τη χρήση μοντέλων φυσικών επιστημών και τεχνολο-
γίας: εφαρμογή στα φαινόμενα της πλεύσης και της βύθισης», Ζουπίδης (2012), ότι η 
παραδοσιακή διδασκαλία της έννοιας με χρήση μαθηματικών παρουσιάζει περιορι-
σμένη επιτυχία, αφού οι περισσότεροι μαθητές δεν μπόρεσαν να συμπεράνουν από την 
ευθεία γραμμή της γραφικής παράστασης βάρους/όγκου την σταθερότητα της πυκνό-
τητας για κάθε είδος υλικού. 

Όσον αφορά τον ρόλο της χρήσης της σωματιδιακής φύσης της ύλης στην εννοιολογική 
κατανόηση, οι Strauss, Globerson & Mintz (1983) ισχυρίζονται ότι είναι πολύ σημα-
ντικός ιδιαίτερα σε παιδιά με υψηλό IQ, που αποτελούν όμως και το μικρότερο ποσο-
στό σε μία σχολική τάξη. Οι λόγοι είναι τρεις: α) Οι πιο ικανοί μαθητές μπορούν ευκο-
λότερα να τροποποιήσουν τις λανθασμένες αντιλήψεις τους και να ενσωματώσουν τις 
νέες πληροφορίες, β) Η χρήση περισσότερων δραστηριοτήτων για κάθε διδακτικό 
στόχο πιθανώς να είχε καλύτερα αποτελέσματα στα υπόλοιπα παιδιά, γ) Η μαθησιακή 
διαδικασία να μην ήταν ικανοποιητικά στοχευμένη στις ηλικίες όπου απευθυνόταν. 
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Κατέληξαν δε ότι οι δραστηριότητες πρέπει να είναι απλές ώστε τελικά κάποιοι μαθη-
τές να φθάσουν σε ικανοποιητικά επίπεδα κατανόησης.Χρησιμοποιώντας το μοντέλο 
dots per box για την διαφοροποίηση των εννοιών πυκνότητας/βάρους και γλυκύτη-
τας/συνολικής ποσότητας ζάχαρης, οι Smith & Unger (1997) διαπίστωσαν ότι η εκκί-
νηση της εννοιολογικής κατανόησης είναι σκόπιμο να περιλαμβάνει διαδικασίες αντι-
στοίχισης φυσικών μεγεθών και καθημερινών στοιχείων σε πολλαπλά επίπεδα, συνο-
δευόμενες από διάλογο στην σχολική τάξη, καθοδηγούμενη διδασκαλία και επίλυση 
προβλημάτων. Η στρατηγική της χρήσης του μοντέλου των «dots per box» είναι απο-
τελεσματική στην κατανόηση της πυκνότητας για μαθητές που διαισθητικά αντιλαμ-
βάνονταν την γέφυρα αναλογίας που χρησιμοποίησαν οι ερευνητές.  

Η χρήση μοντέλων, και ιδιαιτέρως πολλαπλών μοντέλων, για την κατανόηση των αό-
ρατων σωματιδίων της ύλης προώθησε σε σημαντικό βαθμό την κατανόηση της έν-
νοιας της πυκνότητας. Ήταν όμως προϊόν πολλών μαθημάτων και δύσκολης εργασίας, 
όπως αναφέρουν οι Gustafson et al. (2010), με συνεχείς επαναλήψεις και σημαντική 
γνωστική προσπάθεια εκ μέρους των μαθητών. Οι ερευνητές προτείνουν οι μελλοντι-
κές έρευνες να περιλαμβάνουν ευκαιρίες για τα παιδιά να συζητούν τις ιδέες τους, διότι 
δυσκολεύονται να κατανοήσουν ότι τα μοντέλα δεν είναι αντίγραφα της πραγματικό-
τητας, όταν χρησιμοποιούνται απεικονίσεις της φύσης της ύλης στον Η/Υ.  

Δυσκολίες των παιδιών στις διαδικασίες μέτρησης και στην κατανόηση της ύλης ανέ-
φερε η Smith (2007) στα συμπεράσματα της έρευνάς της. Θεωρεί ότι από τις τάξεις του 
Δημοτικού πρέπει να δημιουργηθεί ένα υπόβαθρο δεξιοτήτων συσχέτισης των αριθμών 
με φυσικά μεγέθη δεδομένου ότι λίγοι μαθητές της Β΄ Γυμνασίου, όπως ισχυρίζεται η 
ερευνήτρια, γνωρίζουν πώς να μετρήσουν την μάζα ή να υπολογίσουν τον όγκο ενός 
κύβου. Για τον σκοπό αυτό απαιτούνται οργανωμένες δραστηριότητες, συζητήσεις 
μέσα στην τάξη, κατάλληλα παραδείγματα, αναλογική λογική, επιχειρηματολογία και 
νοητικές ασκήσεις. Το δραματικό παιχνίδι όμως που εφάρμοσε ο Karakas (2012) στην 
διδακτική προσέγγιση ουσιαστικά αποτέλεσε ένα παράδειγμα χρησιμοποίησης στην 
εκμάθηση της επιστήμης δραστηριοτήτων που προέρχονται από την καθημερινή εμπει-
ρία. Αξιολογήθηκε με άτυπες συνεντεύξεις των συμμετεχόντων που δήλωσαν ότι κα-
τανόησαν την έννοια πολύ καλύτερα. Αποδείχθηκε επιτυχημένη διδακτική προσέγγιση, 
όπως ισχυρίζεται ο Karakas (2012), και για μαθητές ηλικίας 11-12 ετών που συμμετεί-
χαν με μεγάλη χαρά κι ενδιαφέρον. Ωστόσο δεν υπήρξε επίσημη, λεπτομερής αξιολό-
γηση του αποτελέσματος. 

Κακή ποιοτική κατανόηση της πυκνότητας κατέδειξε η διδακτική προσέγγιση με το 
δασκαλοκεντρικό διδακτικό μοντέλο και την χρήση του σχολικού βιβλίου, σύμφωνα 
με την έρευνα του Hashweh (2015). Αν και γνώριζαν πώς να υπολογίσουν με απλές 
μαθηματικές πράξεις το μέτρο της, τα 2/3 των μαθητών δεν την διαφοροποίησαν από 
το μέγεθος ή το βάρος και δεν κατανόησαν την σταθερότητα της τιμής της όταν μετα-
βάλλεται ο όγκος του υλικού. Επίσης αντιμετώπισαν δυσκολίες στο να αντιληφθούν 
την μέση πυκνότητα των ετερογενών αντικειμένων στα φαινόμενα πλεύσης, θεωρώ-
ντας ότι κάθε αντικείμενο που έχει αέρα επιπλέει. Όπως ισχυρίζεται ο Hashweh (2015), 
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η μεγάλη πλειοψηφία των μαθητών αδυνατεί να εξηγήσει την έννοια μικροσκοπικά με 
την χρήση του μοντέλου της σωματιδιακής φύσης της ύλης. Μόνο το ½ των μαθητών 
κατάφερε να κατανοήσει την έννοια με την χρήση μοντέλων της ύλης ή να δώσει απο-
δεκτές εξηγήσεις σε ερωτήσεις που αφορούσαν στην διατήρηση της τιμής της κατά την 
μεταβολή του όγκου ή της μάζας του υλικού. Συγκριτικά βέβαια η ποιοτική κατανόηση 
της πυκνότητας βελτιώθηκε με την πολυδιάστατη διδακτική παρέμβαση, παρά με την 
παραδοσιακή διδασκαλία. Στην τελευταία δόθηκε βαρύτητα στον μαθηματικό υπολο-
γισμό της πυκνότητας, ενώ η εννοιολογική κατανόηση δυσκολεύει τους μαθητές (ποιο-
τική προσέγγιση). Πρότεινε την πραγματοποίηση περαιτέρω έρευνας στην παιδαγω-
γική γνώση του εννοιολογικού περιεχομένου της πυκνότητας. Είναι απαραίτητο να ε-
φαρμόζονται διδακτικές πρακτικές που λαβαίνουν υπόψη τις αντιλήψεις των μαθητών 
και να καθορίζονται τα εννοιολογικά πλαίσια μέσα στα οποία μελετάται η πυκνότητα. 
Επιπλέον η μελέτη της ως μέρος ενός εννοιολογικού συστήματος απαιτεί μεγαλύτερα 
χρονικά διαστήματα διδασκαλίας, τα οποία δεν προσφέρονται από τα σχολικά προ-
γράμματα. 

 
Σχήμα 2: O κύκλος εκμάθησης με τα τρία εννοιολογικά επίπεδα κατανόησης. 

Στο ίδιο συμπέρασμα όσον αφορά στην μαθηματική προσέγγιση κατέληξε ο Hitt 
(2005) που διαπίστωσε ότι, αρχικά μόνο μέσω της συμβολικής προσέγγισης της έν-
νοιας, οι μαθητές απομνημόνευσαν το μαθησιακό υλικό (ορισμός, τύπος) αλλά δεν κα-
τέκτησαν την εννοιολογική κατανόηση. Αναφέρει ωστόσο ότι η γραφική απεικόνιση 
της μάζας συναρτήσει του όγκου, που ακολούθησε την μακροσκοπική μελέτη μέσω 
των φαινομένων πλευστότητας, ήταν απαραίτητο στοιχείο της μαθησιακής πορείας 
προς την κατανόηση της έννοιας. Κατά την αξιολόγηση των ευρημάτων της έρευνας, 
ο Hitt (2005) συμπεραίνει ότι σε μία ολοκληρωμένη, αποτελεσματική διδακτική στρα-
τηγική πρέπει να ακολουθείται ένας κύκλος εκμάθησης με τρία εννοιολογικά επίπεδα 
(Σχ. 2) όπου οι μαθητές: α)Εμπλέκονται και διερευνούν την έννοια σε μακροσκοπικό 
επίπεδο μέσω πειραμάτων και επιδείξεων, β) Την επεξηγούν μέσω της μοντελοποίη-
σης, γ) Την επεξεργάζονται με επιστημονικά σύμβολα. Η αποτελεσματικότητα βασίζε-
ται στο γεγονός ότι οι μαθητές κατακτούν σταδιακά υψηλότερα γνωστικά επίπεδα με 
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διερευνητικές δράσεις και ανάπτυξη των δεξιοτήτων της κριτικής σκέψης.  

Εν κατακλείδι για την κατανόηση της πυκνότητας είναι απαραίτητη η ποιοτική και πο-
σοτική προσέγγιση σε τρία εννοιολογικά επίπεδα: μικροσκοπικά μέσω της μοντελοποί-
ησης της σωματιδιακής φύσης της ύλης, μακροσκοπικά μέσω της μελέτης της σχέσης 
μάζας και όγκου ακολουθούμενης από την απαραίτητη αναλογική συλλογιστική και 
συμβολικά με την χρήση μαθηματικών γνώσεων. Η οποιαδήποτε μεμονωμένη προσέγ-
γιση παρουσιάζει περιορισμένη επιτυχία προς την κατεύθυνση της εννοιολογικής εμ-
βάθυνσης και της οικοδόμησης της ορθής επιστημονικής γνώσης. Της διδασκαλίας 
προηγείται η έρευνα στην παιδαγωγική γνώση του εννοιολογικού περιεχομένου της 
πυκνότητας, η οποία και διαμορφώνει τις διδακτικές πρακτικές. Σε αυτές είναι σκόπιμο 
να συμπεριλαμβάνονται οργανωμένες δραστηριότητες που προέρχονται από την καθη-
μερινή εμπειρία, απλά υλικά, πολλαπλά μοντέλα για την κατανόηση της φύσης της 
ύλης, νοητικές ασκήσεις αναλογικής συλλογιστικής. Απαραίτητο θεωρείται να λαμβά-
νονται υπόψη οι αντιλήψεις των μαθητών στην διαμόρφωση της διδακτικής στρατηγι-
κής και να υπάρχει ένα καλό υπόβαθρο μαθηματικών γνώσεων από την πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση.  
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Η αξιοποίηση των ρομπότ κοινωνικής αρωγής στην εκπαίδευση 
για τη βελτίωση της υγείας του ατόμου 

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

Περίληψη 

Η εκπαίδευση του ατόμου με τη υποστήριξη των ρομπότ κοινωνικής αρωγής (ΡΚΑ) δε 
σταματάει μέσα στο σχολικό περιβάλλον, αλλά επεκτείνεται και σε άλλους τομείς όπως 
είναι ο τομέας της υγείας. Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μέσα από τη σύγχρονη 
βιβλιογραφία η αξιοποίηση των ρομπότ κοινωνικής αρωγής στη βελτίωση της υγείας 
του ατόμου. Παραδείγματα αξιοποίησης των κοινωνικών ρομπότ στη εκπαίδευση προς 
τη βελτίωση της υγείας του ατόμου, αποτελούν η συμβολή τους στη στήριξη και την 
αποκατάσταση ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων, η υποστήριξη στη εκπαίδευση α-
σθενών με προβλήματα υγείας, η παροχή βοήθειας στη φροντίδα των ηλικιωμένων και 
η υποστήριξη παιδιών με ειδικά προβλήματα υγείας. Τα ΡΚΑ μέσω της αλληλεπίδρα-
σης καταφέρνουν να υποστηρίζουν τις εξατομικευμένες ανάγκες των ανθρώπων και να 
επιτυγχάνουν τη διασκέδαση, τη συντροφιά, τη ψυχαγωγία, τη βοήθεια στη σίτιση, τη 
διατροφή, την άθληση ή την κίνηση, την ενημέρωση, την εκπαίδευση και την καθοδή-
γηση του ατόμου προς τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του.  

Λέξεις-Κλειδιά: ρομπότ κοινωνικής αρωγής, εκπαίδευση, ενδυνάμωση, υγεία.  

Εισαγωγή 

Τα ρομπότ κοινωνικής αρωγής μέσω της κοινωνικής αλληλεπίδρασης μεταξύ ρομπότ 
και ανθρώπου μπορούν να συμβάλουν στην υποστήριξη της εκπαίδευσης σε διάφορους 
τομείς και να προσφέρουν βοήθεια στη βελτίωση και στην αποκατάσταση της υγείας 
του ατόμου (Mataric,2014). Τα ρομπότ κοινωνικής αρωγής δημιουργούν μία μακράς 
διάρκειας σχέση αλληλεπίδρασης με τους χρήστες και έχουν χρησιμοποιηθεί ως συ-
μπληρωματικό εργαλείο αποκατάστασης σε παιδιά με αυτισμό βοηθώντας προς την 
υποστήριξη και τη συμμόρφωση στις θεραπείες τους, αλλά και ως εργαλείο διασκέδα-
σης, άνεσης, ψυχαγωγίας και εκπαίδευσης (Diaz et al., 2011). Επίσης τα ρομπότ κοι-
νωνικής αρωγής μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην έγκαιρη διάγνωση διαταραχών 
φάσματος αυτισμού (Short et al., 2017;Mengoni et al.,2017) και στην εφαρμογή με 
επιτυχία θεραπευτικών παρεμβάσεων σε παιδιά με αυτισμό (Feil-Seifer & 
Matarić,2009;Boccanfuso et al.,2017). Όπως υποστηρίζουν οι Breazeal et al. (2008) 
αυτό πετυχαίνεται, γιατί τα παιδιά κατά τις διαγνωστικές και θεραπευτικές παρεμβά-
σεις νιώθουν πιο άνετα στο να αλληλεπιδρούν με τα ρομπότ από ότι με έναν φυσικό 
συνεργάτη. Επιπλέον τα ρομπότ κοινωνικής αρωγής έχουν τη δυνατότητα να παρακο-
λουθούν και παρατηρούν τα παιδιά με αυτισμό με τρόπους και μεθόδους συγκριτικά 
καλύτερους από τις ανθρώπινες μεθόδους, γιατί έχουν τη δυνατότητα της συνεχούς 
παρακολούθησης των ματιών των παιδιών που βρίσκονται σε Διαταραχές Φάσματος 
Αυτισμού (Murias et al., 2018;Vernetti,2018). Επιπρόσθετα έρευνες έδειξαν, ότι τα 
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ρομπότ κοινωνικής αρωγής μπορούν να αξιοποιηθούν με επιτυχία και σε περιπτώσεις 
ανθρώπων που χρειάζονται βοήθεια και υποστήριξη στην καθημερινότητά τους, όπως 
σε ηλικιωμένους για συντροφιά και ενίσχυση της κοινωνικοποίησή τους. Τα κοινωνικά 
και θεραπευτικού τύπου κοινωνικά ρομπότ διαθέτουν αισθητήρες και έτσι μπορούν να 
αλληλεπιδρούν με τον άνθρωπο, καθώς έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν συναισθή-
ματα όπως χαράς, λύπης με κλάμα ή και θυμού σε περιπτώσεις κοινωνικής αλληλεπί-
δρασης με τους ηλικιωμένους (Moyle et al., 2013;Lotfi et al., 2018). Τα αποτελέσματα 
ερευνών έδειξαν ότι οι ηλικιωμένοι που αλληλεπιδρούσαν με αυτά τα ρομπότ, χαμογε-
λούσαν περισσότερο, μείωσαν την επιθετικότητά τους προς τους φροντιστές, ενίσχυ-
σαν την επικοινωνία και βελτίωσαν τη κοινωνική τους συμπεριφορά (Tapus et al., 
2007). Επομένως η εκπαίδευση και η συμβολή των κοινωνικών ρομπότ στην υγεία εί-
ναι πολύ σημαντική προς τη βελτίωση της σωματικής, κοινωνικής, ψυχολογικής και 
συναισθηματικής ευεξίας όλων των ανθρώπων που έχουν ανάγκη, με αποτέλεσμα τη 
βελτίωση της υγεία τους και γενικότερα της ποιότητας της ζωής τους (Kachouie et 
al.,2014).  

Έρευνες που αναδεικνύουν την προσφορά των ρομπότ κοινωνικής αρωγής 
στη βελτίωση της υγείας του ατόμου  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα πολλών επιστημονικών ερευνών αναδεικνύεται η άποψη 
της θετικής προσφοράς των κοινωνικών ρομπότ στην υγεία του ατόμου. Πιο συγκεκρι-
μένα τα ρομπότ αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση της ψυχολογικής, σωμα-
τικής και κοινωνικής ευεξίας των ευάλωτων ατόμων, όπως είναι οι ηλικιωμένοι και οι 
πάσχοντες από διάφορες νόσους. Έρευνα των Tapus et al. (2012) παρουσιάζει ότι ά-
τομα με άνοια, εγκεφαλικό ή νόσο Alzheimer μπορούν να υποστηριχθούν συναισθη-
ματικά από ένα ΡΚΑ με μορφή ζώου. Στην έρευνα αυτή χρησιμοποιήθηκε ένα ρομπότ 
σε μορφή φώκιας (Paro) για βοήθεια κυρίως ηλικιωμένων ατόμων με νευρολογικά και 
εγκεφαλικά προβλήματα. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξε ότι το κοινωνικό ρο-
μπότ μπορούσε να κρατήσει ευχάριστη συντροφιά στα άτομα αυτά και να παρέχει κί-
νητρα, ενθάρρυνση και ενδυνάμωση προς την βελτίωση της υγείας τους. Επιπρόσθετα 
ο Barton (2013) επισημαίνει, ότι ένα ρομπότ σε μορφή ζώου όπως ο Paro έχει πολλά 
οφέλη για τους ηλικιωμένους σε οίκους ευγηρίας και νοσοκομεία, γιατί δημιουργεί συ-
ναισθηματικούς δεσμούς με τους χρήστες και μπορεί να τους βοηθήσει στην καταπο-
λέμηση της άνοιας και της κοινωνικής απομόνωσης. Η επαφή των ατόμων αυτών με 
ένα ρομπότ σε μορφή ζώου παρουσιάζει συγκριτικό πλεονέκτημα από τη συντροφιά 
με ένα ζωντανό οργανισμό, διότι απουσιάζουν οι εν δυνάμει μολυσματικές και ίσως 
αρνητικές εμπειρίες που μπορεί να έχει η σχέση του ανθρώπου με ένα αληθινό ζώο.  

Σε παρόμοιες άλλες έρευνες έχουν χρησιμοποιηθεί με επιτυχία ζωόμορφα ρομπότ μορ-
φής σκουληκιού (Sony’s Aibo) ή σε μορφή αρκουδάκι του MIT (Huggable). Ένα πα-
ρόμοιο παράδειγμα κοινωνικού ρομπότ βοήθειας και υποστήριξης προς τους ηλικιω-
μένους αποτελεί το Pearl ή αλλιώς Nursebot /ρομπότ νοσηλευτής, το οποίο υποστηρίζει 
τη μνήμη τους, αφού είναι σε θέση να τους θυμίζει να κάνουν καθημερινές απαραίτητες 
δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα να πιούν τα χάπια τους (Pollack et al., 2002). 
Άλλες περιπτώσεις που συνεισφέρουν τα ρομπότ κοινωνικής αρωγής στο τομέα της 
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υγείας είναι στην αποκατάσταση μετά από κάποιο εγκεφαλικό ή καρδιακό επεισόδιο 
στο σπίτι, σε κέντρο αποκατάστασης ή στο νοσοκομείο. Στην περίπτωση αυτή τα ρο-
μπότ λειτουργούν ως καθοδηγητές και εκπαιδευτές κατά τη θεραπεία. Κατά τη φάση 
της αποκατάστασης η φυσική αλληλεπίδραση με το ρομπότ έχει σκοπό την ενδυνά-
μωση των κινήσεων των μελών του σώματος και τη βοήθεια στον προσανατολισμό του 
ασθενούς (Mahoney et al.,2003;Matarić,2007). Κατά τη φάση της θεραπείας στο νοσο-
κομείο παρακινούν, ενθαρρύνουν και εκπαιδεύουν τον ασθενή για τη συνέχιση των 
αναπνευστικών ασκήσεων και βοηθούν το νοσηλευτικό προσωπικό στην παροχή νο-
σηλευτικής φροντίδας (Kang, 2005). Σύμφωνα με το American Medical Association 
(2017) τα ΡΚΑ μπορούν να υποστηρίξουν ανθρώπους στο στάδιο της ανάρρωσης και 
της αποκατάστασης της υγείας τους παρέχοντας στήριξη, ενημέρωση και καθοδήγηση. 
Η ενίσχυση στη θεραπευτική συμμόρφωση του ασθενούς έγκειται στη γνωστική και 
στη συναισθηματική υποστήριξή του μέσω της συμβολής των ρομπότ κοινωνικής α-
ρωγής (Carillo et al., 2017).  

Πολλές φορές η υποστήριξή με ΡΚΑ μπορεί να αποτελέσει σημαντική στην προσφορά 
για συντροφιά και στη φροντίδα της θεραπείας παιδιών και ηλικιωμένων (Tzafestas, 
2016). Η ενδυνάμωση της υγείας είναι πολύ σημαντική σε παιδιά με ανίατες και χρόνιες 
παθήσεις, διότι μέσω της αλληλεπίδρασης των παιδιών με τα κοινωνικά ρομπότ πα-
ρουσιάζεται μείωση του άγχους και του stress στους μικρούς ασθενείς (Diaz et al., 
2015). Οι Cho & Ahn (2016) αναφέρουν ότι τα συστήματα αυτά θα μπορούν να υπο-
στηρίξουν τη θεραπεία και την αποκατάσταση της υγείας ανθρώπων που έχουν ανάγκη 
μέσα από την εκπαίδευση σε θέματα σχετικά με την υγεία τους, καθώς και στη ψυχο-
λογική ενδυνάμωση του ατόμου που πάσχει από κάποιο νόσημα. Επίσης τα ΡΚΑ μπο-
ρεί να βοηθήσουν στη θεραπεία ατόμων με κινητικά προβλήματα και άλλα προβλή-
ματα υγείας ενισχύοντας την αποδοχή της θεραπεία τους (Tzafestas, 2016). Οι Tapus 
et al. (2007) έδειξαν ότι ένα ρομπότ κοινωνικής αρωγής που άκουγε στο όνομα 
«Κλάρα» υποστήριξε με μεγάλη επιτυχία καρδιολογικούς ασθενείς κατά την αναπνευ-
στική τους άσκηση και κατά την σπιρομέτρηση του αναπνευστικού τους συστήματος 
μέσω της αλληλεπίδρασης μαζί του, ενισχύοντας την επικοινωνία και την υπακοή του 
ασθενή σε θεραπευτικές εντολές. Ένα άλλο ρομπότ κοινωνικής αρωγής που χρησιμο-
ποιήθηκε για βελτίωση της εξατομικευμένης συμπεριφοράς σε παιδιά με αναπτυξιακές 
δυσκολίες και βελτίωση της υγείας τους είναι το ΡΚΑ τύπου «Cosmobot». Το ρομπότ 
αυτό χρησιμοποιήθηκε για την υποστήριξη και ενθάρρυνση σε καθιστικές ασκήσεις σε 
παιδιά, αλλά και σε ηλικιωμένους ασθενείς που έπασχαν από τη νόσο Alzheimer, ενι-
σχύοντας τις κοινωνικές τους δεξιότητες (Okamura et al., 2010). Επιπλέον ένα ανθρω-
ποειδή ρομπότ με όνομα «Bandit» που έχει εφαρμοστεί στην υποστήριξη παιδιών που 
βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού, χρησιμοποιήθηκε με επιτυχία και σε ασθενείς 
που είχαν υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο για διερεύνηση του στυλ καθοδήγησης μέσω 
ενός μουσικού παιχνιδιού αντίληψης (Wade et al., 2011). Μία επιπλέον ενδιαφέρον 
έρευνα από την Τσουφλαϊδου (2019) παρουσιάζει την θετική επίδραση που είχε η αλ-
ληλεπίδραση του ανθρωπόμορφου ρομπότ τύπου ΝΑΟ σε επώδυνες ιατρικές παρεμ-
βάσεις στη μείωση του πόνου και της δυσφορίας σε παιδιά που επισκέφτηκαν τα εξω-
τερικά Ιατρεία Νοσοκομείου, εξαιτίας παιδοχειρουργικών προβλημάτων.  
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To 2010 ξεκίνησε η εφαρμογή ενός προγράμματος ALIZ-E (Adaptive Strategies for 
Sustainable Long-Tern Social Interaction) με στόχο τη ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης 
σε μικρά ρομπότ, με σκοπό να μελετήσει τις αντιδράσεις των ανθρώπων κατά την αλ-
ληλεπίδραση με αυτά. Η μελέτη αφορούσε όχι απλά την αλληλεπίδραση των ανθρώ-
πων με τα ρομπότ, που ήταν γνωστό ότι επιτυγχάνονταν για ένα ορισμένο χρονικό διά-
στημα, αλλά αφορούσε τον τρόπο που θα μπορούσε να κάνει τα ρομπότ να αλληλεπι-
δρούν με τον άνθρωπο και πώς θα μπορούσαν να του κρατούν το ενδιαφέρον για ένα 
μεγάλο χρονικό διάστημα. Η μακροχρόνια αυτή σχέση μέσα από την αλληλεπίδραση 
θα μπορούσε να υποστηρίξει και να εκπαιδεύσει τον άνθρωπο σε περιπτώσεις που είχε 
ανάγκη και να του ενισχύσει κοινωνικές δεξιότητες βελτιώνοντας την υγεία του. Το 
πρόγραμμα εφαρμόστηκε σε παιδιά ηλικίας 7-11 ετών που έπασχαν από σακχαρώδη 
διαβήτη και ο στόχος ήταν τα ΡΚΑ να προσφέρουν εκπαίδευση σε θέματα υγείας και 
ψυχαγωγίας. Το λογισμικό των ρομπότ κοινωνικών αρωγής περιλάμβανε εκτός από 
ικανότητες αλληλεπίδρασης μεταξύ ρομπότ-ανθρώπου, ικανότητες επεξεργασίας φυ-
σικών γλωσσών και ικανότητες τεχνητής νοημοσύνης. Τα παιδιά έπαιζαν με τα ρομπότ, 
έλυναν κουίζ, χόρευαν μαζί τους και είχαν γνωστικά και συναισθηματικά οφέλη. Μέσα 
από την αλληλεπίδραση με τα ΡΚΑ τα παιδιά έμαθαν και κατανόησαν περισσότερες 
γνώσεις για την πάθησή τους και έτσι μπόρεσαν να διαχειριστούν καλύτερα την κατά-
στασή τους. Επιπλέον τα παιδιά υποστηρίχθηκαν συναισθηματικά και αισθάνονταν ότι 
έχουν δίπλα τους ένα φίλο-συνεργάτη που τα υποστήριζε. Η έρευνα αυτή οδήγησε σε 
πολύ αξιόλογες παρατηρήσεις που αξιοποιήθηκαν μελλοντικά στη επιτυχή σχεδίαση 
των κοινωνικών ρομπότ με περισσότερα και ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά, ώστε να 
μεγιστοποιείται ο αντίκτυπός τους σε θεραπευτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς 
(http:www.aliez-e.org/).  

Επίλογος- Συμπεράσματα 

Πολλές έρευνες έδειξαν ότι τα ΡΚΑ μπορούν να έχουν εφαρμογές εκτός από την τυπική 
εκπαίδευση για την ενίσχυση της μάθησης και την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτή-
των και σε άλλους τομείς μη τυπικής εκπαίδευσης βελτιώνοντας την υγεία και την ποι-
ότητα της ζωής του ατόμου. Τα κοινωνικά ρομπότ μέσω της αλληλεπίδρασης με τον 
χρήστη και τις δυνατότητες επικοινωνίας μαζί του μέσω των αισθητήρων και της τε-
χνικής νοημοσύνης που διαθέτουν μπορούν να συμβάλουν στην εκπαίδευση του ατό-
μου προς τη σωματική, ψυχική και κοινωνική του ευεξία. Η υποστήριξη που μπορούν 
να προσφέρουν τα ρομπότ κοινωνικής αρωγής σε διάφορους τομείς τυπικής ή μη τυπι-
κής εκπαίδευσης για την βελτίωση και ενδυνάμωση της υγείας του είναι πολύ σημα-
ντική. Η συμβολή και η βοήθεια των κοινωνικών ρομπότ προς τις ευάλωτες ομάδες 
μπορεί να επιτυγχάνεται μέσω της διασκέδασης, της συντροφιάς, της ψυχαγωγίας, της 
βοήθεια στη σίτιση, στην εκπαίδευση για τη διατροφή και στην υποστήριξη της άθλη-
σης ή της κίνησης. Επίσης σημαντική είναι η προσφορά των ρομπότ κοινωνικής αρω-
γής στην ενημέρωση, στην εκπαίδευση και στην καθοδήγηση σε διάφορα θέματα που 
αφορούν τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του ατόμου, ενισχύοντας και υποστηρί-
ζοντας τις εξατομικευμένες ανάγκες όλων των ανθρώπων που χρειάζονται βοήθεια 
(Shcheidet et al., 2017). Ιδιαίτερα στα παιδιά όπου η εμπλοκή με τα ρομπότ κοινωνικής 
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αρωγής επιδιώκεται να γίνεται με τρόπο παιγνιώδη, πράγμα συμβατό με τον παιδικό 
τους κόσμο, πετυχαίνεται χωρίς πολύ μόχθο η κοινωνική και η συναισθηματική τους 
ενδυνάμωση, η υποστήριξη σε θεραπευτικά πρωτόκολλα και η εκπαίδευση στις νέες 
και επώδυνες συνθήκες που το παιδί βιώνει. Πολλές ερευνητικές εργασίες έδειξαν τη 
θετική επίδραση των κοινωνικών ρομπότ σε παιδιά με καρκίνο, με ανίατες ασθένειες, 
σε εφαρμογή ιατρικών παρεμβάσεων και σε παιδιά με διάφορα χρόνια προβλήματα. Η 
υποστήριξη στις περιπτώσεις αυτές από τα κοινωνικά ρομπότ συμβάλει στην σωμα-
τική, συναισθηματική, ψυχολογική και κοινωνική ενδυνάμωση του παιδιού, με στόχο 
την αποφυγή του άγχους και του φόβου και την εμπλοκή των παιδιών σε θεραπευτικές 
ασκήσεις και θεραπευτικά πρωτόκολλα με προθυμία και αισιοδοξία. Επιπρόσθετα τα 
ρομπότ αυτά δύναται να προσφέρουν ενημέρωση για την ασθένειά τους και της κατα-
νόησης των συμπτωμάτων, με στόχο την προθυμία και πειθαρχία των μικρών ασθενών 
στη θεραπεία τους. Πολύ σημαντική είναι η συμβολή των ρομπότ κοινωνικής αρωγής 
στη μείωση του πόνου των παιδιών, αφού μέσα από την επικοινωνία και την αλληλε-
πίδραση μαζί τους πετυχαίνεται η απόσπαση της προσοχής των παιδιών στις επώδυνες 
ιατρικές παρεμβάσεις με αποτέλεσμα να δημιουργείται ευχάριστο και λιγότερο επώ-
δυνο περιβάλλον τόσο για αυτά όσο και για τους γονείς τους. Εν κατακλείδι τα ΡΚΑ 
μπορούν να πετυχαίνουν να κρατούν το χαμόγελο, τη δύναμη και την αντοχή στις ευ-
άλωτες και ειδικές ομάδες στις δύσκολες στιγμές της ζωής τους, προσφέροντας δεξιό-
τητες «ζωής» προς ενδυνάμωση και βελτίωση της υγείας και της ποιότητας της ζωή 
τους (Βeran et al., 2013).  
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Οι αντιλήψεις των δασκάλων του Ν. Ευβοίας για τη διδασκαλία της Γλώσσας 
σε πολυπολιτισμικές τάξεις. Ο ρόλος των Τ.Π.Ε. 

Kατσaνά Μαρία, Μ.Ed. 
Επιβλέπουσα: Δρ. Καρούντζου Γεωργία 

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Π.Ε.70, ΠΕΚΕΣ Πελοποννήσου 
georgiakaarountzou@yahoo.gr 

Περίληψη 

Η παρούσα έρευνα στοχεύει στη διερεύνηση των αντιλήψεων των δασκάλων του Νο-
μού Ευβοίας ως προς τις διδακτικές πρακτικές στο μάθημα της Γλώσσας σε πολυπολι-
τισμικά σχολεία. Η έρευνα διεξήχθη τον Μάιο του 2020 σε δέκα εν ενεργεία δασκά-
λους, που υπηρετούν εκπαιδευτικοί σε δημόσια δημοτικά σχολεία του Νομού Ευβοίας. 
Για τη συλλογή των δεδομένων επιλέχθηκε η ποιοτική μέθοδος με τη χρήση της ημι-
δομημένης προσωπικής συνέντευξης. Τα συμπεράσματα της έρευνας καταδεικνύουν 
την αδυναμία των εκπαιδευτικών να διδάξουν σε τάξεις με γλωσσική ποικιλότητα, την 
αναγκαιότητα για επιστημονική κατάρτιση σε θέματα που αφορούν τη διαπολιτισμική 
εκπαίδευση, την αξιοποίηση διδακτικών πρακτικών στο μάθημα της Γλώσσας με τη 
χρήση Τ.Π.Ε.. 

Λέξεις-Kλειδιά: διαπολιτισμική εκπαίδευση, διδακτικές πρακτικές, Τ.Π.Ε.. 

Εισαγωγή 

Η μετανάστευση αποτελεί πια πραγματικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι μετακινήσεις 
πληθυσμών από μια χώρα σε άλλη επηρεάζουν τη δημογραφική σύνθεση των χωρών 
υποδοχής και διαμορφώνουν κοινωνίες με πολυπολιτισμικό χαρακτήρα (Γκόβαρης, 
2001, σελ. 11). Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής στην τελευ-
ταία απογραφή του 2011, ο πληθυσμός της Ελλάδας ανερχόταν στα 10.816.286 άτομα 
από τα οποία οι 912.000 ήταν αλλοδαποί μετανάστες, δηλαδή περίπου το 10% του συ-
νολικού πληθυσμού της χώρας.  

Η σύνθεση της ελληνικής κοινωνίας κλονίστηκε χάνοντας σταδιακά την εθνοπολιτι-
σμική της ομοιογένεια. Αυτή η ανομοιογένεια επεκτάθηκε και στο σύγχρονο ελληνικό 
σχολείο το οποίο κλήθηκε να διαχειριστεί τάξεις με ετερογενή μαθητικό πληθυσμό. 
Δημιουργήθηκε έτσι η ανάγκη για επαναπροσδιορισμό της εκπαιδευτικής πολιτικής 
προκειμένου να αντιμετωπίσει τις νέες μαθησιακές προκλήσεις.  

Για τον σκοπό αυτό η ελληνική πολιτεία έλαβε μέτρα και ίδρυσε διαπολιτισμικά σχο-
λεία τα οποία σέβονται τις κοινωνικές, πολιτιστικές και μορφωτικές ανάγκες όλων των 
μαθητών (Χρηστίδου-Λιοναράκη, 2001, σελ 60). Ο ρόλος του εκπαιδευτικού κρίθηκε 
καθοριστικός, καθώς καλείται κάθε φορά να υιοθετεί μεθόδους και πρακτικές, οι ο-
ποίες θα προάγουν το δημοκρατικό και συνεργατικό κλίμα, τον σεβασμό και την ισό-
τιμη παροχή ευκαιριών μάθησης για όλους (Tiedt, 2006, σελ. 17).  
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Παρόλο όμως τα μέτρα που έλαβε η ελληνική πολιτεία και τις καινοτομίες που εφάρ-
μοσε με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, οι δυσκολίες και τα προβλήματα παραμένουν. 
Η πολιτισμική ανομοιογένεια αυξάνεται όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια στην 
Ελλάδα μετά τις νέες εισροές μεταναστών και προσφύγων από κράτη όπως είναι η Συ-
ρία και το Ιράκ. Το σχολείο οφείλει να προάγει εκ νέου σύγχρονες εκπαιδευτικές με-
θόδους, για να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη σχολική επιτυχία όλων των μαθη-
τών (Μουσούρου, 2006, σελ. 225). 

Σκοπός και μεθοδολογικό πλαίσιο της έρευνας 

Σκοπός της έρευνας ήταν να διερευνηθούν οι αντιλήψεις των δασκάλων του Νομού 
Ευβοίας για τις διδακτικές πρακτικές που εφαρμόζουν στο μάθημα της Γλώσσας σε 
σχολεία που παρουσιάζουν γλωσσική ποικιλότητα. 

Για την επίτευξη αυτού του σκοπού εφαρμόσθηκε η ποιοτική μεθοδολογική προσέγ-
γιση, καθώς βασική επιδίωξη ήταν η διεξοδική και περιγραφική ανάλυση του φαινομέ-
νου, η αναπαράσταση των διαφόρων εκδοχών του και η ανάδυση και ανάλυση των 
εμπειριών και αντιλήψεων ενός μικρού αριθμού συμμετεχόντων γύρω από θέματα που 
αφορούν τη διαπολιτισμική εκπαίδευση (Creswell, 2011, σελ. 27).  

Χρησιμοποιήθηκε επίσης, η σκόπιμη δειγματοληψία επιλέγοντας 10 εκπαιδευτικούς 
της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ν. Ευβοίας (7 γυναίκες- 3 άνδρες), οι οποίοι ερ-
γάζονται σε πολυπολιτισμικά σχολεία αγροτικών και αστικών περιοχών του Νομού και 
είχαν τη διάθεση και την προθυμία να βοηθήσουν στη διεκπεραίωση της μελέτης. 

Για τη συλλογή των δεδομένων κρίθηκε ως καταλληλότερη η χρήση ημιδομημένων 
προσωπικών συνεντεύξεων, με ερωτήσεις ανοιχτού και κλειστού τύπου ταξινομημένες 
σε τρεις άξονες αναφοράς: α) διερεύνηση προσωπικού και επαγγελματικού προφίλ των 
εκπαιδευτικών, β) διερεύνηση των αντιλήψεών τους για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση 
και τη διαπολιτισμική τους ετοιμότητα και γ) διερεύνηση των αντιλήψεών τους για την 
παιδαγωγική αξία των διδακτικών πρακτικών στο μάθημα της Γλώσσας σε τάξεις με 
γλωσσική ποικιλότητα. 

Τέλος, για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας επιλέχθηκε ένα αντι-
προσωπευτικό δείγμα εκπαιδευτικών, οι οποίοι διακρίνονται από γνωρίσματα που α-
πασχολούσαν το ερευνητικό θέμα. Οι συνεντεύξεις ηχογραφήθηκαν με ψηφιακά μέσα 
και στηρίχθηκαν στην αμερόληπτη στάση της ερευνήτριας, η οποία παρουσίασε τα δε-
δομένα της χωρίς παραλείψεις, σκόπιμες αφαιρέσεις ή παραφράσεις. 

Αποτελέσματα- Συζήτηση 

Μετά την ανάλυση των δεδομένων, παρατηρήθηκε ότι όλες οι σχολικές τάξεις χαρα-
κτηρίζονται από πολυπολιτισμική ανομοιογένεια με μαθητές να προέρχονται από την 
Ελλάδα, την Αλβανία, την Ινδία, τη Συρία και το Κουρδιστάν. Οι περισσότερες τάξεις 
φιλοξενούν Έλληνες μαθητές, ενώ σε τρεις παρατηρήθηκε να υπάρχει σχεδόν ίση 
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αντιστοιχία γηγενών και αλλοδαπών μαθητών. Πρέπει να σημειωθεί επίσης, ότι στις 
πολυπολιτισμικές τάξεις φοιτούν ταυτόχρονα μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και 
αυτισμό αυξάνοντας τη μαθητική ανομοιογένεια. Ενδεικτικά εκπαιδευτικός-συμμετέ-
χουσα στην έρευνα τονίζει: «Το παράδοξο που συμβαίνει με την τάξη μου είναι ότι έχω 
μαθητές με «διαφορετικότητα», αλλά με πολύ καλό επίπεδο γνώσεων στο μάθημα της 
Γλώσσας. Όλοι τους είναι πολύ καλοί στην ανάγνωση και τη γραφή. Μια μαθήτριά μου 
από την Αλβανία ήρθε πέρσι για πρώτη φορά στην Ελλάδα και φοίτησε κατευθείαν στη 
Γ΄ τάξη. Η φετινή της πρόοδο είναι εντυπωσιακή. Γράφει ολόκληρα κείμενα σχεδόν ορ-
θογραφημένα. Η Ελληνίδα μαθήτριά μου επίσης, η οποία εντάσσεται στο φάσμα του αυ-
τισμού παρουσιάζει πολύ καλή σχολική επίδοση». (Δ΄ τάξη, φοιτούν 10 Έλληνες και 4 
Αλβανοί μαθητές). 

Διερευνώντας στη συνέχεια της μελέτης, τις απαντήσεις των συμμετεχόντων σχετικά 
με τη διαπολιτισμική τους ετοιμότητα, παρατηρήθηκε σχεδόν ομόφωνα στο σύνολο 
των εκπαιδευτικών ότι νιώθουν άγχος και ανασφάλεια τόσο κατά τη διάρκεια της εκ-
παιδευτικής διαδικασίας. Ενδεικτικά: «Αισθάνομαι τυχερή, επειδή στο σχολείο μας υ-
πάρχει τάξη υποδοχής μεταναστών. Ο συνάδελφος εκπαιδευτικός βοηθά συχνά τους τέσ-
σερις μαθητές από την Αλβανία που φοιτούν στην τάξη μου, ενώ άλλοτε τον συμβουλεύ-
ομαι σε διαπολιτισμικά θέματα που αφορούν τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. Όταν 
βρίσκομαι όμως μόνη μου με όλα τα παιδιά στην τάξη, νιώθω ανασφάλεια». 

Ένα άλλο σημαντικό σημείο εστίασης στην έρευνα, είναι οι απόψεις των συμμετεχό-
ντων σχετικά με τις απαραίτητες δεξιότητες και τα γνωστικά αντικείμενα που πρέπει 
να κατέχει ένας εκπαιδευτικός, ώστε να διδάσκει επιτυχώς το μάθημα της Γλώσσας 
μέσα σε μια πολυπολιτισμική τάξη. Η χρήση των Τ.Π.Ε. κατέχει σημαντική θέση στην 
ατζέντα των εκπαιδευτικών και συχνά ανατρέχουν στην εξεύρεση κατάλληλου εκπαι-
δευτικού υλικού μέσω Διαδικτύου. Ενδεικτικά ειπώθηκε: «Θεωρώ ότι είναι απαραίτητο 
για έναν εκπαιδευτικό ο οποίος εργάζεται σε πολυπολιτισμικό σχολείο να έχει διαπολιτι-
σμικές γνώσεις μέσα από την παρακολούθηση μεταπτυχιακών και σεμιναρίων εξειδίκευ-
σης και προπάντων να έχει ψηφιακές δεξιότητες για να μπορεί να χρησιμοποιήσει το 
Διαδίκτυο και Λογισμικά κατάλληλα για τη διδασκαλία όλων των μαθημάτων, ιδιαίτερα 
για τα γλωσσικά μαθήματα». 

Συμπεράσματα 

Μετά την ανάλυση των δεδομένων προέκυψαν τα παρακάτω συμπεράσματα: 

Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα είναι αναπληρωτές 
της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, με λίγα χρόνια προϋπηρεσίας και εργάζονται σε σχο-
λεία κυρίως αγροτικών περιοχών του Νομού Ευβοίας.  

Κατέχουν μόνο τον βασικό προπτυχιακό τίτλο σπουδών, ενώ οι μεταπτυχιακές σπουδές 
τους και τα επιμορφωτικά σεμινάρια με εξειδίκευση στη διαπολιτισμική εκπαίδευση 
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είναι σχεδόν ομόφωνα ελλιπή. Ένα μικρό ποσοστό κατέχει ωστόσο μεταπτυχιακούς 
τίτλους σε άλλα αντικείμενα σπουδών όπως είναι η Ειδική Αγωγή.  

Ο μαθητικός πληθυσμός των τάξεών τους αποτελείται από αλλοδαπούς μαθητές που 
προέρχονται από χώρες με σοβαρά οικονομικά, πολιτικά και κοινωνικά προβλήματα 
όπως είναι η Αλβανία, η Ινδία, η Συρία, το Ιράκ και το Κουρδιστάν.  

Οι σχολικές επιδόσεις των αλλοδαπών μαθητών είναι χειρότερες από των Ελλήνων 
παρουσιάζοντας αδυναμίες και μαθησιακές δυσκολίες τόσο στον προφορικό, όσο και 
στον γραπτό λόγο, ενώ άλλοι αλλοδαποί μαθητές οι οποίοι έφτασαν πρόσφατα στην 
Ελλάδα, δε γνωρίζουν καθόλου να μιλάνε και να γράφουν την ελληνική γλώσσα.  

Σχεδόν ομόφωνα οι εκπαιδευτικοί όρισαν σύντομα τη διαπολιτισμική εκπαίδευση ως 
μια μορφή εκπαίδευσης, η οποία συμπεριλαμβάνει όλους τους μαθητές ανεξαρτήτως 
πολιτισμικού και κοινωνικού κεφαλαίου, προσφέροντας ίσες ευκαιρίες μάθησης και 
στοχεύοντας στη σχολική και κοινωνική ένταξη των παιδιών. 

Δήλωσαν επίσης, πως σε καμία περίπτωση δεν αισθάνονται διαπολιτισμικά έτοιμοι, για 
να διδάξουν σε ένα σχολικό περιβάλλον που παρουσιάζει γλωσσική ποικιλότητα. Ανα-
γνωρίζουν ότι λόγω της έλλειψης διαπολιτισμικών σπουδών και κατάρτισης δεν μπο-
ρούν να ανταπεξέλθουν επιτυχώς στις ανάγκες όλων των παιδιών και διακατέχονται 
συχνά από συναισθήματα άγχους, ανασφάλειας, απογοήτευσης, παραίτησης και θυμού. 

Τόνισαν επιπρόσθετα την αναγκαιότητα της άμεσης εξειδίκευσης με δωρεάν μεταπτυ-
χιακά προγράμματα και σεμινάρια επιμόρφωσης σχετικά με τη διαπολιτισμική εκπαί-
δευση, ενώ υπογράμμισαν ότι κάθε εκπαιδευτικός που διδάσκει σε πολυπολιτισμικές 
τάξεις οφείλει να απαλλάσσει τον εαυτό του από προσωπικά στερεότυπα, να σέβεται 
όλες τις κουλτούρες της τάξης του, να καλλιεργεί τη μητρική γλώσσα και να στηρίζει 
την εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερη γλώσσα στις προϋπάρχουσες γνώσεις των 
παιδιών. 

Υποστήριξαν ακόμα ότι όλοι εφαρμόζουν στο μάθημα της Γλώσσας περισσότερες από 
μία διδακτικές πρακτικές όπως είναι η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, οι Τ.Π.Ε., η α-
ξιοποίηση της εικόνας, η μέθοδος project και το παιχνίδι ρόλων.  

Τέλος, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δήλωσε ότι με την εφαρμογή των διδακτικών 
πρακτικών το μάθημα της Γλώσσας καθίσταται πιο ζωντανό κι ενδιαφέρον, ενώ επω-
φελούνται αμφότεροι γηγενείς και αλλοδαποί μαθητές. Όλα τα παιδιά αναπτύσσουν τη 
διαπολιτισμική τους συνείδηση, απαλλάσσονται από γλωσσικές προκαταλήψεις και ε-
πιταχύνουν τη γλωσσική τους κατάκτηση. 

Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 

Η αξιοποίηση των ευρημάτων της παρούσας έρευνας θεωρείται σημαντική για την ει-
σαγωγή προγραμμάτων διαπολιτισμικής αγωγής σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο 
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για τους προπτυχιακούς φοιτητές, αλλά και για την ανάπτυξη δωρεάν μεταπτυχιακών 
προγραμμάτων και σεμιναρίων επιμόρφωσης στη διαπολιτισμική εκπαίδευση με στόχο 
την αποτελεσματικότερη διαχείριση της εθνοπολιτισμικής ετερογένειας στο σύγχρονο 
σχολείο. 

Θα ήταν ενδιαφέρον ωστόσο η εν λόγω έρευνα να επεκταθεί σε μεγαλύτερο αριθμό 
δείγματος με δασκάλους απ’ όλους τους Νομούς της χώρας με σκοπό τη σύγκριση και 
την ασφαλέστερη γενίκευση των αποτελεσμάτων. Επιπρόσθετα, θα μπορούσε να 
πραγματοποιηθεί αντίστοιχη έρευνα και στις υπόλοιπες εκπαιδευτικές βαθμίδες, (νη-
πιαγωγείο, γυμνάσιο, λύκειο), για να εξαχθούν συγκριτικά συμπεράσματα για τις αντι-
λήψεις των εκπαιδευτικών, για τη διαπολιτισμική τους ετοιμότητα και για τις επιμορ-
φωτικές τους ανάγκες. 

Τέλος, θα ήταν ερευνητικά ενδιαφέρον να διεξαχθεί μια παρόμοια έρευνα γύρω και 
από άλλες διδακτικές πρακτικές, οι οποίες δεν αναφέρθηκαν στην παρούσα μελέτη και 
πιθανώς να διευκολύνουν τη διδασκαλία της Γλώσσας σε σχολικά περιβάλλοντα που 
εμφανίζουν γλωσσική ποικιλότητα.  
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Διδακτική μαθηματικών, Τ.Π.Ε. και καινοτομία 

Καντάς Κωνσταντίνος 
Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου 1ης Ενότητας Σχολικών Μονάδων Δημοτικής Εκ-

παίδευσης Νομού Δωδεκανήσου, kkantas@sch.gr 

Περίληψη 

Οι Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) είναι πλέον αναπόσπαστο 
μέρος της καθημερινότητας. Από την αρχή της επονομαζόμενης ψηφιακής εποχής η 
τεχνολογία έχει εισαχθεί σε διαφορετικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Τα μαθηματικά 
από την άλλη, έχουν εξελιχθεί ως ένα σχολικό μάθημα που προσαρμόζεται πρόθυμα 
στις τεχνολογικές τάσεις για την προώθηση της μάθησης των μαθητών. Πολλές προ-
σπάθειες για την καλλιέργεια και τη διευκόλυνση της τεχνολογικής ενσωμάτωσης στα 
μαθηματικά δείχνουν την αύξηση του ενδιαφέροντος για αυτό το θέμα τα τελευταία 
χρόνια. Η ερευνητική δραστηριότητα που υπάρχει δείχνει την ύπαρξη πολλών παραγό-
ντων που σχετίζονται με το θέμα καθώς και επιμέρους διαστάσεις.  

Λέξεις-Κλειδιά: μαθηματικά, Τ.Π.Ε., εκπαίδευση, εκπαιδευτικοί. 

Εισαγωγή 

Τα μαθηματικά είναι βασικό συστατικό κάθε τεχνολογίας και οι τεχνολογίες με την 
σειρά τους υποστηρίζουν τη διδασκαλία των μαθηματικών. Το επίτευγμα της χρήσης 
της τεχνολογίας στην εκπαίδευση είναι μεγαλύτερο στα μαθηματικά από ότι σε οποιο-
δήποτε άλλο κλάδο (Aydin, 2005). Η τεχνολογία αναπτύσσει αφηρημένες ιδέες για 
τους εκπαιδευτικούς με τις οποίες μπορούν να δημιουργήσουν στους μαθητές γνώσεις, 
ικανότητες και δεξιότητες, συνδέσμους προς το υλικό με μαθηματικές έννοιες, να α-
ντιμετωπίσουν κοινές αντιλήψεις και να εισαγάγουν πιο προηγμένες ιδέες. Οι Τ.Π.Ε. 
συμβάλλουν στη διδασκαλία μαθηματικών γεγονότων, δεξιοτήτων, γνώσεων, εννοιών 
και στην ανάκτηση της μαθηματικής τους κατανόησης, ενώ βοηθά στην αύξηση της 
ικανότητας των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Η παιδαγωγική μετατόπιση της τε-
χνολογίας δημιουργεί νέες διδακτικές προσεγγίσεις για να επεκτείνει την εννοιολογική 
κατανόηση των μαθητών, τη διαδικαστική ευχέρεια και τη στρατηγική ικανότητα στα 
μαθηματικά. Οι Τ.Π.Ε. κάνουν τη διδασκαλία των μαθηματικών καλύτερη και βοηθά 
στην αύξηση των επιτευγμάτων των μαθητών (Safdar et al., 2011; Gera & Verma, 
2012). Έτσι, κάθε εκπαιδευτικός πρέπει να χρησιμοποιεί τεχνολογικά εργαλεία, εφαρ-
μογές και λογισμικό για την αποτελεσματική και ουσιαστική μάθηση των μαθηματι-
κών.  

Αποτέλεσμα χρήσης των Τ.Π.Ε. στα μαθηματικά 

Οι Τ.Π.Ε. αναπτύσσουν τις ιδιότητες επεξεργασίας όσον αφορά την ποιότητα της ερ-
γασίας των μαθητών και παρέχουν πρακτικά παραδείγματα μέσω της οπτικοποίησης. 
Ο μαθηματικός γραμματισμός είναι απαραίτητος για το μέλλον κάθε παιδιού (Gera & 
Verma, 2012). Η κατάλληλη χρήση της τεχνολογίας που ταιριάζει με την ικανότητα 
των παιδιών, τα οδηγεί πιο αποτελεσματικά στην κατανόηση των διαφορετικών 
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μαθηματικών εννοιών (Zaranis & Synodi, 2017). Βελτιώνει τις κακές δεξιότητες γρα-
φής και γλώσσας των μαθητών, ισορροπεί τις ατομικές διαφορές και απλοποιεί τη δια-
δικασία της μάθησης. Βοηθά επίσης στην ενεργοποίηση και την ενθάρρυνση της συλ-
λογικής και ανεξάρτητης μάθησης, διασφαλίζει τις ατομικές προτιμήσεις, αναπτύσσει 
τις δεξιότητες επικοινωνίας και την πρόσβαση στη μάθηση βάσει πόρων και πληροφο-
ριών που παρέχονται μέσω του διαδικτύου. Παράλληλα, αυξάνει την αξιοπιστία των 
πληροφοριών, την ακρίβεια και τα κίνητρα των μαθητών, δίνει στους μαθητές μεγαλύ-
τερο έλεγχο, επιτρέπει την παραγωγή προϊόντων πολυμέσων υψηλής ποιότητας, αλλά-
ζει τις πρακτικές των εκπαιδευτικών και αυξάνει τις μαθησιακές ευκαιρίες στην τάξη 
(Youssef & Dahmani, 2008).  

Οι Τ.Π.Ε. συμβάλλουν στην αύξηση των δεξιοτήτων κριτικής σκέψης αλλά και των 
δεξιοτήτων ανάλυσης, κατανόησης και εφαρμογής των μαθητών (Fitzallen, 2005; 
Wilson et al., 2005). Είναι εξαιρετικά ευνοϊκές για τη σύλληψη της μαθηματικής σκέ-
ψης, την αυτο-μάθηση μέσω διαδικτύου και άλλων οπτικοακουστικών μέσων, την ε-
παγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, την αποτελεσματικότητα των δραστηριο-
τήτων στην τάξη, την παρακίνηση των μαθητών προς τη μάθηση, την ενημέρωση των 
εκπαιδευτικών και των μαθητών με νέες τεχνολογίες και ούτω καθεξής. Ο Noor-Ul-
Amin (2013) διαπίστωσε ότι οι Τ.Π.Ε. αυξάνουν την ευελιξία των μαθησιακών δρα-
στηριοτήτων και των επιτευγμάτων των μαθητών. Οι Guzeller & Akin (2012) διαπί-
στωσαν ότι οι Τ.Π.Ε. βοηθούν στην επίτευξη μαθηματικών επιτευγμάτων, στην συμπε-
ριφορά, στο άγχος και στην αυτο-αποδοτικότητα. Ο Mdlongwa (2012) διερεύνησε ο-
ρισμένα οφέλη από τη χρήση των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία και τη μάθηση, καθώς οι 
μαθητές μπορούν να συνδεθούν με εμπειρογνώμονες και να έχουν πρόσβαση σε πα-
γκόσμιους πόρους, μπορούν να  έχουν πρόσβαση σε ποιοτικό εκπαιδευτικό υλικό, να 
βελτιώσουν τις γνώσεις και τα πρότυπα εργασίας τους, ενώ παράλληλα διευκολύνεται 
η επικοινωνία τους ενώ οι μαθητές αποκτούν δεξιότητες που μπορούν να χρησιμοποι-
ήσουν πέρα από το σχολείο ή το πανεπιστήμιο ή τον χώρο εργασίας.  

Ο Goos (2010) ανέφερε ότι η ψηφιακή τεχνολογία βοηθά τους μαθητές να μάθουν μα-
θηματικά πιο γρήγορα και με ακρίβεια. Οι δυναμικές γραφικές, αριθμητικές και οπτικές 
τεχνολογικές εφαρμογές παρέχουν νέες ευκαιρίες στους εκπαιδευτικούς και τους μα-
θητές να αλληλοεπιδρούν και να εξερευνούν μαθηματικές έννοιες (Anthony & Wal-
shaw, 2009). Η Chrysanthou (2008) αναφέρει συγκεκριμένα οφέλη από το μαθηματικό 
λογισμικό GeoGebra καθώς καθιστά τη διδασκαλία σημαντική, εύκολη, ευχάριστη, α-
στεία και πρακτική και αυξάνει το ποσοστό παρακολούθησης των μαθητών. Ο Drews 
(2007) αναφέρεται στη δυναμική των Τ.Π.Ε. για να παρακινήσει τα παιδιά, να παρέχει 
ποικιλία διδακτικών και μαθησιακών εμπειριών, να συνδέσει την τάξη των μαθηματι-
κών με τη λειτουργία στον πραγματικό κόσμο, να λειτουργήσει ως οπτική υποστήριξη 
για να επιτρέψει στους μαθητές να κατασκευάσει διανοητικές εικόνες, να διευκολύνει 
τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές να αναπαραστήσουν τις μαθηματικές διαδικα-
σίες που αφορούν συγκεκριμένες λειτουργίες αριθμών ή υπολογισμούς και υποστηρίζει 
την κατανόηση των μαθηματικών ιδεών.  
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Παράγοντες που επηρεάζουν την χρήση των Τ.Π.Ε. στα μαθηματικά 

Οι Hermans et al. (2008) διαπίστωσαν ότι οι κονστρουκτιβιστικές πεποιθήσεις για τη 
διδασκαλία και την μάθηση έχουν σημαντική θετική επίδραση στη χρήση Τ.Π.Ε. στην 
τάξη και οι παραδοσιακές πεποιθήσεις βρέθηκαν να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην 
ολοκληρωμένη χρήση υπολογιστών στην τάξη. Η πολιτική για τις Τ.Π.Ε. του σχολείου 
είναι η πιο σημαντική για την ένταξη τους στην τάξη (Tondeur et al., 2008). Οι Johnson 
et al. (2016) σημείωσαν ότι η εκπαιδευτική τεχνολογία έχει δεχτεί πολλές εξελίξεις που 
θετικά αποτελέσματα στην μάθηση. Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν σχε-
τικά ευνοϊκή στάση απέναντι στη χρήση των Τ.Π.Ε. καθώς και ότι η ανάπτυξη δεξιο-
τήτων εκ μέρους τους επηρέασε θετικά τις επιπτώσεις τους (Twinomujuni, 2011).  

Οι Eickelmann et al. (2016) επεσήμαναν ορισμένους παράγοντες που επηρεάζουν τη 
μέση χρήση Τ.Π.Ε. στα μαθηματικά που είναι η διαθεσιμότητα των υπολογιστών, η 
ανεπάρκεια της υποδομής πληροφορικής, υπολογιστή και διαδικτύου, οι σχολικές 
στρατηγικές και οι στάσεις των εκπαιδευτικών. Σύμφωνα με τον Douglas (2011), οι 
Τ.Π.Ε. για τη διδασκαλία είναι εκείνες οι τεχνολογίες που υποστηρίζουν τον εκπαιδευ-
τικό στη διδασκαλία των μαθητών τους Αυτές θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν έναν 
εκπαιδευτικό υπολογιστή (φορητός υπολογιστής, επιτραπέζιος υπολογιστής ή άλλη συ-
σκευή) που μπορεί να συνδεθεί με έναν προβολέα δεδομένων και σύστημα ήχου για 
την παροχή εμπλουτισμένων μέσων σε ολόκληρη την τάξη. Οι Thompson & Mishra 
(2007-2008) πρότειναν ότι για την επίτευξη ανώτερη ποιότητας της διδασκαλίας, κάθε 
εκπαιδευτικός πρέπει να έχει καλή γνώση των τεχνολογικών γνώσεων, της παιδαγωγι-
κής γνώσης, της γνώσης περιεχομένου, της τεχνολογικής παιδαγωγικής γνώσης, της 
τεχνολογίας γνώσης περιεχομένου, της παιδαγωγικής γνώσης περιεχομένου και της τε-
χνολογίας παιδαγωγικής γνώσης περιεχομένου.  

Η χρήση της τεχνολογίας φαίνεται ότι είναι χρήσιμη για τους καθηγητές των μαθημα-
τικών, βάσει αρκετών ερευνητικών μελετών. Οι Τ.Π.Ε. μπορούν να βελτιώσουν την 
αριστεία της διδασκαλίας, της μάθησης και της διαχείρισης στα σχολεία (Livingstone, 
2012) και την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών (Ojugo et al., 2015). Οι 
Karami et al. (2013) διαπίστωσαν ότι η ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. και η μάθηση βάσει 
προβλημάτων ήταν πολύ αποτελεσματικά στην ενίσχυση της γνώσης του περιεχομένου 
και των δεξιοτήτων διδασκαλίας των μαθητών. Ο Jabr (2007) βρήκε θετική στάση με-
ταξύ των καθηγητών μαθηματικών απέναντι στη χρήση των Τ.Π.Ε. στη διδακτική δια-
δικασία μάθησης.  

Σύμφωνα με τις έρευνες, οι καθηγητές των μαθηματικών πιστεύουν ότι η χρήση των 
Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία παρακινεί τους μαθητές τους (Forgasz, 2006; Pierce & Ball 
(2009). Η πρόσβαση στους πόρους αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποτελεσμα-
τική χρήση των Τ.Π.Ε. από τους εκπαιδευτικούς στα σχολεία όπως ο αριθμός και η 
διαθεσιμότητα των υπολογιστών (Barton & Haydn, 2006; Hammond et al. 2009). Τα 
ζητήματα πρόσβασης δεν αφορούν μόνο την έλλειψη υλικού, αλλά πιθανότατα οφεί-
λονται και στην αύξηση της ζήτησης. Με άλλα λόγια, τα σχολεία ενδέχεται να αποτύ-
χουν στην παροχή επαρκούς εξοπλισμού λόγω της αύξησης του αριθμού των εκπαιδευ-
τικών που θέλουν να χρησιμοποιήσουν τις Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία τους (Cuckle και 
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Clarke, 2003). Η απλή έλλειψη εξοπλισμού παράλληλα εξακολουθεί να είναι ένας ση-
μαντικός λόγος για τη μη χρήση Τ.Π.Ε. σε ορισμένα σχολεία.  

Οι Hennessy et al. (2005) διαπίστωσαν επίσης ότι ένας από τους περιορισμούς για τη 
χρήση των Τ.Π.Ε. από τους εκπαιδευτικούς είναι η έλλειψη του επαγγελματικού ελέγ-
χου που συνδέεται με την πίεση συμμόρφωσης των εκπαιδευτικών με το κεντρικό πρό-
γραμμα σπουδών. Ωστόσο, οι Crisan et al. (2007) υποστήριξαν ότι η χρήση των Τ.Π.Ε. 
από τους εκπαιδευτικούς σχετίζεται με τις αντιλήψεις τους για τα μαθηματικά. Η με-
λέτη τους έδειξε ότι όταν οι εκπαιδευτικοί θεωρούν τα μαθηματικά ως ένα ενοποιημένο 
σύστημα ιδεών τείνουν να χρησιμοποιούν τις Τ.Π.Ε. για να προχωρήσουν πέρα από το 
καθορισμένο σχολικό πρόγραμμα σπουδών. 

Η έλλειψη χρόνου για την προετοιμασία μαθημάτων που βασίζονται στις Τ.Π.Ε. λόγω 
φόρτου εργασίας, είναι επίσης ένας σημαντικός παράγοντας (Hammond et al, 2009).  

 

Συμπεράσματα 

Οι Τ.Π.Ε. ενισχύουν θετικά τους μαθητές, αναπτύσσουν τις μαθηματικές τους σκέψεις 
και αρκετές δεξιότητες, αυξάνουν τη συλλογιστική και την αναλυτική ικανότητα τους, 
τους εμπλέκουν στη μάθηση και αυξάνουν τη δύναμη συνεργασίας τους. Μπορεί να 
υποστηριχθεί ότι οι Τ.Π.Ε. υποστηρίζουν τον καθηγητή μαθηματικών στη βελτίωση 
της διδασκαλίας των μαθημάτων, την ενημέρωση σε υποκειμενικές και παιδαγωγικές 
γνώσεις και την επέκταση άλλων αρκετών σχετικών δεξιοτήτων. Είναι επίσης εξαιρε-
τικά ευεργετικές για τους μαθητές, καθώς διεγείρονται και εμπλέκονται στη μάθηση, 
συγκεντρώνουν την εμπιστοσύνη στις μαθηματικές τους ικανότητες, μοιράζονται και 
αναπτύσσουν πολλές υποκειμενικές ιδέες, κ.ά. Λόγω όλων αυτών των οφελών οι εκ-
παιδευτικού θα πρέπει να διευκολύνουν την ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στην τάξη και 
την ενθάρρυνση της χρήσης τους.  

Παράλληλα όμως εντοπίστηκε ότι οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν μαθηματικά βρί-
σκονται αντιμέτωποι με εμπόδια αντίστοιχα με αυτά των συναδέλφων τους. Ενώ πολλά 
προβλήματα αναφορικά με τον εξοπλισμό των σχολείων γίνεται προσπάθεια να επιλυ-
θούν, η κατανόηση εκ μέρους των εκπαιδευτικών της σημασίας των Τ.Π.Ε. στη διδα-
σκαλία έχει αυξήσει τη ζήτηση που δεν είναι εύκολο να καλυφθεί με αποτέλεσμα τη 
δημιουργία σημαντικών προβλημάτων.  
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Σχεδίαση, υλοποίηση και αξιολόγηση μιας δράσης STEAM 

Σουβατζόγλου Βασίλειος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.86 , M.Ed., M.Sc., basou@sch.gr 

Περίληψη 

Ο σκοπός αυτής της μελέτης είναι αρχικά να περιγράψει μια δραστηριότητα STEAM 
και έπειτα να αποτυπώσει τις απόψεις των μαθητών σχετικά με αυτήν. Αυτή η ποιοτική 
μελέτη διεξήχθη με εκπαιδευόμενους στο ΕΠΠΑΙΚ της ΑΣΠΑΙΤΕ (47 συμμετέχο-
ντες). Στην μελέτη συμμετείχε σχεδόν το σύνολο των εκπαιδευομένων δύο τμημάτων. 
Η δραστηριότητα εντάσσεται στο STEAM καθώς εμπλέκει μαθηματικά, τεχνολογία 
και τέχνη. Μετά το πέρας της μια φόρμα αξιολόγησης που αποτελείτο από ερωτήσεις 
ανοιχτού τύπου φτιαγμένη στο Google Forms χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο συλλογής 
δεδομένων. Οι απαντήσεις που δόθηκαν από τους εκπαιδευόμενους αναλύθηκαν ποιο-
τικά για να προσδιοριστούν οι απόψεις τους σχετικά με τη δραστηριότητα.. Τα ευρή-
ματα υποδεικνύουν μια θετική στάση απέναντι σε δραστηριότητες STEAM. Πολύ μι-
κρός αριθμών εκπαιδευομένων κατέθεσαν αρνητικές απόψεις και γενικά κράτησαν αρ-
νητική στάση. 

Λέξεις-Κλειδιά: STEAM, μαθηματικό μοντέλο, διακοσμητικά μοτίβα. 

Εισαγωγή 

Το STEAM [Science, Technology, Engineering, Art, Math] είναι μια διδακτική προ-
σέγγιση που επιδιώκει να επιτύχει αποτελέσματα με σύνδεση δύο ή περισσότερων θε-
ματικών πεδίων του STEAM ή αυτών και ενός άλλου θεματικού πεδίου του αναλυτικού 
προγράμματος (Sanders, 2009). Ο εμπλουτισμός ΤΟΥ STEM στην κατεύθυνση της 
ενσωμάτωσης της Τέχνης έχει αξιολογηθεί ότι προσφέρει στην ανάπτυξη της καινοτό-
μου σκέψης (Grinnell and Angal, 2016). 

Η διδακτική προσέγγιση 

Στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) της 
ΑΣΠΑΙΤΕ και στα μαθήματα για την ενσωμάτωση της τεχνολογίας στη διδακτική 
πράξη, υλοποιήθηκε η διδασκαλία που περιγράφεται. Σκοπός ήταν να κατανοηθεί πώς 
λειτουργεί ένα μοντέλο. Επιλέχθηκε ένα μαθηματικό μοντέλο που αφορά στη δημιουρ-
γία μονοδιάστατων διακοσμητικών λωρίδων (Albers et al., 1990) και καθορίστηκε η 
εφαρμογή του να γίνει με αξιοποίηση των υπολογιστών και συγκεκριμένα του λογισμι-
κού παρουσιάσεων (PowerPoint). Δηλαδή σχεδιάστηκε μια δραστηριότητα STEAM 
καθώς ενέπλεκε μαθηματική, τεχνολογία και τέχνη. Στους εκπαιδευόμενους δόθηκαν 
αναλυτικές σημειώσεις, πολυμορφικό υλικό (κείμενα, παρουσιάσεις και βίντεο) και έ-
γινε επίδειξη και μέσα στο εργαστήριο. Έπειτα κλήθηκαν να φτιάξουν τα δικά τους 
μοτίβα με αξιοποίηση κάποιου δικού τους μοτίβου ή αυτών που τους δόθηκαν σε ψη-
φιακή πάντα μορφή. Στην εργασία αυτή ως βασικό μοτίβο επιλέχθηκε το χαρακτικό 
του Μιλτιάδη Πεταλά με τίτλο “Hinterland” (2015) (Εικόνα 1). 
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Εικόνα 1: Το βασικό μοτίβο 

Σύμφωνα λοιπόν με το μοντέλο αυτό, δημιουργήθηκαν οι 7 διακοσμητικές λωρίδες. Η 
πρώτη λωρίδα (Εικόνα 2) παράγεται με επανάληψη του βασικού μοτίβου καθώς στο 
σχέδιο δεν υπάρχει άλλη άκαμπτη κίνηση εκτός από μετάθεση, που φέρνει κάθε σχέδιο 
πάνω στον εαυτό του. Η δεύτερη λωρίδα παράγεται μέσω της λωρίδας 11 με την πρό-
σθεση ενός κατοπτρισμού κατά μήκος του οριζόντιου άξονα του σχεδίου, κατά τον 
οποίο κινείται το σχέδιο προς τα αριστερά ή τα δεξιά. (Εικόνα 3). Στον τρίτο τύπο η 
λωρίδα παράγεται με κατοπτρισμούς σε κάθετες γραμμές, κατακόρυφα στη διεύθυνση 
της λωρίδας του βασικού μοτίβου (Εικόνα 4).  

 
Εικόνα 2 : Τύπος λωρίδας 11 

  
Εικόνα 3 Τύπος λωρίδας 1m 

 
 Εικόνα 4 Τύπος λωρίδας m1 

Στον τέταρτο τύπο το βασικό μοτίβο δεν έχει κατοπτρισμούς, αλλά υπάρχουν μισές 
στροφές (περιστροφές 180 μοιρών) γύρω από τα κατάλληλα σημεία στο κέντρο ή με-
ταξύ των ξεχωριστών σχεδίων. Οι περιστροφές αφήνουν αμετάβλητα στη μορφή τόσο 
αυτά όσο και ολόκληρη τη λωρίδα (Εικόνα 5). Στον πέμπτο τύπο στο σχέδιο υπάρχει 
κατοπτρισμός ολίσθησης, που μεταθέτει κάθε φιγούρα που κρεμιέται από πάνω (ή από 
κάτω) στην επόμενη κάτω (ή πάνω) φιγούρα, και κατόπιν τις κατοπτρίζει σε μια ορι-
ζόντια γραμμή. Εκτός από μεταθέσεις, δεν υπάρχουν άλλες άκαμπτες κινήσεις από κα-
τοπτρισμούς ολίσθησης (Εικόνα 6).  
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Εικόνα 5 Τύπος λωρίδας 12 

 
Εικόνα 6 Τύπος λωρίδας 1g 

Στον έκτο τύπο το σχέδιο συνδυάζει αρκετές κινήσεις: κατοπτρισμούς (σε κάθετες 
γραμμές), κατοπτρισμούς ολίσθησης και μισές στροφές του μοτίβου 1 (Εικόνα 7). Στον 
έβδομο τύπο το σχέδιο συνδυάζει όλες τις δυνατές άκαμπτες κινήσεις μιας λωρίδας: 
μεταθέσεις, κατοπτρισμούς τόσο σε οριζόντιες όσο και σε κάθετες γραμμές, κατοπτρι-
σμούς ολίσθησης και μισές στροφές (Εικόνα 8).  

 
Εικόνα 7 Τύπος λωρίδας mg 

 
Εικόνα 8 Τύπος λωρίδας mm 

Μέθοδος και συμμετέχοντες 

Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκε μια μελέτη περίπτωσης που χρησιμοποίησε 
ποιοτικές ερευνητικές μεθόδους. Η μελέτη περίπτωσης είναι μια εις βάθος περιγραφή 
και ανάλυση ενός συστήματος (Merriam, 2009). Προτιμήθηκε ένας ποιοτικός σχεδια-
σμός μελέτης λόγω του γεγονότος ότι παρέχει την δυνατότητα να αποτυπωθούν λεπτο-
μερώς οι γνώμες και οι απόψεις των εκπαιδευομένων σχετικά με την εφαρμογή του 
STEAM, επιχειρώντας δηλαδή να αναλυθεί πληρέστερα η εμπειρία τους από την υλο-
ποίηση της δράσης (Creswell, 2007). Μετά το πέρας δηλαδή της υλοποίησης της 
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διδασκαλίας και εφαρμογής, δόθηκε μια φόρμα αξιολόγησης που αποτελείτο από ερω-
τήσεις ανοιχτού τύπου φτιαγμένη στο Google Forms χρησιμοποιούμενη ως εργαλείο 
συλλογής δεδομένων. Οι ηλικίες των 47 συμμετεχόντων κυμάνθηκαν ως εξής : Από 
22-30 ετών ήσαν 25 εκπαιδευόμενοι 53,2%. Από 30-40 ετών 15 εκπ/μενοι 31,9%. Από 
40+ ετών 7 εκπ/μενοι 14,9%.  

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΛΗΘΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 

Ανθρωπιστικές Επιστήμες 13 27,7% 

Θετικές Επιστήμες 8 17,0% 

Επιστήμες Υγείας 18 38,3% 

Επιστήμες Εκπαίδευσης 1 2,1% 

 Επιστήμες Πληροφορικής και Οικονομίας 5 10,6% 

Φυσικές Επιστήμες 2 4,3% 
Πίνακας 1: Επιστήμες προέλευσης των συμμετεχόντων 

Παρουσίαση των ευρημάτων 

Στην ερώτηση για το τι τους άρεσε σχετικά με τη δραστηριότητα (μοτίβα) που υλοποι-
ήθηκε οι δεκατέσσερις από τους συμμετέχοντες επικεντρώνουν την προτίμησή τους 
στο ενδιαφέρον οπτικά αποτέλεσμα με τους συνδυασμούς που δημιουργούνταν: «ο-
πτικά ήταν πολύ όμορφο το αποτέλεσμα» «όμορφοι συνδυασμοί δημιουργήθηκαν» 
«ευφάνταστα νέα σχέδια» «η απλή εικόνα έπαιρνε άλλη διάσταση» «δημιουργήθηκε 
μια πρωτότυπη δημιουργική εικόνα». Δέκα από τους συμμετέχοντες επικεντρώνονται 
στο γεγονός ότι τους άρεσε κυρίως ότι αυτή η διαδικασία ήταν δημιουργική: «η όλη 
διαδικασία της δημιουργικότητας» «ενισχύει τη δημιουργικότητα» «καινούργιο χρή-
σιμο και δημιουργικό» «η όλη διαδικασία παιξίματος με τις εικόνες» «η διαδικασία 
αλλαγής της εικόνας» «εναλλαγές και η τροποποίηση των σχημάτων». Οι δεκατέσσερις 
από τους συμμετέχοντες επικεντρώνουν την προτίμησή τους στην απόκτηση νέας γνώ-
σης κυρίως πάνω στο λογισμικό που χρησιμοποίησαν: «ανακάλυψη των δυνατοτήτων 
των προγραμμάτων» «μια καινούργια εφαρμογή» «πως μπορούμε να δημιουργήσουμε 
ένα εντυπωσιακό powerpoint» «θα μπορέσουμε να τη εφαρμόσουμε για κάποια παρου-
σίαση μας» «μάθαμε να χρησιμοποιούμε παραπάνω ιδιότητες του προγράμματος». Κά-
ποιοι δεν προσδιορίζουν ακριβώς αλλά αναφέρονται γενικά στη νέα γνώση: «μάθηση 
σε νέα πράγματα» « κάτι καινούριο και πολύ ενδιαφέρον». Πέντε από τους συμμετέ-
χοντες δηλώνουν ότι δεν τους άρεσε τίποτα στη δραστηριότητα. Τρεις από τους συμ-
μετέχοντες επικεντρώνουν τη θετική τους γνώμη στο γεγονός ότι η δραστηριότητα είχε 
εναλλακτικό και πρωτότυπο χαρακτήρα: «εναλλακτική-καλλιτεχνική προσέγγιση» 
«πρωτοτυπία» «δυνατότητα να τα δούμε από διάφορες οπτικές γωνίες». Προκειμένου 
να αντληθούν περισσότερα δεδομένα, τέθηκε η, συμπληρωματική της πρώτης, ερώ-
τηση γιατί θεωρούν ότι τους άρεσε το συγκεκριμένο σημείο. Εμφανίζονται απαντήσεις 
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που δίνουν βαρύτητα στο αισθητικό κομμάτι και αποτέλεσμα της δραστηριότητας: 
«γιατί φτιάχνει αισθητικά όμορφο αποτέλεσμα» «Αισθητική-καλλιτεχνική οπτική» 
«αισθητική πολυδιάστατη» «ωραία χρώματα». Κάποιοι επικεντρώνονται στην καινο-
τομική διάσταση της δραστηριότητας και το μαθησιακό κλίμα: «ήταν διαδραστικό» 
«μάθαμε κ δεν βαρεθήκαμε» «διαφορετικό από ότι τα σύνηθες» « ακονίσαμε το μυαλό 
μας» «ήταν διασκεδαστικό» « έχτισα πάνω στην υφιστάμενη γνώση». Καταγράφονται 
απαντήσεις στις οποίες διαφαίνεται η προοπτική αξιοποίησης της νέας γνώσης: 
«μπορώ να το χρησιμοποιήσω για να εμπλουτίσω τις εργασίες μου» «μπορεί να με 
βοηθήσει να κάνω μια πιο ενδιαφέρουσα παρουσίαση» «μπορούμε να κάνουμε πολ-
λούς συνδυασμούς και την παρουσίασή μας ενδιαφέρουσα» «εμπλουτίζω τις παρου-
σιάσεις μου». Τέλος για δύο εκπαιδευόμενους είναι σημαντικό ότι εμπλέκονται σε μια 
πρωτόγνωρη δραστηριότητα μια διαδικασία που δεν είχα ξανά κάνει λόγω του νέου. 
Το θέμα σχετιζόταν με ενδιαφέροντα των σπουδαστών: «από ενδιαφέρον για τις εικό-
νες» «γιατί έχω μεγάλη φαντασία» «τα καταφέρνω σε εργασία επάνω σε εικόνες» 
«γιατί θεωρώ ότι με αντιπροσωπεύει» «ενισχύει τη δημιουργικότητα» «δεν το είχα φα-
νταστεί πριν την υλοποίηση του. Ήταν πολλή δημιουργικά!». 

Μια άλλη ερώτηση που τέθηκε είναι να εκφράσουν οι εκπαιδευόμενοι τα δύσκολα 
μέρη της δραστηριότητας που υλοποιήθηκε. Οι δεκαεπτά εκπαιδευόμενοι δήλωσαν ότι 
δεν αντιμετώπισαν καμιά δυσκολία: «ήταν όλα κατανοητά και σαφή» «δεν αντιμετώ-
πισα κάποια δυσκολία» «δεν δυσκολεύτηκα πουθενά» ενώ κάποιοι το αποδίδουν στη 
σαφήνεια των οδηγιών εκπόνησης «δεν δυσκολεύτηκα γιατί ήταν κατανοητές οι οδη-
γίες» «υπήρχε πλήρης ενημέρωση της διαδικασίας». Άλλοι βρίσκουν δυσκολίες στο 
χειρισμό των εικόνων που όπως διαφαίνεται οφείλεται είτε σε εγγενή δυσκολία χειρι-
σμού είτε σε ελλιπείς γνώσεις και δεξιότητες στη χρήση υπολογιστών: «τα δύσκολα 
μέρη ήταν οι ανάποδες εικόνες» «το δύσκολο μέρος ήταν η περιστροφή» « δύσκολα 
μέρη … τα τελευταία στάδια που ήθελε συνδυασμό πολλών» «τα δύο τελευταία μοτίβα 
ήταν τα πιο απαιτητικά» «δεν μπορούσα να βρω την σωστή κίνηση της εικόνας» «ο 
αντικατοπτρισμός». Ωστόσο κάποιοι αναγνωρίζουν ξεκάθαρα ότι οι όποιες δυσκολίες 
τους οφείλονται σε έλλειμμα στις δεξιότητές τους στη χρήση Η/Υ: «η εξοικείωση μου 
με την τεχνολογία» «με δυσκόλεψε όχι η πολύ καλή γνώση Η/Υ». Άλλοι αποδίδουν τη 
δυσκολία τους στο ότι δεν είχαν κάνει παρόμοια δραστηριότητα στο παρελθόν: «ήταν 
η πρώτη φορά που έκανα μια τέτοια άσκηση» «είναι καινούρια πράγματα και πήγα 
ψάχνοντας». Κάποιοι αναγνωρίζουν ότι δεν έχουν κάποιες δεξιότητες: «περίπλοκα μο-
τίβα μπερδευόμουν» «χρειαζόταν παρατηρητικότητα» «είναι δύσκολο να κατανοήσεις 
τις θέσεις του κάθε φορά και την σύνδεση του». Ακόμη κάποιοι θεωρούν ότι η επιλογή 
του μοτίβου πιθανά δυσκόλευε την υλοποίηση: «επειδή το μοτίβο που είχα διαλέξει 
ήταν ένα λουλούδι με λεπτομέρειες με μπέρδευε και με δυσκόλεψε» «το μοτίβο ήταν 
δύσκολο» «στο σχήμα που είχα διαλέξει μπερδευόμουν». 

Ένα σημαντικό ερώτημα που τέθηκε ήταν το κατά πόσο νομίζουν οι εκπαιδευόμενοι 
ότι κατανόησαν τη λειτουργία ενός μοντέλου, στην προκείμενη περίπτωση ενός μαθη-
ματικού μοντέλου και πώς τεκμηριώνουν αυτή την κατανόηση. Ένα μεγάλο μέρος των 
εκπαιδευομένων δηλώνει ότι κατανόησε απόλυτα τη λειτουργία του μοντέλου: «Το 
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κατανόησα απόλυτα» «εφόσον τα κατάφερα σημαίνει ότι τα κατανόησα» «κατανόησα 
γιατί κατάφερα να τελειώσω την εργασία μου» «πλήρως γιατί τη διαχειρίστηκα εύ-
κολα» «πάρα πολύ καλά χάρη στην εξάσκηση από την εργασία σας». Μια άλλη μερίδα 
εκπαιδευομένων θεωρεί ότι πέτυχε την κατανόηση σε μεγάλο βαθμό: «πολύ. τα μαθή-
ματα του εργαστηρίου ήταν πολύ κατανοητικά και επεξηγηματικά» «κατανόησα την 
εφαρμογή σε μεγάλο βαθμό, γιατί μπόρεσα να την υλοποιήσω χωρίς δυσκολίες» «μου 
αρέσουν τα μαθηματικά. Ήταν ενδιαφέρουσα προσέγγιση» «καλά και αυτό φάνηκε 
λόγω βαθμού» «σε ικανοποιητικό βαθμό διότι προερχόμαστε από θετικές επιστήμες» 
« έγινε κατανοητή αρκετά διότι ήταν ακριβείς οι οδηγίες και τα οι φάσεις υλοποίησης» 
«Αρκετά καλά. Κάναμε αρκετά παραδείγματα» «Νομίζω την κατανόησα γιατί κατά-
φερα να το φτιάξω μόνη μου» Παρατηρείται κάποιοι να μην έχουν κατανοήσει ότι το 
θέμα μας δεν είναι το συγκεκριμένο μοντέλο, αλλά να κατανοήσουν το πώς λειτουργεί 
εν γένει ένα μοντέλο: «το κατανόησα, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να με βοηθήσει 
στο δικό μου τομέα». Λίγοι επαναλαμβάνουν τη δυσκολία λόγω έλλειψης δεξιοτήτων 
χειρισμού Η/Υ: «το κατανόησα αρκετά, αν και δυσκολεύτηκα λόγω έλλειψης γνώσεων 
πάνω σε Η/Υ». Τέσσερις εκπαιδευόμενοι δηλώνουν ότι δεν κατανόησαν τίποτα, αλλά 
δεν προσδιορίζουν το λόγο. Μόνο ένας δηλώνει ότι δυσκολεύτηκε γιατί δεν είναι καλός 
στα μαθηματικά. 

Στην ερώτηση για το πώς βλέπουν τη σύνδεση ενός μαθηματικού μοντέλου με την τέ-
χνη και την τεχνολογία, οι εκπαιδευόμενοι βρίσκουν αυτή τη σύνδεση από εξαιρετικά 
ενδιαφέρουσα και αισθητικά ελκυστική έως καινοτομική και εφαρμόσιμη στη διδα-
σκαλία : «τη σύνδεση την κρίνω αρκετά έξυπνη» «η τέχνη με τα μαθηματικά συνδέο-
νται» «πολύ ωραίο διότι συνδυάζει διαφορετικά θέματα» «η σύνθεσή τους είναι σημα-
ντική και χρήσιμη» «δίνει ωραίο αισθητικό αποτέλεσμα» «πάντα η τέχνη βοηθά στο 
να γίνει πιο ευχάριστο το μάθημα» «αρκετά ενδιαφέρον και διαθεματικό. βοηθάει τη 
μάθηση» «καινοτόμα ιδέα» «πολύ ευρηματική» «εξάπτει τη φαντασία» «τα μαθημα-
τικά περιέχουν δόση τέχνης και η τέχνη χρειάζεται τα μαθηματικά» «ο δημιουργικός 
αυτός τρόπος δίνει τη δυνατότητα να γίνει αντιληπτή μια αφηρημένη έννοια» «θα είναι 
πολύ ενδιαφέρον για μια διδασκαλία». Κάποιος βρίσκει ότι η σύνδεση του μαθηματι-
κού μοντέλου με ένα θέμα τέχνης του φάνηκε αλλόκοτη αλλά παράλληλα του δημιουρ-
γήθηκε και μία περιέργεια. 

Επιπλέον στο ερωτηματολόγιο τέθηκε η ερώτηση για το πόσο σημαντική θεωρούν την 
κατάρτιση ενός εκπαιδευτικού πάνω σε μαθηματικά ή άλλα μοντέλα. Οι απαντήσεις 
μπορούν να ενταχθούν σε πέντε κατηγορίες. Πολύ σημαντική τη θεωρεί το 46,81% των 
εκπαιδευομένων, σημαντική το 19,15%, αρκετά σημαντική το 19,15%, σημαντική υπό 
όρους το 4,26% και καθόλου σημαντική ή ελάχιστα το 10,64%. Οι λόγοι που θεωρείται 
σημαντική είναι η επίτευξη πιο αποτελεσματικής διδασκαλίας, με μεθόδους που ξεπερ-
νούν τις παραδοσιακές: «Αρκετά σημαντική για να μπορεί να ανταποκριθεί αποτελε-
σματικά και δημιουργικά στον πολυσχιδή ρόλο του» «πολύ σημαντικό γιατί μπορούμε 
να κεντρίσουμε το ενδιαφέρον των μαθητών εύκολα» «μπορεί να ξεφύγει από τις δα-
σκαλοκεντρικές μεθόδους και να ενεργοποιήσει τους μαθητές» «δημιουργεί αίσθημα 
ασφάλειας στην κατάκτηση της γνώσης» «καλό θα είναι να γίνεται δια βίου μιας και 
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υπάρχουν συνεχεία νέες τεχνολογίες και εφαρμογές» «κάνει το μάθημα πιο ενδιαφέρον 
και πολυδιάστατο». Οι όροι που τίθενται είναι κυρίως η ειδικότητα: «εξαρτάται από 
την ειδικότητα του εκπαιδευτικού και του μοντέλου» «εξαρτάται την ειδικότητα». 

Τέλος από τους εκπαιδευόμενους ζητήθηκε να περιγράψουν πώς εργαστήκαν και πώς 
προσέγγισαν τη δραστηριότητα. Η πλειοψηφία βρήκε ότι η δραστηριότητα υλοποιή-
θηκε εύκολα. Κάποιοι εκπαιδευόμενοι το αποδίδουν στο γεγονός ότι κατείχαν καλά τις 
δεξιότητες χειρισμού του Powerpoint ή είχαν κλίση στη δημιουργικότητα: «με μεγάλο 
ενδιαφέρον, ήταν για μένα ώρες δημιουργίας» «έχω ευχέρεια στο PowerPoint και το 
εργάστηκα με ευκολία». Άλλοι αποδίδουν την επιτυχία τους στο ότι επέδειξαν υπευθυ-
νότητα, παρατηρητικότητα και συνέπεια: «με αρκετή προσοχή και παρατηρητικότητα 
και συγκροτημένη σκέψη» «βήμα-βήμα…» «διάβασα τις οδηγίες της άσκησης» «με τη 
σωστή καθοδήγηση του εκπ/κού και με σωστές οδηγίες προχώρησα βήμα-βήμα» «προ-
σέγγιση με παρατηρητικότητα» «έκανα αντιστοιχία του παραδείγματος με το δικό μου 
μοτίβο» «με υπομονή και πολύ παρατηρητικότητα» «το θέμα το προσέγγισα θετικά» 
«με παρακολούθηση από το μάθημα» «διάβασα την εκφώνηση και ακολούθησα βήμα 
βήμα το παράδειγμα για τη δική μου εργασία» «με σοβαρότητα» «οι κατευθυντήριες 
οδηγίες ήταν κατανοητές και έκανε την υλοποίηση της δραστηριότητας πιο εύκολη». 
Ένας εκπαιδευόμενος δηλώνει ότι υλοποίησε την εργασία τελείως μηχανικά. Σημα-
ντικό είναι ότι κάποιοι εκπαιδευόμενοι καταθέτουν ότι ζήτησαν βοήθεια από άλλο ά-
τομο ή επικαλέστηκαν την εργασία σε ομάδες «εργάστηκα σύμφωνα με τις οδηγίες 
ακλουθώντας ένα ένα τα βήματα και με τη βοήθεια της κόρης μου» «με βοήθεια των 
άλλων» «εργάστηκα ομαδικά!» 

Συμπεράσματα 

Τα δεδομένα που αντλήθηκαν δείχνουν ότι σε γενικές γραμμές οι εκπαιδευόμενοι α-
ντέδρασαν θετικά σε μια δραστηριότητα STEAM. Αυτό είναι ενθαρρυντικό για εκπαι-
δευόμενους οι οποίοι σκοπεύουν να ακολουθήσουν καριέρα εκπαιδευτικού καθώς η 
εμπειρία υποδεικνύει ότι για την προετοιμασία των εκπαιδευτικών απαιτείται να στη-
ριχτεί η εννοιολογική κατανόηση της ολοκληρωμένης εκπαίδευσης STEΑM (Kelley 
&Knowles, 2016). Το περιβάλλον του ΕΠΠΑΙΚ όπου διδάσκονται και βασικές θεωρίες 
μάθησης και παιδαγωγικές προσεγγίσεις καθίσταται προνομιακό. Διαπιστωμένα η α-
ποτελεσματική εκπαίδευση εκπαιδευτικών είναι απαραίτητη προκειμένου αυτοί να ε-
φοδιάσουν τους μαθητές με τις δεξιότητες που θα χρειαστούν, όχι μόνο για μια πιθανή 
μελλοντική σταδιοδρομία αλλά και για την καθημερινή τους ζωή (Jimenez-Iglesias et 
al., 2018). Σε μια αποτίμηση της δράσης STEAM και ακολουθώντας την πρόταση των 
Radziwill, Benton και Moellers (2015), ότι κατά τη διάρκεια δράσεων ενταγμένων στο 
STEAM η μάθηση συμβαίνει σε τέσσερα διαφορετικά επίπεδα, από τα δεδομένα συ-
νάγεται ότι στο επίπεδο της συσσώρευσης αποθεμάτων γνώσης, οι εκπαιδευόμενοι δέ-
χτηκαν ότι προσέλαβαν νέα γνώση και μάλιστα με τρόπο ενεργητικό και βιωματικό. 
Στο επίπεδο της δημιουργίας ροών γνώσεων μεταξύ εκπαιδευομένων ανθρώπων και 
οργανισμών, καταγράφηκε θετική τάση απέναντι στο ίδρυμα που τους εκπαιδεύει αλλά 
και σε μια μελλοντική διάθεση προσφοράς στο σχολείο που θα μπορούσαν να 
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προσφέρουν έργο. Στο επίπεδο της μεταβαλλόμενης αντίληψης του εαυτού ως φορέα 
νέας γνώσης, επίσης καταγράφηκαν ενθαρρυντικές απόψεις. Έλλειψη καταγράφεται 
στην κατάθεση αντιλήψεων για μελλοντική συμμετοχή σε κοινότητες μάθησης και 
πρακτικής όπως και η αναγνώριση της ομαδικής εργασίας. Πολλοί λίγοι εκπαιδευόμε-
νοι αναφέρθηκαν σε αυτό, αν και εντός της εκπαίδευσης τους προωθείται η ιδέα της 
συνεργατικής μάθησης. Στο επίπεδο στο πώς οι άλλου αντιλαμβάνονται τις ικανότητες 
των εκπαιδευομένων στο STEAM, κατεγράφησαν λίγες απόψεις που κινούνται στη 
λειτουργία τους εντός των πρακτικών ασκήσεων διδασκαλίας (ΠΑΔ) (Γομάτος, Αρμα-
κόλας & Μπακόπουλος, 2011) που είναι μέρος της εκπαίδευσής τους και που δείχνουν 
ότι επιδιώκουν να αλλάξουν την εικόνα τους στους άλλους και που πιθανά μπορούν να 
το πετύχουν με τέτοιες δράσεις. 

Βιβλιογραφικές Αναφορές 

Albers, D., Campbell, P., Growe, D., Schuster, S. & Thompson, M. (1990). Μέγεθος 
και σχήμα. Στο Σ. Παπασταυρίδης, (επιμ.) Τα Σύγχρονα μαθηματικά στη Ζωή μας. 
Αθήνα: W.H.FREEMAN & Co – ΓιαλλέληςΜανωλάκης. 

Γομάτος, Λ., Αρμακόλας, Σ., Μπακόπουλος, Ν. (2011). Παιδαγωγική-Διδακτική προ-
ετοιμασία των Εκπαιδευτικών της ΤΕΕ: Αξιολόγηση ενός μοντέλου ΠΑΔ. Στα 
Πρακτικά του 2ου Συνεδρίου του ΣΕΠ ΑΣΠΑΙΤΕ. 

Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five 
approaches (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. 

Grinnell, S., & Angal, S. (2016). Luminous lighting: In this STEAM activity, students 
create wire sculptures that light up. Science And Children, 53(6), 54-59. 

Jimenez-Iglesias, M. & Faury, M. & Iuliani, E. & Billon, N. & Gras-Velazquez, A. 
(2018). European STEM Schools Report: Key Elements and Criteria. Brussels: 
European Schoolnet 

Kelley, T.R., Knowles, J.G. (2016). A conceptual framework for integrated STEM ed-
ucation. International Journal of STEM Education Ed 3, 11. 

Merriam, S. B. (2009). Qualitative research: A guide to design and implementation 
(2nd ed.). San Francisco, CA: John Wiley & Sons. 

Radziwill, N., Benton, M. & Moellers, C. (2015). From STEM to STEAM: Reframing 
What it Means to Learn. STEAM. 2. 1-7.  

Sanders, M. (2009). STEM, STEM education, STEMmania. The Technology Teacher, 
68(4), 20–26. 

146/390

________________________________________________________________________________________________________ 
 i-Teacher     -      I.S.S.N. : 1792 - 4146       -      Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Περιοδικό     -    25ο  Τεύχος    -         Νοέμβριος  2020



Γεωγραφική εκπαίδευση και Τ.Π.Ε. στην προσχολική αγωγή 

Βουρλούμη Δήμητρα  
Μεταπτυχιακή φοιτήτρια, Ε.Κ.Π.Α., Δ.Π.Μ.Σ., Τ.Π.Ε., dimitra.vourloumi@gmail.com 

Παπαργυρίου Παγώνα  
Μεταπτυχιακή φοιτήτρια, Ε.Κ.Π.Α., Δ.Π.Μ.Σ., Τ.Π.Ε. pegypapargiriou@yahoo.gr 

Επιβλέπουσες Καθηγήτριες: 

Σφυρόερα Μαρία  
Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδαγωγικής της Διδακτικής Πράξης στο Τ.Ε.Α.Π.Η. του 

Ε.Κ.Π.Α. msfyroera@ecd.uoa.gr 

Βούλγαρη  Ηρώ  
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Δι.Π.) στις Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση 

στο  Τ.Ε.Α.Π.Η. του Ε.Κ.Π.Α., voulgari@ecd.uoa.gr  

Περίληψη 

Η επιστήμη της Γεωγραφίας συνεισφέρει στην διαμόρφωση του ρόλου του ενεργού 
υπεύθυνου πολίτη, με στόχο την αντιμετώπιση των σύγχρονων παγκόσμιων σύνθετων 
ζητημάτων. Η χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην 
Γεωγραφική εκπαίδευση, μπορεί να διευκολύνει την καλλιέργεια της χωρικής σκέψης 
και να συνεισφέρει στην βελτίωση της κριτικής ικανότητας και των ικανοτήτων επίλυ-
σης προβλημάτων. Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η ανίχνευση της προστιθέμενη 
αξίας της χρήσης Τ.Π.Ε. σε εκπαιδευτικές δράσεις ανάπτυξης δεξιοτήτων χρήσης γε-
ωγραφικών χαρτών και γενικότερης κατανόησης βασικών χωρικών εννοιών, σε παιδιά 
προσχολικής ηλικίας. Πραγματοποιήθηκε μία έρευνα πεδίου σε ένα νηπιαγωγείο της 
Αθήνας, μέσα από μία εκπαιδευτική παρέμβαση για τον εντοπισμό και την αποτύπωση 
συγκεκριμένων σημείων ενδιαφέροντος σε φυσικό και ηλεκτρονικό χάρτη. Στην έ-
ρευνα συμμετείχαν 15 μαθητές μίας τάξης νηπιαγωγείου, ηλικίας 5-6 ετών. Η δράση 
πραγματοποιήθηκε έξω από το σχολείο, με περιήγηση στο πραγματικό γεωγραφικό 
χώρο που έπρεπε να εξερευνήσουν. Μέσω της ανάλυσης των δεδομένων που συγκε-
ντρώθηκαν κατά την εκπαιδευτική δράση, διαπιστώθηκε ότι η χρήση ηλεκτρονικού 
χάρτη, ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής και tablet, διευκολύνει τόσο τη διαδικασία 
της βιωματικής περιήγησης, όσο και την παρατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και 
την κατανόηση των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν σε έναν συγκεκριμένο χώρο, 
μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επίσης, συνεισφέρει στην εξοικείωση με βασικές 
χωρικές έννοιες.  

Λέξεις-Κλειδιά: γεωγραφία, γεωγραφική εκπαίδευση, χωρική σκέψη, Τ.Π.Ε. και εκ-
παίδευση, ηλεκτρονικοί χάρτες 

Εισαγωγή 
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Βασικό στοιχείο και μαθησιακός στόχος της γεωγραφικής εκπαίδευσης είναι η καλ-
λιέργεια της χωρικής σκέψης και αντίληψης και η κατανόηση βασικών χωρικών εν-
νοιών. Η χωρική σκέψη ορίζεται ως μια εποικοδομητική σύνθεση τριών στοιχείων: α) 
των χωρικών εννοιών, β) των εργαλείων αναπαράστασης και γ) των διαδικασιών συλ-
λογισμού (Bednarz και Leeb, 2009, - Κάβουρας, 2016). 

Η χρήση γεωγραφικού υλικού (χάρτες, κ.ά.), η κατανόηση χωρικών εννοιών, όπως η 
δόμηση του χώρου, η κλίμακά του, ο εντοπισμός και η περιγραφή θέσεων/σημείων 
πάνω σε χάρτες, οι διαδρομές στον χώρο, ο προσανατολισμός, οι αναπαραστάσεις του 
χώρου και η δημιουργία νοητικών εικόνων και παρατήρησης/μεταφοράς τους είναι βα-
σικά στοιχεία της γεωγραφικής καλλιέργειας των παιδιών. Οι χάρτες μπορούν να δια-
δραματίσουν σημαντικό ρόλο στις εμπειρίες και γνώσεις των παιδιών, ήδη από τις μι-
κρές ηλικίες (Colledge, Marsh&Battersby, 2008). Τους δίνουν τη δυνατότητα να «εξε-
ρευνήσουν», να παρατηρήσουν και να «κατασκευάσουν» χώρους, τόπους και περιοχές, 
συνειδητοποιώντας και μορφοποιώντας τις γνώσεις που ήδη έχουν από τις προσωπικές 
τους εμπειρίες. Τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να καλλιεργήσουν τη χωρική τους 
σκέψη, αλλά και τις χωρικές δεξιότητες, μέσα από την εξάσκηση της ανάγνωσης και 
κατανόησης των χαρτών (Catling, 2018). 

Στοιχεία της γεωγραφικής εκπαίδευσης βρίσκουμε στο Νέο Πρόγραμμα του Νηπιαγω-
γείου (2014) μέσα από τις μαθησιακές περιοχές των Μαθηματικών (Χώρος και η Γεω-
μετρία, μέσα από τον προσανατολισμό στον χώρο, τα γεωμετρικά σχήματα, τους μετα-
σχηματισμούς και την οπτικοποίηση) και των Κοινωνικών Επιστημών, στην ενότητα 
Άνθρωποι, Χώρος και Περιβάλλον ( κατανόηση και χρήση χωρικών εννοιών για τη 
θέση/την απόσταση/την κατεύθυνση και εξοικείωση με τα μέσα αναπαράστασης του 
γεωγραφικού χώρου για ανεύρεση πληροφοριών για μια περιοχή ή μια διαδρομή). Οι 
Τ.Π.Ε. προσφέρουν πολύ χρήσιμα εργαλεία για την κινητοποίηση των παιδιών, την 
εξοικείωση με γεωγραφικό διδακτικό υλικό και ηλεκτρονικούς χάρτες (π.χ. Google 
Maps), την οπτικοποίηση και αναπαράσταση φυσικών και κοινωνικών καταστάσεων 
και δεδομένων με ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ή tablet για να φωτογραφίζουν αντι-
κείμενα και χώρους/τοπία που τους ενδιαφέρουν, διευκολύνοντας τη δημιουργία ανα-
παραστάσεων, σχετικά με δρόμους, κτίρια, μνημεία, φυσικά τοπία κλπ. Μέσα στο πα-
ραπάνω πλαίσιο της γεωγραφικής εκπαίδευσης, στην παρούσα εργασία εστιάζουμε στη 
χρήση χαρτών με και χωρίς τη χρήση Τ.Π.Ε. για την ανάπτυξη της χωρικής αντίληψης 
στα παιδιά.  

Σκοπός και μεθοδολογία έρευνας 

Στην παρούσα εργασία επιχειρούμε να ανιχνεύσουμε την προστιθέμενη αξία που προ-
σφέρουν οι Τ.Π.Ε. σε δράσεις ανάπτυξης δεξιοτήτων χρήσης γεωγραφικών χαρτών και 
γενικότερης κατανόησης βασικών χωρικών εννοιών. Το ερευνητικό ερώτημα που επι-
διώκουμε να απαντήσουμε, μέσα από την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης παρέμ-
βασης είναι εάν η χρήση του ηλεκτρονικού χάρτη σε σχέση με έναν φυσικό, μπορεί να 
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υποστηρίξει πιο αποτελεσματικά μαθητές προσχολικής ηλικίας στον τρόπο αποτύπω-
σης μίας περιοχής και στην αλληλεπίδρασή τους με τον χώρο όπου βρίσκονται. 

Μεθοδολογικά, αποφασίστηκε η υλοποίηση έρευνας πεδίου, μέσα από μία εκπαιδευ-
τική παρέμβαση με θέμα «Εντοπισμός & αποτύπωση σημείων ενδιαφέροντος σε φυ-
σικό και ηλεκτρονικό χάρτη» σε παιδιά νηπιαγωγείου στο κέντρο της Αθήνας. Επιλέ-
χθηκε η περιοχή της Ακρόπολης, όπου βρίσκεται το σχολείο, περιοχή που σηματοδοτεί 
αυξημένο και δεδομένο ενδιαφέρον για την ιστορία, την οικονομία, το τοπίο και τους 
ανθρώπους που κατοικούν, δραστηριοποιούνται και επισκέπτονται την περιοχή. Στην 
έρευνα συμμετείχαν μαθητές μίας τάξης νηπιαγωγείου (9 αγόρια, 6 κορίτσια, ηλικίας 
5-6 ετών). Δημιουργήθηκαν 2 ομάδες εργασίας: α) η πειραματική ομάδα( 8 μαθητές - 
6 αγόρια/ 2 κορίτσια) και β) η ομάδα ελέγχου, ( 7 μαθητές -3 αγόρια/ 4 κορίτσια ). Η 
επιλογή των παιδιών της κάθε ομάδας έγινε τυχαία, μετά από κλήρωση. Η μέθοδος 
συλλογής των δεδομένων ήταν η συμμετοχική παρατήρηση, με βασικό εργαλείο μία 
σχάρα παρατήρησης με δομημένα κριτήρια (βλ. Εικόνα 1). Επίσης, συγκεντρώθηκαν 
δεδομένα μέσω βιντεοσκόπησης, ημερολογίου των ερευνητριών και των ζωγραφικών 
αποτυπώσεων των παιδιών.  

 
Εικόνα 1: Σχάρα Παρατήρησης 

Σχεδιασμός εκπαιδευτικής παρέμβασης 

Η εκπαιδευτική παρέμβαση σχεδιάστηκε στο πλαίσιο των αρχών του προγράμματος 
σπουδών για το νηπιαγωγείο (2014) και αφορά τον γεωγραφικό γραμματισμό των μα-
θητών αυτής της βαθμίδας. Για το σχεδιασμό της συγκεκριμένης δράσης, ακολουθείται 
εποικοδομιστική εκπαιδευτική προσέγγιση με στοιχεία βιωματικής και διερευνητικής 
μάθησης. Περιλαμβάνει δραστηριότητες με κατεύθυνση την προσωπική ανακάλυψη 
και εμπειρία, το χτίσιμο της γνώσης μέσα από την αναζήτησηπληροφοριών,τησυσχέ-
τισηεννοιώνκαιτηνεπίλυσηπροβλήματος. Η γνώση οικοδομείται μέσα από την αλληλε-
πίδραση με το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον. Το αντικείμενό της δράσης ήταν η 
εξερεύνηση τεσσάρων σημείων/τόπων ενδιαφέροντος (Σχολείο, Ηρώδειο, Μουσείο Α-
κρόπολης, Μετρό/Στάση Ακρόπολη) και ο σχεδιασμός της σχετικής διαδρομής που 

Στοιχεία Παρατήρησης Ομάδα Πειραματική Ομάδα Ελέγχου 

1 2 3 4 5 1 2 3 4  5 

Οι μαθητές συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους           

Συμμετέχουν όλα τα μέλη της ομάδας           

Δυσκολεύονται να σχεδιάσουν τη διαδρομή           

Δυσκολεύονται να εντοπίσουν τα σημεία πάνω στον χάρτη           

Δυσκολεύονται να αποτυπώσουν τα σημεία            

Βαριούνται και εγκαταλείπουν           

Είναι ενθουσιασμένοι όλοι οι μαθητές           

Δεν θέλουν να συμμετέχουν           
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ενώνει τα σημεία αυτά, με φυσική παρουσία των μαθητών (επίσκεψη στα σημεία) και 
με τη βοήθεια ενός γεωγραφικού χάρτη. Οι μαθησιακοί στόχοι της συγκεκριμένης δρά-
σης αφορούσαν την καλλιέργεια εννοιών χωρικής σκέψης και πιο συγκεκριμένα ήταν 
α) η εξοικείωση των μαθητών με χωρικές έννοιες και το Γεωγραφικό χώρο, με στόχο 
τα παιδιά να κατανοήσουν και να χρησιμοποιήσουν λέξεις και φράσεις για να εντοπί-
σουν, να περιγράψουν και να αναπαραστήσουν θέσεις, διαδρομές και κατεύθυνση και 
β) η εξοικείωση των μαθητών με την χρήση των χαρτών (εντοπισμός σημείων και δια-
δρομής πάνω στον χάρτη, αναπαράσταση των σημείων με οπτικό τρόπο). Η εκπαιδευ-
τική δράση είχε τρία στάδια: 

1ο στάδιο, Προετοιμασία, με στόχο την καταγραφή των υπαρχουσών γνώσεων για 
την γειτονιά, μέσα από συζήτηση, εννοιολογικό χάρτη και ατομικές ζωγραφιές.  

2ο στάδιο, Δράση έξω από το σχολείο. Παράλληλη/ταυτόχρονη περιήγηση των δύο 
ομάδων (πειραματικής και ελέγχου) στα συγκεκριμένα σημεία ενδιαφέροντος.  

3ο στάδιο, Post test. Μία εβδομάδα μετά την περιήγηση στην περιοχή, τα παιδιά κλή-
θηκαν ανά ομάδα να «ξαναθυμηθούν» την περιήγηση που είχαν κάνει. Η κάθε ομάδα 
είχε στη διάθεσή της τα «μέσα» που είχε χρησιμοποιήσει στην περιήγησή της. 

Υλοποίηση εκπαιδευτικής παρέμβασης 

1οστάδιο: Προετοιμασία (διάρκεια: 2 ώρες): Πραγματοποιείται συζήτηση μέσα στην 
τάξη, παρουσία του 2ου ατόμου που συμμετέχει στην μελέτη, προκειμένου να περιγρά-
ψουν στο άτομο αυτό την περιοχή του σχολείου τους και δημιουργείται ένας εννοιολογικός 
χάρτης στον πίνακα. Στη συνέχεια τα παιδιά ζωγραφίζουν την περιοχή και γίνεται έλεγ-
χος για το εάν αναφέρουν συγκεκριμένα σημεία που αναφέρθηκαν στη συζήτηση. Τέλος, 
οι μαθητές ενημερώνονται για τη δράση που θα ακολουθήσει στις επόμενες ημέρες. Ε-
πιλέγονται οι συμμετέχοντες στις δύο ομάδες. 

2ο στάδιο: Δράση έξω από το σχολείο (διάρκεια: 2 ώρες): Πραγματοποιείται τέσσερις 
ημέρες μετά το πρώτο στάδιο της παρέμβασης, με παράλληλη /ταυτόχρονη περιήγηση 
των δύο ομάδων (πειραματικής και ελέγχου) στα συγκεκριμένα σημεία ενδιαφέροντος. 
Την κάθε ομάδα συνοδεύουν μία ερευνήτρια και δύο 2 φοιτητές του ΤΕΑΠΗ, που υ-
λοποιούν για εκείνο το διάστημα την πρακτική τους άσκηση. 

Ομάδα ελέγχου: Περιήγηση των παιδιών στα τέσσερα σημεία ενδιαφέροντος με τη 
χρήση φυσικού χάρτη, με τη βοήθεια των 3 ατόμων που τα συνοδεύουν. Στο κάθε ση-
μείο, πραγματοποιείται συζήτηση και γίνεται αποτύπωση των σημείων πάνω στο χαρτί, 
με ζωγραφική από τα παιδιά. Πειραματική ομάδα: Περιήγηση των παιδιών στα συγκε-
κριμένα σημεία ενδιαφέροντος με την χρήση ηλεκτρονικού χάρτη με tablet, από τα 
παιδιά, με τη βοήθεια των 3 ατόμων που τα συνοδεύουν. Στο κάθε σημείο, πραγματο-
ποιείται συζήτηση και γίνεται αποτύπωση των σημείων με φωτογραφίες και βίντεο, με 

150/390

________________________________________________________________________________________________________ 
 i-Teacher     -      I.S.S.N. : 1792 - 4146       -      Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Περιοδικό     -    25ο  Τεύχος    -         Νοέμβριος  2020



την χρήση 2 tablet που έχουν εγκατεστημένη την εφαρμογή των GoogleMaps και 2 
ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών από τα παιδιά.  

3ο στάδιο: Post test (διάρκεια: 1 ώρα): Πραγματοποιείται μία εβδομάδα μετά την περι-
ήγηση στην περιοχή. Τα παιδιά κλήθηκαν ταυτόχρονα, σε δύο διαφορετικούς χώρους 
εργασίας, ανά ομάδα, να «ξαναθυμηθούν» την περιήγηση που είχαν κάνει. Η κάθε ο-
μάδα είχε στη διάθεσή της τα «μέσα» που είχε χρησιμοποιήσει στην περιήγησή της.  

Ομάδα ελέγχου: Ζητήθηκε από τα παιδιά να σχεδιάσουν σε λευκό χαρτί τη διαδρομή 
που έκαναν την προηγούμενη εβδομάδα μεταξύ των τεσσάρων σημείων. Στη συνέχεια, 
τους ζητήθηκε να ζωγραφίσουν τα σημεία αυτά σε μικρά χαρτάκια. Έπειτα, τους δό-
θηκε ο ίδιος φυσικός χάρτης που είχαν χρησιμοποιήσει στην περιήγηση και τους ζητή-
θηκε να εντοπίσουν τα τέσσερα σημεία. Τέλος, κόλλησαν τα χαρτάκια πάνω στον έ-
τοιμο φυσικό χάρτη με τη βοήθεια της ερευνήτριας. 

Πειραματική ομάδα: Ζητήθηκε από τα παιδιά να σχεδιάσουν σε λευκό χαρτί τη δια-
δρομή που έκαναν την προηγούμενη εβδομάδα. Στη συνέχεια, επέλεξαν φωτογραφίες 
για κάθε σημείο της περιήγησης. Έπειτα, τους δόθηκε το tablet με τον ίδιο ηλεκτρονικό 
χάρτη που είχαν χρησιμοποιήσει στην περιήγηση, προκειμένου να εντοπίσουν τα τέσ-
σερα σημεία και τη διαδρομή πάνω στον χάρτη. Στο τέλος, ανέβασαν με τη βοήθεια 
της ερευνήτριας τις φωτογραφίες στην εφαρμογή Google Maps. 

Αξιολόγηση και αποτελέσματα 

Η αξιολόγηση της παρέμβασης βασίστηκε α) στην επίτευξη των μαθησιακών στόχων 
που είχαν τεθεί αλλά και β) στον βαθμό της συμμετοχής, εμπλοκής και ευημερίας των 
μαθητών.  

Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας παρατηρήθηκε ότι η χρήση της τεχνολογίας από 
την πειραματική ομάδα (φωτογραφική μηχανή, tablet, ηλεκτρονικός χάρτης) διευκό-
λυνε και απλοποίησε τα όποια ζητήματα διαδικασίας αντιμετώπισε η ομάδα ελέγχου, 
κατά την περιήγηση (μεταφορά, χαρτιών/ μολυβιών, «στήσιμο» χώρου ζωγραφικής, 
χρόνος ζωγραφικής, παρατήρηση συγκεκριμένου τυπωμένου φυσικού χάρτη κλπ). Πιο 
συγκεκριμένα: 

Πειραματική ομάδα: Τα παιδιά αυτής της ομάδας κατάφεραν  

- να «παρατηρήσουν» το φυσικό τους περιβάλλον και να «κατανοήσουν» τις όποιες 
ιδιαίτερες συνθήκες και φαινόμενα που λαμβάνουν χώρα εκείνη την χρονική περί-
οδο σε εκείνη τη συγκεκριμένη περιοχή (π.χ. πλανόδιος μουσικός, αυτοκίνητα που 
παρκάρουν παράνομα, ειδικό μονοπάτι στο πεζοδρόμιο για τους τυφλούς κλπ), με 
αποτέλεσμα να το «αποτυπώσουν» με λεπτομερή τρόπο  

- να έχουν περισσότερο χρόνο και διάθεση να συζητήσουν μεταξύ τους, να ανταλ-
λάξουν σκέψεις, ιδέες, προσωπικές παρατηρήσεις και εμπειρίες, καλλιεργώντας 
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έτσι ένα καλό κλίμα συνεργασίας που προέκυψε αυθόρμητα, χωρίς παρεμβάσεις 
από εκπαιδευτικούς/ερευνητές. 

- να μοιράζονται το τεχνολογικό υλικό που είχαν στη διάθεσή τους, με το οποίο ήταν 
εξοικειωμένοι, χωρίς παρεμβάσεις από εκπαιδευτικούς/ερευνητές. 

Το αποτέλεσμα αυτής της βιωματικής και συνεργατικής περιήγησης ήταν η γενικότερη 
βελτίωση της χωρικής τους αντίληψης (άρχισαν να χρησιμοποιούν στην καθημερινό-
τητά τους πιο συχνά και με ευχέρεια, όρους και έννοιες όπως «αφετηρία», «αριστερά- 
δεξιά» κλπ), κάτι που δεν παρατηρήθηκε στην ομάδα ελέγχου. Το γεγονός ότι «τοπο-
θέτησαν» τον εαυτό τους στον χάρτη που σχεδίασαν στο χαρτί, ενδεχομένως να σημαί-
νει ότι τα περισσότερα μέλη της ομάδας αντιλαμβάνονται τον χώρο ολιστικά με τον 
εαυτό τους μέσα, ότι δεν ήταν απλοί παρατηρητές, αλλά συμμέτοχοι στο σύστημα πα-
ρατήρησης. 

Ομάδα ελέγχου: Τα παιδιά της ομάδας ελέγχου, στο στάδιο της περιήγησης, δεν κατά-
φεραν να ζωγραφίσουν το 4ο σημείο (σχολείο), λόγω χρονικού περιορισμού. Επίσης, 
παρατηρήθηκε μεγαλύτερη σχεδιαστική ικανότητα στις ατομικές ζωγραφιές, σε σχέση 
με την ομαδική (σχεδιασμός του χάρτη), εξαιτίας δυσκολιών στην συνεργασία που ση-
μειώθηκε στα μέλη της ομάδας ελέγχου. Οι δυσκολίες στη συνεργασία ενδεχομένως 
οφείλονταν στη σύνθεση της ομάδας, αλλά και στον εκρηκτικό και έντονο χαρακτήρα 
κάποιων μελών της, καθώς και στη δυναμική των σχέσεων την δεδομένη χρονική 
στιγμή.  

Από το post test προέκυψαν τα εξής: 

Ομάδα Ελέγχου: παρατηρήθηκε ότι οι μαθητές δεν είχαν αντιληφθεί σε ικανοποιητικό 
βαθμό την διαδρομή, ανάμεσα στα τέσσερα σημεία ενδιαφέροντος. Δυσκολεύτηκαν να 
ξεκινήσουν τον σχεδιασμό της διαδρομής στο λευκό χαρτί, παρόλο που τους είχε δοθεί 
η αφετηρία από την ερευνήτρια. Μικρή δυσκολία σημειώθηκε στα μέλη της ομάδας 
και ως προς τον εντοπισμό των σημείων, τόσο στο λευκό χαρτί όσο και στον φυσικό 
χάρτη. Αντίθετα έδειξαν μια ιδιαίτερη ικανότητα στο να εντοπίζουν τα σημεία με βάση 
τα σύμβολα, κάτι που εμφανίζεται και στα ατομικά τους έργα (π.χ. το σύμβολο του 
Μετρό). Με τη ίδια λογική αποτύπωσαν τα σημεία και στο λευκό χαρτί. Τα σχεδίασαν 
γενικότροπα χωρίς ιδιαίτερες λεπτομέρειες. Υπήρξαν διαφωνίες ως προς τον σχεδια-
σμό της διαδρομής. Παρόμοιες διαφωνίες υπήρχαν και στο στάδιο της δράσης έξω από 
το Σχολείο, με αποτέλεσμα οι σχέσεις της ομάδας να διαταραχθούν και να δυσκολεύ-
σουν τη συνεργασία των μελών. Τα παιδιά χρειάστηκαν περισσότερο χρόνο για να ο-
λοκληρώσουν το post test, κυρίως λόγω των διαφορετικών απόψεων για την έναρξη 
της διαδρομής. Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα από την παρατήρηση της ομάδας ελέγ-
χου, προκύπτουν τα εξής: 

- Όχι καλή αντίληψη της διαδρομής, σε σχέση με την πειραματική ομάδα. 
- Διαφωνίες ανάμεσα στα μέλη της ομάδας, ως προς το σχεδιασμό της διαδρομής. 
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- Κατανάλωση περισσότερου χρόνου για το σχεδιασμό της διαδρομής και την απο-
τύπωση των 4 σημείων, τόσο στο λευκό χαρτί, όσο και στο φυσικό χάρτη. 

- Σχεδιασμός των 4 σημείων με πολύ γενικό τρόπο, χωρίς λεπτομέρειες. 

Πειραματική ομάδα: τα μέλη της πειραματικής ομάδας έδειξαν να έχουν καλύτερη α-
ντίληψη των χωρικών εννοιών, καθώς σχεδίασαν την διαδρομή στο λευκό χαρτί με 
σχετική ευκολία. Από την αρχή, συμφώνησαν πάνω στην κατεύθυνση που θα ακολου-
θούσαν. Χρησιμοποίησαν ορθά και με ευκολία α) έννοιες προσανατολισμού, όπως α-
ριστερά- δεξιά –ευθεία, β) λέξεις όπως αφετηρία, τερματισμός, σημείο. Όπου υπήρχαν 
αμφιβολίες για την κατεύθυνση, χρησιμοποιούσαν το σώμα τους ως εργαλείο, μεταφέ-
ροντας το, νοητά στο αντίστοιχο σημείο. Εντόπισαν με ευκολία τα σημεία πάνω στον 
ηλεκτρονικό χάρτη. Δεν υπήρχαν αμφιβολίες και διαφωνίες για κανένα από τα τέσσερα 
σημεία ενδιαφέροντος. Τα περισσότερα μέλη της ομάδας «σχεδίασαν»/ακολούθησαν 
την ακριβή διαδρομή με το δάχτυλο τους, την σχημάτισαν με κάθε λεπτομέρεια, δεί-
χνοντας και την είσοδο αλλά και την έξοδο από τα σημεία. Επίσης, η επίδειξη της δια-
δρομής με το δάχτυλο αλλά και ο σχεδιασμός της στο χαρτί, στο post test, έγινε με 
λεπτομέρεια απ’ όλα τα μέλη της ομάδας. Σημειώνεται το γεγονός ότι το σώμα τους 
αποτελούσε σημείο αναφοράς κάθε φορά που δυσκολεύονταν να προσανατολιστούν. 
Πάντα έδειχναν με τα χέρια τους, τοποθετώντας το σώμα τους στο σωστό σημείο, τόσο 
κατά το σχεδιασμό της διαδρομής, όσο και κατά την περιήγηση στα σημεία, όποτε υ-
πήρχε κάποια αμφιβολία. Το γεγονός ότι ο εαυτός τους «πρωταγωνιστούσε» σε όλη τη 
διάρκεια της υλοποίησης έγινε φανερό και με το ότι τον «συμπεριέλαβαν»/ζωγράφισαν 
στην ομαδική δουλειά του σχεδιασμού της διαδρομής στο χαρτί. Όλα τα μέλη της πει-
ραματικής ομάδας συνεργάστηκαν αρμονικά. Με δική τους πρωτοβουλία, μοίρασαν 
ρόλους και ο καθένας ανέλαβε να κάνει μια εργασία. Η εξαιρετική συνεργασία της 
ομάδας έγινε αντικείμενο παρατήρησης σε όλη τη διάρκεια της δράσης, καθώς και στην 
περιήγηση, τα μέλη της ομάδας μόνα τους αποφάσισαν για την εκ περιτροπής χρησι-
μοποίηση του τεχνολογικού υλικού. Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα από την παρατή-
ρηση της πειραματικής ομάδας, προκύπτουν τα εξής: 

- Καλύτερη αντίληψη των χωρικών εννοιών (εντοπισμός των σημείων, σχεδιασμός 
διαδρομής με το δάχτυλο στο tablet). 

- Πιο αρμονική συνεργασία σε όλα τα στάδια, σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. 
- Αποτύπωση της διαδρομής και των 4 σημείων ενδιαφέροντος στο λευκό χαρτί με 

περισσότερες λεπτομέρειες. 
- Τοποθέτηση του εαυτού τους (του σώματός τους) στον χώρο (φυσικό και σε ζω-

γραφιά). 

Συμπεράσματα, συζήτηση 

Τα αποτελέσματα από την παρατήρηση των δύο ομάδων των παιδιών, έδειξαν ότι τα 
παιδιά της πειραματικής ομάδας που χρησιμοποίησαν τεχνολογικό υλικό, βελτίωσαν 
ικανότητες που αφορούν την χωρική τους αντίληψη, συνεργάστηκαν καλύτερα και ο-
λοκλήρωσαν τις δραστηριότητες με μεγαλύτερη ευκολία και πιο ευχάριστα. 
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Ερμηνεύοντας τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τα δεδομένα της παρατήρησης, 
το ημερολόγιο και τη βιντεοσκόπηση, μπορεί να ειπωθεί ότι τα παιδιά ενθουσιάστηκαν 
με την εκπαιδευτική παρέμβαση. “Η βόλτα μας στην γειτονιά” ήταν χαραγμένη στην 
μνήμη τους με πολύ ευχάριστο τρόπο. Τους άρεσε η χρήση του τεχνολογικού εξοπλι-
σμού (τα παιδιά της ομάδας ελέγχου εξέφρασαν την επιθυμία να επαναληφθεί η δράση, 
προκειμένου να κάνουν και αυτά χρήση των tablet και των φωτογραφικών μηχανών). 
Η χρήση του ηλεκτρονικού χάρτη και η δημιουργία του «δικού τους» ηλεκτρονικού 
χάρτη με τις φωτογραφίες που είχαν τα ίδια τραβήξει, ήταν αυτό που τους προσέλκυσε 
το ενδιαφέρον. Επίσης τους άρεσε πολύ το ότι η δράση πραγματοποιήθηκε έξω από 
τον χώρο του σχολείου και ζήτησαν «και άλλες τέτοιες δραστηριότητες».  

Πρέπει να σημειωθεί ότι η τυχαία επιλογή των παιδιών για τη δημιουργία των δύο ο-
μάδων, προέκυψε σαν επιλογή, καθώς τα συγκεκριμένα παιδιά βρίσκονται σε παρόμοια 
επίπεδα ανάπτυξης κοινωνικών ικανοτήτων, επικοινωνιακών δεξιοτήτων και προσωπι-
κής ανάπτυξης. Όμως, με αυτόν τον τρόπο διαμόρφωσης της σύνθεσης των ομάδων 
δεν λήφθηκαν υπόψη οι όποιες διαμάχες είχαν δημιουργηθεί μεταξύ των παιδιών ε-
κείνη την περίοδο, ούτε η εκπροσώπηση των δύο φύλων στην κάθε ομάδα. Επομένως, 
η τυχαία επιλογή των μελών των ομάδων αποτελεί σημαντικό περιορισμό στην εξα-
γωγή ασφαλών συμπερασμάτων όσον αφορά τα αποτελέσματα της παρατήρησης των 
δύο ομάδων. Δηλαδή είναι πολύ πιθανό η διαμάχη δύο μελών της ομάδας ελέγχου να 
επηρέασε αρνητικά τη συνεργασία της ομάδας στο post test. 

Ανατρέχοντας στην βιβλιογραφική επισκόπηση για την διερεύνηση των χωρικών εν-
νοιών σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, διαπιστώνεται ότι έχουν πραγματοποιηθεί έρευ-
νες μέσω διδακτικών παρεμβάσεων εντός της σχολικής τάξης/σχολικής αυλής (Χατζη-
πολυχρόνη, 2018, Οικονόμου, 2010). Αντίθετα, δεν εντοπίσαμε έρευνες που να έχουν 
πραγματοποιηθεί μέσω δράσεων έξω από το σχολείο. Η εκπαιδευτική παρέμβαση που 
πραγματοποιείται έξω από το σχολείο, με την χρήση τεχνολογικού εξοπλισμού – τοπο-
θετώντας τους μαθητές και το σώμα τους στον πραγματικό περιβαλλοντικό και γεω-
γραφικό χώρο – είναι πιθανό να διευκολύνει την καλλιέργεια της χωρικής αντίληψης, 
σε σχέση με δραστηριότητες που πραγματοποιούνται μέσω προσομοιώσεων χώρων 
μέσα στην τάξη (π.χ. με υλικό LEGO, με την χρήση My Google Maps). Είναι ένα θέμα 
που χρίζει περαιτέρω έρευνας. 
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Μαθηματικά και χρήση Τ.Π.Ε. για τη διδασκαλία των κλασμάτων 
στο Δημοτικό σχολείο 

Κεφαληνού Νικολίτσα, Εκπ/κός Π.Ε. 70, Μ.Δ.Ε., nikolitsa10@gmail.com 

Επιβλέπων Καθηγητής: Πήλιουρας Παναγιώτης, Μεταδιδακτορικός ερευνητής, καθη-
γητής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, ppiliour@gmail.com 

Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία διερευνάται ο ρόλος και η χρησιμότητα που παρέχουν οι Νέες 
Τεχνολογίες στη μαθησιακή διαδικασία και στο διδακτικό έργο, στην Πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση και πιο συγκεκριμένα, στη διδασκαλία του μαθήματος των Μαθηματικών. 
Οι μαθητές κλήθηκαν να επιλύσουν και να παρέμβουν σε μια σειρά από δραστηριότη-
τες σχετικές με τα κλάσματα, μέσα από την εφαρμογή και τη χρήση του εκπαιδευτικού, 
μαθηματικού λογισμικού Geogebra. Απαντώνται ερευνητικά ερωτήματα που αφορούν 
στη γνωστική υποστήριξη και την κατανόηση των κλασμάτων από τους μαθητές μέσα 
από την ενασχόληση με το πρόγραμμα, στην προώθηση της συνεργασίας των μαθητών 
και της ομαδικής εργασίας καθώς και στον διαφορετικό ρόλο που καλείται να επιτελέ-
σει ο εκπαιδευτικός μέσα σε ένα διαφορετικό από το παραδοσιακό μοντέλο διδασκα-
λίας διδακτικό πλαίσιο. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων, προέκυψε ότι η πλειο-
νότητα των συμμετεχόντων αξιολόγησε θετικά τη χρήση της ψηφιακής εφαρμογής ως 
υποστηρικτικό εργαλείο για τη μαθησιακή διαδικασία και συγκεκριμένα, τη διδασκα-
λία των Μαθηματικών. 

Λέξεις-Κλειδιά: Νέες τεχνολογίες, κλάσματα, ψηφιακό περιβάλλον, παιδί και μαθη-
ματικά 

Εισαγωγή 

Τα κλάσματα θεωρούνται ένα από τα πιο δύσκολα κεφάλαια που διδάσκονται οι μαθη-
τές στο δημοτικό σχολείο. Αυτό προκύπτει τόσο από τη βιβλιογραφική επισκόπηση 
όσο και από τη διδακτική μας εμπειρία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Η ελλιπής κα-
τανόηση που δημιουργείται, οδηγεί σε περαιτέρω δυσκολίες με αποτέλεσμα τα Μαθη-
ματικά να φαντάζουν σε μαθητές και γονείς ως ένας χώρος ιδιαίτερα δύσκολος και 
δυσνόητος. Μέσα από τη μελέτη των ερευνών που έχουν διεξαχθεί τα τελευταία χρό-
νια, αναδεικνύονται οι συνήθεις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές κατά την 
προσέγγιση των κλασμάτων. Οι δυσκολίες αυτές οφείλονται σε πολλές αιτίες όπως: α) 
ο συμβολισμός των κλασμάτων, β) η μορφική πολλαπλότητα της έννοιάς τους: ως μέ-
ρος ενός όλου, ως προϊόν διαίρεσης, ως ποσοστό, ως λόγος δύο μεγεθών, ως αποτέλε-
σμα σύγκρισης (Kieren, 1993∙ Δημητριάδης & Σολομωνίδου, 1997), γ) ο τρόπος διδα-
σκαλίας, όταν περιορίζεται στην εκμάθηση των αλγορίθμων παρά στην ανάπτυξη της 
εννοιολογικής κατανόησης. Επίσης, τα κλάσματα δεν ακολουθούν τις παραδοχές του 
φυσικού αριθμού (Σταφυλίδου, 2001∙ Vamvakoussi και Vosniadou, 2004). 
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Οι Charalambous και Pitta-Pantazzi (2007) τονίζουν την ιδιαίτερη έμφαση που δίνεται 
από το Αναλυτικό Πρόγραμμα στο σχήμα του «μέρους-όλου», παραγκωνίζοντας τις 
υπόλοιπες ερμηνείες, με αποτέλεσμα οι μαθητές να έχουν υψηλότερες επιδόσεις ως 
προς την κατασκευή του «μέρους-όλου» και χαμηλότερες ως προς τις άλλες κατα-
σκευές του κλάσματος. Η έρευνα που διεξήχθη από το Διεθνές Ινστιτούτο OW&OC 
(1983-1986), έχει ως επίκεντρο τη μελέτη των ατομικών μαθησιακών διαδικασιών. Τα 
ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι μια προσέγγιση των κλασμάτων σε πολύ τυπικό 
επίπεδο καταλήγει σε τυφλή εκτέλεση κανόνων, ειδικότερα για τους πιο αδύναμους 
μαθητές. Αυτό, όμως, καταπνίγει την εννοιολογική αποσαφήνιση των κλασμάτων και 
μια πιο ολοκληρωμένη αντίληψη για τα κλάσματα (Streefland, 1991∙ Streefland, 1993). 
Η έρευνα που έγινε από τον Boulet (1998) παρέχει μια επισκόπηση της εννοιολογικής 
ανάλυσης της κλασματικής μονάδας. Αποκαλύπτει τις δυσκολίες των μαθητών στην 
εκμάθηση της έννοιας της κλασματικής μονάδας και αναφέρεται στις διδακτικές επι-
πτώσεις αυτών των δυσκολιών στην περαιτέρω κατανόηση των κλασματικών εννοιών. 

Σε μια κοινωνία που εξελίσσεται διαρκώς, το σχολείο το οποίο αποτελεί έναν ζωντανό 
οργανισμό, θα πρέπει να εκσυγχρονίζεται ώστε να επικοινωνεί μαζί της, αλλά και να 
αλληλοτροφοδοτείται από την κοινωνία, στην οποία συμμετέχει. Συγκεκριμένα, τα 
Μαθηματικά πρέπει να συνδέονται με την πραγματικότητα και τις εμπειρίες των παι-
διών. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, η διδασκαλία ανανεώνεται και προσαρμόζεται κάθε 
φορά στα νέα κοινωνικά και επιστημονικά δεδομένα, καθώς οι παραδοσιακές μέθοδοι 
διδασκαλίας δεν επαρκούν, για να καλύψουν τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών της 
σύγχρονης κοινωνίας. Επομένως, αποτελεί επιτακτική ανάγκη να αλλάξει ο τρόπος πα-
ρουσίασης και διδασκαλίας, ώστε να εμπλουτιστεί το μάθημα με νέα στοιχεία και να 
γίνει πιο ενδιαφέρον και πιο ελκυστικό, πιο κοντά στα ενδιαφέροντα, τα βιώματα και 
τις ανάγκες των παιδιών (Λαφατζή, 2005∙ Αλιβίζος & Βρατσάλης, 2013). Προς αυτήν 
την κατεύθυνση μπορούν να βοηθήσουν οι Νέες Τεχνολογίες, οι οποίες μπορούν να 
διαθέσουν πολλά αναπαραστασιακά εργαλεία με τα οποία ο μαθητής μπορεί να απο-
κτήσει ευκαιρίες έκφρασης εννοιών, δράσης και εξάσκησης σε πολυποίκιλες καταστά-
σεις και εργασίες (Κυνηγός & Δημαράκη, 2002∙ Ράπτης & Ράπτη, 1999). 

Μέσα στο θεωρητικό αυτό πλαίσιο πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη έρευνα που 
σκοπό έχει την αξιολόγηση της χρησιμότητας και της συμβολής του εκπαιδευτικού λο-
γισμικού Geogebra για τη διδασκαλία των κλασμάτων στην Ε΄ τάξη δημοτικού και κατ’ 
επέκταση της συνεισφοράς που παρέχουν οι Νέες Τεχνολογίες στη μαθησιακή διαδι-
κασία ως υποστηρικτικά εργαλεία. Το Geogebra είναι ένα διαδραστικό μαθηματικό 
πρόγραμμα με μια ποικιλία αναπαραστάσεων και μοντέλων που οπτικοποιούν τα μα-
θηματικά φαινόμενα και τις έννοιες. Σκοπός του προγράμματος αυτού είναι, αφενός, 
να βοηθήσει τους μαθητές να γνωρίσουν τις διαφορετικές αναπαραστάσεις των κλα-
σμάτων και να κατανοήσουν τον πολυδιάστατο χαρακτήρα τους. 

Τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν αποτελούν συνισταμένη μιας σφαιρικότερης 
διερεύνησης και θεώρησης των πολλαπλών ωφελειών που προκύπτουν από τη χρήση 
των ψηφιακών εφαρμογών στη μαθησιακή διαδικασία σε πολλαπλά επίπεδα: α) 
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γνωστική υποστήριξη, εννοιολογική αποσαφήνιση και κατανόηση, β) προώθηση της 
συνεργασίας και της ομαδικής εργασίας, γ) αλλαγή του ρόλου του εκπαιδευτικού και 
υποστήριξη του διδακτικού έργου. Μέσα από την ανάλυση των ευρημάτων, παρατη-
ρείται σύγκλιση με τα ευρήματα συναφών προηγούμενων ερευνών ως προς τα πολλα-
πλά οφέλη για τη μαθησιακή διαδικασία, μέσα από μια σφαιρική θεώρηση του θέματος. 

Μεθοδολογικά και οργανωτικά στοιχεία 

Η παρούσα έρευνα αποτελεί μελέτη περίπτωσης και εμπίπτει στο θεωρητικό πλαίσιο 
της ποιοτικής προσέγγισης, καθώς είναι η μέθοδος που επιτρέπει τη διερεύνηση σε βά-
θος των ερευνητικών ερωτημάτων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα νοήματα, τις από-
ψεις, τα σχόλια και τις αντιδράσεις των ερωτώμενων (Creswell, 2011).  

Η μελέτη αυτή πραγματοποιήθηκε σε Δημοτικό Σχολείο της Αθήνας με συμμετέχου-
σες/χοντες 10 άτομα, 8 μαθήτριες και 2 μαθητές της Ε΄ τάξης που αποτέλεσαν την 
ομάδα εστίασης (focus group). Για τη διεξαγωγή της έρευνας, έγιναν συναντήσεις στην 
αίθουσα Πληροφορικής, όπου οι μαθήτριες/τές συμμετείχαν σε δραστηριότητες με 
θέμα τα κλάσματα, με τη χρήση του ψηφιακού λογισμικού Geogebra. Στο πλαίσιο των 
συναντήσεων αυτών, πραγματοποιήθηκαν ομαδικές συνεντεύξεις και ατομικές συνε-
ντεύξεις.  

Το έναυσμα για την πραγματοποίηση των συνεντεύξεων αποτέλεσε η προβολή και η 
διδακτική χρήση και αξιοποίηση του ψηφιακού προγράμματος Geogebra στο μάθημα 
για τη διδασκαλία των κλασμάτων. Μέσα στο πλαίσιο του διδακτικού δίωρου, αφού 
έγινε παρουσίαση του προγράμματος και των δυνατοτήτων του από την ερευνήτρια, τα 
παιδιά είχαν την ευκαιρία να εμπλακούν και αλληλεπιδράσουν με τις δραστηριότητες, 
που σε πρότερο χρόνο είχαν επιλεγεί από την εκπαιδευτικό και ερευνήτρια. Οι δραστη-
ριότητες και τα φύλλα εργασίας που επιλέχθηκαν, αναφέρονταν: α) στην έννοια του 
κλάσματος, β) στη σύγκριση των κλασμάτων, γ) στα καταχρηστικά κλάσματα και τους 
μεικτούς αριθμούς, δ) στα ισοδύναμα κλάσματα. 

Η ερευνητική διαδικασία διήρκησε περίπου δύο μήνες. Μέσα στο πλαίσιο αυτής, έγι-
ναν πέντε συναντήσεις με τους συμμετέχοντες στην αίθουσα Πληροφορικής του σχο-
λείου. Η κάθε συνάντηση είχε διάρκεια ενενήντα λεπτά, δηλαδή ένα διδακτικό δίωρο. 
Το κάθε διδακτικό δίωρο της έρευνάς μας αποτελούνταν από δύο μέρη:  

1. Στο πρώτο μέρος του δίωρου πραγματοποιήθηκε μάθημα με τη χρήση και την 
υποστήριξη του μαθηματικού ψηφιακού προγράμματος GeoGebra, προβολή και 
παρουσίαση αυτού. 
2. Στο δεύτερο μέρος πραγματοποιήθηκαν οι ομαδικές συνεντεύξεις. 

Στην αρχή της πρώτης συνάντησης, έγινε ενημέρωση αναλυτικά των παιδιών, αφού 
πρώτα συμφώνησαν και οι ίδιοι για τη συμμετοχή τους και για τον τρόπο διεξαγωγής 
της συνέντευξης. Επιπρόσθετα, τους εξηγήσαμε τα στάδια που θα ακολουθήσουμε στη 
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συγκεκριμένη διαδικασία. Αρχικά, μεριμνήσαμε για την επιλογή των κατάλληλων δρα-
στηριοτήτων και φυλλαδίων εργασίας που θα μπορούσαν να ενταχθούν στην έρευνά 
μας, σύμφωνα με την ηλικία και τη σχολική τάξη που μελετάμε, ώστε να κινητοποιή-
σουν το ενδιαφέρον των μαθητριών/τών. Σε κάθε συνάντηση δουλεύαμε διαφορετικό 
κεφάλαιο των κλασμάτων. 

Ως μοντέλο διδασκαλίας, ακολουθήθηκε το ομαδοσυνεργατικό όπου οι μαθήτριες/τές 
ήταν χωρισμένοι σε τρεις ολιγομελείς ομάδες των δύο ή τριών ατόμων. Η κάθε ομάδα 
είχε τον δικό της υπολογιστή και είχε την ευκαιρία να γνωρίσει τα κλάσματα μέσα από 
το ψηφιακό περιβάλλον, ακολουθώντας τον δικό της τρόπο επίλυσης της κάθε εργα-
σίας. Τα μέλη της είχαν τη δυνατότητα να μοιράσουν ρόλους, να επικοινωνήσουν και 
να ανταλλάξουν απόψεις. Ωστόσο, φροντίζαμε ώστε όλες οι ομάδες να ακολουθούν 
έναν συγχρονισμό στη σειρά των εργασιών. Δούλευαν όλες το ίδιο φυλλάδιο εργασίας 
και όταν μια ομάδα τελείωνε με την εργασία της περίμενε και τις υπόλοιπες να ολο-
κληρώσουν. Στο δεύτερο μέρος του δίωρου όλοι οι συμμετέχοντες απαντούσαν στις 
ερωτήσεις που τους γίνονταν, σύμφωνα με την εμπειρία που είχαν βιώσει στο πρώτο 
μέρος. Όταν ολοκληρώθηκαν οι ομαδικές συναντήσεις, τρεις από τους συμμετέχοντες, 
ένα κορίτσι και δύο αγόρια, πήραν μέρος στις ατομικές συνεντεύξεις, όπου μοιράστη-
καν τη συνολική εμπειρία που βίωσαν. 

Οι ημι-δομημένες συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν, περιελάμβαναν ανοιχτού τύ-
που ερωτήσεις. Στην ημι-δομημένη συνέντευξη οι ερωτήσεις ανοιχτού τύπου που χρη-
σιμοποιήσαμε άφησαν το περιθώριο στους ερωτώμενους να κινηθούν ελεύθερα στη 
διατύπωση των αποκρίσεών τους. Η διατύπωση των ερωτήσεων βασίστηκε στη χρήση 
απλού, κατανοητού λόγου, ώστε να αντιστοιχεί με την ηλικία των συμμετεχόντων. Ω-
στόσο, εκτός από τις ομαδικές, πραγματοποιήθηκαν και ατομικές συνεντεύξεις με μία 
εκ των μαθητριών και τους δύο μαθητές της ομάδας εστίασης. Ως μέθοδος συλλογής 
των δεδομένων μας, οι ημιδομημένες συνεντεύξεις συνδυάστηκαν με την παρατήρηση, 
διότι ως μέθοδος δίνει στον ερευνητή τη δυνατότητα να συλλέξει δεδομένα μέσα από 
πραγματικές καταστάσεις και να δει στοιχεία που σε διαφορετική περίπτωση θα διέ-
φευγαν της προσοχής του. 

Αποτελέσματα έρευνας 

Εντυπώσεις και εκτιμήσεις των παιδιών από την εφαρμογή του προγράμματος 

Ως προς τον θεματικό άξονα που αφορά τα χαρακτηριστικά του προγράμματος που 
επηρεάζουν θετικά τη μάθηση και αφορούν την ψυχαγωγία, την ευχρηστία και τη γνω-
στική υποστήριξη, οι μαθητές αναγνώρισαν τον διασκεδαστικό και εύχρηστο, λειτουρ-
γικό χαρακτήρα του προγράμματος, το οποίο προκαλώντας τον ενθουσιασμό και την 
ικανοποίηση επιδρά θετικά σε παράγοντες που σχετίζονται άμεσα με τη μάθηση, όπως 
είναι η κινητοποίηση και διατήρηση της προσοχής και η εξοικονόμηση χρόνου και 
προσπάθειας. 
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Επιπρόσθετα, ευχαριστήθηκαν το μάθημα και δεν αντιμετώπισαν προβλήματα στον 
χειρισμό του, απομακρύνοντας έτσι την ανία και την κούραση. Τόνισαν ότι όλα γίνο-
νται γρήγορα με τις πολλές επιλογές που υπάρχουν, τα πολλά μοντέλα και τα ποικίλα 
παραδείγματα που είχαν στη διάθεσή τους. Μπορούσαν να δοκιμάσουν, να πειραματι-
στούν, να επέμβουν, να μετακινήσουν και όλα αυτά πατώντας ένα κουμπί. Αποτέλεσμα 
ήταν να κατανοούν καλύτερα τα κλάσματα και να αναπτύσσουν στρατηγικές επίλυσης 
οικοδομώντας μόνοι τους τη γνώση, μέσα από το παιχνίδι και την ευχαρίστηση. 

Παρατίθενται σχετικά αποσπάσματα από τα σχόλια των παιδιών: «Το παίρνουν σαν 
παιχνίδι τα παιδιά. Είναι πιο κατανοητό, γιατί δίνουν πιο πολλή έμφαση σ’ αυτό. Επειδή 
είναι σαν παιχνίδι και περνάμε καλά.», «Είναι πάρα πολύ εύκολο, γιατί μπορώ να δοκι-
μάσω πολλά κλάσματα.», «Μπορείς να χρωματίζεις, το κουνάς, όπου θες το πας, το κά-
νεις ό,τι θέλεις.» «Στην τάξη φαίνονται πιο πολύ δύσκολα, γιατί εδώ τα εξηγεί, τα έχει 
πιο αναλυτικά, έχει χρώματα, έχει σχήματα. Οπότε μπορείς να τα καταλάβεις λίγο πιο 
εύκολα, γιατί δεν μπορείς να κάνεις και τα ίδια πράγματα στον πίνακα». 

Μια δυσκολία που αναφέρθηκε από μαθητή είναι η ξένη γλώσσα που χρησιμοποιείται 
στο πρόγραμμα και είναι τα Αγγλικά. Στην αρχή, όπως ανέφερε ο μαθητής υπήρχε μια 
δυσκολία λόγω της γλώσσας, η οποία όμως γρήγορα ξεπεράστηκε. Σχετικό απόσπα-
σμα: «Στην αρχή, μπορεί να μην το καταλάβω, γιατί είναι στα Αγγλικά, αλλά μετά το 
καταλαβαίνουμε». 

Συνεργασία και ομαδική εργασία 

Ως προς τον θεματικό άξονα που αφορά την προώθηση της συνεργασίας, οι μαθητές 
εργάστηκαν ομαδικά και είχαν κοινό στόχο όσον αφορά την εκάστοτε δραστηριότητα. 
Τα μέλη της κάθε ομάδας επικοινωνούν και ανταλλάσσουν μεταξύ τους τις γνώσεις και 
τις πληροφορίες που έχουν. Επιπρόσθετα, ο καθένας έχει τον ρόλο του μέσα στην ο-
μάδα και όλοι συνεισφέρουν στον κοινό σκοπό και γίνονται αποδέκτες του τελικού 
προϊόντος που είναι η μάθηση. Από την άλλη, η ομάδα λειτουργεί υποστηρικτικά προς 
τα μέλη της, με αποτέλεσμα κάθε παιδί να γίνεται αποδεκτό και να μη βιώνει την απο-
τυχία.  

Με βάση την ανάλυση των απαντήσεων των παιδιών αναδεικνύονται τα θετικά αποτε-
λέσματα ως προς την κοινωνική μάθηση μέσα από την ανάληψη ρόλων και την εκμά-
θηση των κοινωνικών κανόνων. Βέβαια, αποτελεί κοινή παραδοχή από τους μαθητές 
ότι για να λειτουργήσει αποτελεσματικά η ομάδα, χρειάζεται να τηρηθούν οι κανόνες 
και να υπάρχει συνέπεια και αλληλοσεβασμός. Ως αποτέλεσμα δεν υπάρχει ανταγωνι-
σμός, όπως στην παραδοσιακή τάξη, όπου ο καθένας εργάζεται ατομικά και έχει ως 
στόχο να ξεχωρίσει από τους άλλους βαθμολογικά. 

Παρατίθενται σχετικά αποσπάσματα: «Ναι, δουλεύουμε όλοι μαζί. Χωρίζουμε πρώτα 
τους ρόλους, αλλά και ανταλλάσσουμε τους ρόλους. Λέμε ο καθένας την άποψή του. Μι-
λάμε, λέμε τις απαντήσεις όλοι μαζί και ύστερα το γράφουμε και βλέπουμε αν είναι 
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σωστό.», «Δεν έχει κάποια δυσκολία, γιατί συνεργαζόμαστε όλοι μαζί και είμαστε μια 
ομάδα», «Ναι, τα κάναμε όλοι μαζί και βοηθιόμασταν. Λέγαμε όλοι μας τη γνώμη, τι 
προτείνει ο καθένας να κάνουμε στις πράξεις και βρίσκαμε το αποτέλεσμα». 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού 

Τα δεδομένα που σχετίζονταν με τον ρόλο του δασκάλου, καταδεικνύουν ότι ο ρόλος 
του εκπαιδευτικού μεταβάλλεται. Ο δάσκαλος προετοιμάζει τις κατάλληλες δραστη-
ριότητες για τους μαθητές του και δημιουργεί τις διδακτικές συνθήκες μέσα στις οποίες 
θα λειτουργήσει απρόσκοπτα η χρήση των ψηφιακών εφαρμογών. Δεν είναι αυτός που 
μεταδίδει τη γνώση και τη μία αναμφισβήτητη αλήθεια. Γίνεται ο διαμεσολαβητής α-
νάμεσα στους μαθητές και τα ψηφιακά περιβάλλοντα, τα οποία αποτελούν εργαλείο 
υποστηρικτικό και για το δικό του διδακτικό έργο. Είναι κοντά στους μαθητές όταν τον 
χρειαστούν χωρίς, ωστόσο, να έχει τον πρώτο λόγο σε ό,τι γίνεται. Ο ρόλος του δεν 
παραγκωνίζεται, αλλά ενισχύεται και αναβαθμίζεται. 

Παρατίθενται τα αποσπάσματα που στηρίζουν τις παραπάνω θέσεις των παιδιών για το 
πώς αντιλαμβάνονται τον διδακτικό ρόλο σε συνδυασμό με τη χρήση του εκπαιδευτι-
κού λογισμικού: «Η δασκάλα δε χρειάζεται να είναι πάντα μπροστά. Εξάλλου, το πρό-
γραμμα είναι για παιδιά, μπορούν να το χρησιμοποιήσουν παιδιά και μόνα τους. Οπότε 
δε χρειάζεται βοήθεια συνεχής και να είναι η δασκάλα από πάνω σου και να σου λέει τι 
πρέπει να κάνεις.», «Η δασκάλα στην τάξη έχει τον πρώτο λόγο πάντα. Ενώ στον υπολο-
γιστή μας εξηγούσε την κάθε άσκηση κι εμείς προσπαθούσαμε να την κάνουμε μόνοι 
μας», «Η δασκάλα μας βασικά μας έδινε τις πρώτες συμβουλές τι θα κάνουμε και ύστερα 
συνεχίζαμε όλοι ομαδικά και τις κάναμε». 

Συζήτηση-Συμπεράσματα 

Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν η διερεύνηση, η ανάδειξη και η αξιολόγηση της υπο-
στήριξης και της συνεισφοράς που παρέχουν οι Νέες Τεχνολογίες στη μαθησιακή δια-
δικασία και στο διδακτικό έργο, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και πιο συγκεκριμένα 
στη διδασκαλία του μαθήματος των Μαθηματικών. Η ανάλυση του ερευνητικού υλι-
κού που συλλέχθηκε οδήγησε στο συμπέρασμα ότι η χρήση ψηφιακών μέσων και ε-
φαρμογών στη διδασκαλία των Μαθηματικών επιφέρει πολλαπλά μαθησιακά οφέλη 
για τους μαθητές, καθώς αναπτύσσουν δράση και αυτενέργεια μέσα από την αλληλε-
πίδραση και τη διαχείριση αναπαραστάσεων και μοντέλων. Ο παιγνιώδης χαρακτήρας 
του προγράμματος αυξάνει το ενδιαφέρον και ασκεί ισχυρή εσωτερική παρώθηση, που 
έχει ως αποτέλεσμα να μαθαίνουν, καθώς παίζουν και δοκιμάζουν. Ως εκ τούτου, ενερ-
γοποιούνται εσωτερικά κίνητρα και μηχανισμοί που ωθούν στη μάθηση και δεν προ-
έρχονται από κάποιον εξωτερικό παράγοντα αλλά από τους ίδιους τους μαθητές. Το 
αποτέλεσμα είναι να βελτιστοποιείται η μάθηση και να αυξάνεται η απόδοσή τους. 
Επιτυγχάνεται η εννοιολογική αποσαφήνιση των κλασμάτων και η οικοδόμηση εσω-
τερικών νοημάτων, καθώς πειραματίζονται, ερευνούν, αναστοχάζονται, επεμβαίνουν, 
αναπτύσσουν εναλλακτικές στρατηγικές επίλυσης. Η μάθηση γίνεται ενεργητική, 
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βιωματική, προσωπική υπόθεση του καθενός, σύμφωνα με τη θεωρία του κονστρου-
κτιβισμού (Σολομωνίδου, 2001∙ Σολομωνίδου, 2006). 

Ως προς τον κοινωνικό χαρακτήρα της μάθησης, αναδεικνύεται η σημασία του κοινω-
νικού περιβάλλοντος και της ομάδας. Η γνώση προκύπτει ως προϊόν κοινωνικής αλλη-
λεπίδρασης και δεν έχει ατομικό μόνο χαρακτήρα, αφού το άτομο λειτουργεί ως μέλος 
της ομάδας. Προωθείται η κοινωνική μάθηση και η κοινωνικοποίηση των παιδιών μέσα 
από την εκμάθηση της ανάληψης ρόλων και την τήρηση των κοινωνικών κανόνων, με 
στόχο την αρμονική λειτουργία των ομάδων. Το κλίμα της τάξης χάνει τον ανταγωνι-
στικό χαρακτήρα που έχει στην παραδοσιακή τάξη όπου ο καθένας εργάζεται ατομικά 
και έχει ως στόχο να ξεχωρίσει από τους άλλους βαθμολογικά, καθώς τα μέλη της κάθε 
ομάδας μοιράζονται μεταξύ τους τις γνώσεις και τις πληροφορίες που έχουν και η ο-
μάδα λειτουργεί υποστηρικτικά προς τα μέλη της, με αποτέλεσμα κάθε παιδί να γίνεται 
αποδεκτό και να μη βιώνει την αποτυχία (Ypsilandis, 2001). 

Καθώς η μαθησιακή διαδικασία είναι πολυπαραγοντική και πολυσύνθετη, σύμφωνα με 
τα αποτελέσματα της μελέτης, φαίνεται ότι αλλάζει και ο ρόλος του εκπαιδευτικού, ο 
οποίος αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες της μάθησης. Δεν είναι αυτός που 
μεταδίδει τη γνώση και τη μία αναμφισβήτητη αλήθεια, καθώς και ο ίδιος οφείλει να 
εξελίσσεται διαρκώς όσον αφορά τις νέες τεχνολογίες. Δημιουργεί τις διδακτικές συν-
θήκες που θα επιτρέψουν στους μαθητές να βιώσουν τη γνώση μέσα από εμπειρίες και 
καταστάσεις που έχουν νόημα κι ενδιαφέρον για το παιδί (Καφούση & Ντζιαχρήστος, 
2000∙ Μπούφη, 1995). Γίνεται ο διαμεσολαβητής ανάμεσα στους μαθητές και τα ψη-
φιακά περιβάλλοντα, τα οποία αποτελούν εργαλείο υποστηρικτικό και για το δικό του 
διδακτικό έργο. Όπως τονίζουν οι Κολέζα (2000) και Σολομωνίδου (2006), ο ρόλος 
του εκπαιδευτικού είναι πολύ σημαντικός, γιατί εισάγει τους μαθητές στις νέες συνθή-
κες μάθησης, τους ενθαρρύνει και παρέχει ασφάλεια και σιγουριά μέσα στο πρωτό-
γνωρο διδακτικό πλαίσιο. 
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Ο ρόλος της εκπαίδευσης μέσα σε ένα παγκοσμιοποιημένο και διαρκώς μεταβαλ-
λόμενο ηλεκτρονικό περιβάλλον 

Σταυρόπουλος Σταύρος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, M.Εd., stayros70@gmail.com 

Περίληψη 

Οι ραγδαίες εξελίξεις οι οποίες έλαβαν χώρα κυρίως τις δυο τελευταίες δεκαετίες στο 
γεωγραφικό χώρο της Ευρώπης είχαν σαν αποτέλεσμα την ακύρωση παγιωμένων μέχρι 
τότε αντιλήψεων που σχετίζονταν με την έννοια του εθνικού. Πλέον το μεγαλύτερο 
τμήμα της κοινωνικής πραγματικότητας προσδιορίζεται από παγκόσμιες διεργασίες, 
που ακυρώνουν εθνικές κουλτούρες, οικονομίες και σύνορα αναδεικνύοντας  μια νεο-
φιλελεύθερη παγκόσμια οικονομία η οποία καθοδηγείται από τις ανεξέλεγκτες δυνά-
μεις της αγοράς. Οι παραπάνω ευρωπαϊκές διεργασίες και εξελίξεις μοιραία επέφεραν 
την ανάγκη εφαρμογής μιας ενιαίας ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής  διαμέσου 
της σύγκλισης των εγχώριων εκπαιδευτικών συστημάτων. Η συγκεκριμένη σύντομη 
μελέτη πραγματεύεται αυτό ακριβώς το θέμα και συνάμα ερευνά τις επιπτώσεις στην 
εκπαίδευση τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, την κατανόηση της πολιτι-
κής του «εκπαιδευτικού δανεισμού», την αναγνώριση του συγκριτικού ρόλου της παι-
δείας στην παγκόσμια-ευρωπαϊκή οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, καθώς και το 
ρόλο της τεχνολογίας στο σημερινό εκπαιδευτικό γίγνεσθαι. 

Λέξεις-Κλειδιά: κοινωνία της γνώσης, ηλεκτρονική δημοκρατία, συγκριτική εκπαί-
δευση, εκπαιδευτικός δανεισμός 

Εισαγωγή 

Η πτώση του υπαρκτού σοσιαλισμού την προηγούμενη δεκαετία, επέφερε στις ευρω-
παϊκές χώρες κυρίως, μια μεγάλη μετακίνηση και ανάμιξη λαών, αλλοιώνοντας σε με-
γάλο βαθμό τη σύσταση του εθνικού πληθυσμού. Αυτό είχε ως  αποτέλεσμα τη δη-
μιουργία ενός νέου πληθυσμιακού μωσαϊκού στις χώρες της Ευρώπης και την  αλλαγή 
ευρωπαϊκών δομών και θεσμών. Από τη μια η αναγκαστική «αφομοίωση- ενσωμά-
τωση-συμπερίληψη», ή όπως διαφορετικά βαφτίστηκαν οι πολιτικές «διαχείρισης» των 
μεταναστών κλόνισαν σε μεγάλο βαθμό τα θεμέλια της «ευρωπαϊκής δημοκρατίας» 
αφού έθεσαν σε αμφισβήτηση διαχρονικές της αξίες, όπως η ισότητα, η ελευθερία λό-
γου και έκφρασης, η ισονομία και η πρόσβαση στο κοινωνικό κράτος και αγαθά. Από 
την άλλη η ταχύτατη ανάπτυξης του καπιταλιστικού συστήματος αγοράς,  σε συνδυα-
σμό με τη ραγδαία εξάπλωση των Μ.Μ.Ε. και τη χρήση του διαδικτύου δημιούργησε 
νέες οικονομικές συνθήκες και εκμηδένισε κάθε χωροχρονικό περιορισμό. Η συμμε-
τοχή των πολιτών σε ηλεκτρονικές έρευνες και στατιστικές αναλύσεις εγκαινίασε μια 
νέα μορφή δημοκρατίας, τη λεγόμενη «ηλεκτρονική δημοκρατία». Αποτέλεσμα όλων 
αυτών είναι να ζούμε σε  μια εποχή που το κυρίαρχο στοιχείο της είναι η παγκοσμιο-
ποίηση.       Αναπόφευκτα λοιπόν τα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών, δε θα μπο-
ρούσαν να μείνουν καθηλωμένα στα  εθνικά τους σύνορα, γιατί πλέον δεν απευθύνο-
νται σε μαθητές μιας κοινωνίας με συγκεκριμένες δυνατότητες, αλλά πρέπει να 
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παράγουν  μορφωμένα κατάλληλα ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούν να ανταπεξέλθουν 
στις νέες παγκοσμιοποιημένες οικονομικά και κοινωνικά συνθήκες. 

Παγκοσμιοποίηση και εκπαίδευση 

Η αναγνώριση του συγκριτικού ρόλου της παιδείας στην παγκόσμια-ευρωπαϊκή οικο-
νομική και κοινωνική ανάπτυξη, μέσω της ενασχόλησης με τις εκπαιδευτικές πολιτικές 
ξένων χωρών και τον λεγόμενο «εκπαιδευτικό δανεισμό» μπορεί να επιτύχει αποτελε-
σματικά την ανταπόκριση της παιδείας στη σημερινή αναπτυγμένη κοινωνία, την εξεύ-
ρεση των παραγωγικών δυνάμεων αλλά και την ανάπτυξη της προσωπικότητας του 
ατόμου (Ματθαίου, 2002). Σε διαφορετική περίπτωση, τα συστήματα εκπαίδευσης που 
προσπαθούν να μείνουν περιχαρακωμένα πίσω από τα στενά όρια των κρατών τους, 
κινδυνεύουν να οδηγηθούν σε έναν εκπαιδευτικό απομονωτισμό (Ζμάς, 2007).  

Στο πλαίσιο μιας παγκοσμιοποιημένης και πολυμορφικής κοινωνίας γνώσης, όπου σε 
δεύτερη μοίρα επέρχεται η κατανόηση του εθνικού στοιχείου, κρίνεται απαραίτητη η 
σύγκλιση των εκπαιδευτικών συστημάτων (Γκίβαλος, 2000 & Μπουζάκη, 2007). 

 
Η αναζήτηση ξένων εκπαιδευτικών προτύπων ταυτίζεται λανθασμένα πολλές φορές με 
την προσδοκία για βελτίωση του εθνικού συστήματος εκπαίδευσης. Σε αυτή τη λογική, 
αντιγράφονται και εφαρμόζονται σε χώρες εκπαιδευτικά συστήματα άλλων χωρών χω-
ρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες και η διαφορετική κουλτούρα των λαών. 
Σύμφωνα με τον Ζμά (2007), απαραίτητο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση είναι πρώτα 
από όλα η κατανόηση της πολιτικής του «εκπαιδευτικού δανεισμού» και των διαδικα-
σιών προσαρμογής του διεθνούς εκπαιδευτικού λόγου στις υπάρχουσες δομές των εθνι-
κών συστημάτων. Η εκπαιδευτική πολιτική για να έχει πιθανότητες επιτυχίας θα πρέπει 
να χαράσσεται σε τρία επίπεδα. Στο διεθνές , το κρατικό και το τοπικό. Κάθε ένα από 
αυτά έχει τη δική του βαρύτητα και αξία , αν και οι στόχοι τους αποκλίνουν συχνά 
μεταξύ τους.  

Σύμφωνα με τον Ματθαίου (2002), στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης και του εξευ-
ρωπαϊσμού της εκπαίδευσης καθίσταται αναγκαία η αντιπαραβολή (σύγκριση) των εγ-
χώριων εκπαιδευτικών συστημάτων με τα συστήματα άλλων χωρών.  
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Η αντιπαραβολή αυτή των διαφόρων εκπαιδευτικών συστημάτων αναπόφευκτα δη-
μιούργησε έναν νέο ερευνητικό κλάδο στην εκπαίδευση, τη Συγκριτική Εκπαίδευση, 
η οποία ασχολείται με τη συλλογή πληροφοριών που αφορούν ένα ή περισσότερα εκ-
παιδευτικά συστήματα συγκρίνοντας τις ομοιότητες και τις διαφορές τους σε δυο ή πε-
ρισσότερες περιοχές , χώρες ή ηπείρους ή σε παγκόσμιο επίπεδο, με στόχο την καλύ-
τερη κατανόηση του μοναδικού χαρακτήρα του κάθε φαινόμενου μέσα στο δικό του 
εκπαιδευτικό σύστημα, την εύρεση αξιόπιστων γενικεύσεων, τη βελτίωση της εκπαί-
δευσης και τέλος τη σχετική ενημέρωση όσων ασχολούνται με τις παιδαγωγικές μεταρ-
ρυθμίσεις και την προώθηση της γνώσης στο χώρο της εκπαίδευσης (Πανταζή, 2005). 

Στην προσπάθειά τους όχι μόνο να προωθήσουν τις δικές τους θέσεις αλλά και να πεί-
σουν τους άλλους για την αναγκαιότητα της εφαρμογής τους, όλοι αυτοί που εμπλέκο-
νται με τον έναν ή τον άλλο τρόπο στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής της 
κάθε χώρας, χρησιμοποιούν το συγκριτικό επιχείρημα, στο οποίο όποιος αναφέρεται 
επικαλείται τη διεθνή εμπειρία και πρακτική (Αγγελίδης-Χατζησωτηρίου, 2013). 

Το συγκριτικό επιχείρημα πρέπει να χρησιμοποιείται και ως μέσο πολιτικής πειθούς, 
χωρίς να γίνεται ατεκμηρίωτη εξαγωγή συμπερασμάτων (Βασιλόπουλος & Σταμέλος, 
2004). Παρομοίως, με κατάλληλη χρήση του εκπαιδευτικού συγκριτικού επιχειρήματος 
για ένα αποτελεσματικό μέσο πειθούς, αποκαλύπτονται τυχόν οικονομικές ανισότητες 
στις εκπαιδευτικές πολιτικές, δημιουργούνται προοπτικές συνεργασίας Βορρά-Νότου 
καθώς και ένας πιο δίκαιος καταμερισμός του οικονομικού και πνευματικού πλούτου 
(Πανταζή, 2005).  

Επομένως, η αναγνώριση του συγκριτικού ρόλου της παιδείας στην παγκόσμια-ευρω-
παϊκή οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, μέσω της ενασχόλησης με τις εκπαιδευτικές 
πολιτικές ξένων χωρών, μπορεί να επιτύχει αποτελεσματικά την ανταπόκριση της παι-
δείας στη σημερινή αναπτυγμένη κοινωνία, την εξεύρεση των παραγωγικών δυνάμεων 
αλλά και την ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου (Ματθαίου, 2002). Εξάλλου, 
σύμφωνα με τον Eckstein η πράξη της σύγκρισης είναι σύμφυτη με την ανθρώπινη 
σκέψη (Ρήγα, 2002). 

 
Η ανάγκη για την καθιέρωση μιας ενιαίας ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής βρήκε 
στην αρχή αρκετά εμπόδια κυρίως λόγω του φόβου από πλευράς κρατών για την απώ-
λεια της εθνικής τους κυριαρχίας. Από τη μια η καταιγιστική αλλοίωση του μαθητικού 
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δυναμικού λόγω της εισροής εκατομμύριων μεταναστών τις προηγούμενες δεκαετίες 
και από την άλλη οι πιέσεις της ενιαίας αγοράς και τα οφέλη διακρατικών συνεργασιών 
όπως η  ανταλλαγή εκπαιδευτικών επισκέψεων και εμπειριών, μετρίασαν τους όποιους 
ενδοιασμούς. Έτσι, έχουμε μια σειρά από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις από την πλευρά 
της ευρωπαϊκής ένωσης (Σύνοδος Στοκχόλμης 1975, ψήφισμα για την Ευρωπαϊκή διά-
σταση στην εκπαίδευση Μάιος 1988, Πράσινη Βίβλος 1993, Συνθήκη του Μάαστριχ 
2000, Λευκή βίβλος 1995, στατιστικοί πίνακες ΟΟΣΑ, συμβούλιο Λισαβόνας 2001). 
Οι παρεμβάσεις αυτές βασίζονται στο γεγονός ότι, στα πλαίσια μιας νέας τάξης πραγ-
μάτων που επιβάλλει η παγκοσμιοποίηση, η εκπαίδευση είναι απαραίτητη προϋπόθεση 
για την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου. Ο στόχος τους είναι από τη μια η παροχή 
γενικής παιδείας, η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και η ενίσχυση της πολιτισμικής και 
γλωσσικής ταυτότητας στο πλαίσιο μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας, και από την άλλη 
η ανάδειξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ανταγωνιστικότερη και δυναμικότερη οικονο-
μία της γνώσης παγκοσμίως, ικανή για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, με περισσότερες 
και καλύτερες θέσεις εργασίας και με τη μέγιστη κοινωνική συνοχή (Ζμας, 2013). 

Ηλεκτρονική δημοκρατία και εκπαίδευση 

Σύμφωνα με τον Τσιαντή (2003), η λεγόμενη ηλεκτρονική δημοκρατία αφορά αφενός 
στην εύκολη και αποτελεσματική πρόσβαση στην πληροφορία και στη διασπορά της 
που επιτυγχάνεται μέσω των τεχνολογιών δικτύωσης των υπολογιστών και αφετέρου 
κυρίως στη δυνατότητα της ηλεκτρονικής ψήφου μέσω της αντίστοιχης διενέργειας 
πολλαπλών γκάλοπ, δημοψηφισμάτων, ψηφοφοριών και εθνικών ή περιφερειακών ε-
κλογών, που μπορεί να γίνονται  με ένα μόνο κλικ.  

 
Το πλεονέκτημα που προσφέρει η σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία (χρήση διαδικτύου) 
έναντι των άλλων μέσων επικοινωνίας, είναι η αμφίδρομη και πολλές φορές ισότιμη 
συμμετοχή σε έναν ανοιχτό δημόσιο διάλογο, με ταυτόχρονη ανταλλαγή μηνυμάτων, 
πληροφοριών, επιχειρημάτων ή δυνητικών συζητήσεων.  

Ο Tofler (1995) [όπως παρατίθεται στον Τσιαντή (2003)], υποστηρίζει ότι δεν υφίστα-
νται πλέον οι παλιοί επικοινωνιακοί περιορισμοί και η σύγχρονη τεχνολογία δίνει τη 
δυνατότητα άμεσης συμμετοχής των πολιτών σε κάθε τομέα και στάδιο διαμόρφωσης 
και λήψης πολιτικών αποφάσεων. Φτάνει δε και στο σημείο να συσχετίσει αυτή τη 

169/390

________________________________________________________________________________________________________ 
 i-Teacher     -      I.S.S.N. : 1792 - 4146       -      Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Περιοδικό     -    25ο  Τεύχος    -         Νοέμβριος  2020



μορφή έκφρασης των πολιτών με την άμεση έκφραση των πολιτών της κλασικής αθη-
ναϊκής δημοκρατίας.  

 
Οι πολίτες σήμερα δεν νοούνται πολίτες μιας συγκεκριμένης οριοθετημένης με σύνορα 
περιοχής, αλλά νοούνται ως πολίτες του κόσμου ενός παγκόσμιου πλανητικού χωριού, 
στο οποίο δεν υπάρχουν μόνο οι λίγοι πλούσιοι και πολλοί φτωχοί αλλά υπάρχουν και 
οι πολλοί αναλφάβητοι του κυβερνοχώρου. Εύλογα λοιπόν γεννάται ο αντίλογος σε 
όσους υποστηρίζουν τη λεγόμενη ηλεκτρονική δημοκρατία , τι σόι δημοκρατία είναι 
αυτή, αφού αποκλείεται από τη συμμετοχή ένας μεγάλος αριθμός ατόμων οι οποίοι δεν 
έχουν ούτε τις απαραίτητες γνώσεις ούτε και τη δυνατότητα χρήσης των σύγχρονων 
μέσων επικοινωνίας; Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι η παγκόσμια κατανομή των τεχνο-
λογιών του κυβερνοχώρου συμβαδίζει κατά μεγάλο ποσοστό με τις μεγάλες κοινωνικο-
οικονομικές ανισότητες της εποχής μας.  

Το «έλλειμμα» αυτό καλείται να καλύψει η εκπαίδευση. Μια σημαντική καινοτόμο δυ-
νατότητα που προσφέρει η χρήση των σύγχρονων μέσων επικοινωνίας είναι η πρό-
σβαση στη γνώση ανθρώπων από όλα τα σημεία του πλανήτη, μέσω των ηλεκτρονικών 
βιβλιοθηκών και προγραμμάτων εκπαίδευσης από απόσταση (E-Learning ).  

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», [όπως αυτό παρατίθεται 
στην Υφαντή (2010)] το οποίο υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2001, ο-
ραματίστηκε μια κοινωνία με περισσότερο αποδοτικό και ανταγωνιστικό μέλλον. Οι 
στρατηγικές επιλογές του προγράμματος συνοψίζονται: 

● Στην εξυπηρέτηση του πολίτη και στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής με παρεμ-
βάσεις στη Δημόσια Διοίκηση, την παιδεία, την υγεία, το περιβάλλον, τον πολιτισμό, 
τις μεταφορές και την ευρυζωνικότητα 

● Στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και στη διείσδυση των τεχνολογιών της 
πληροφορίας και επικοινωνίας 

●  Στην απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών 

● Στην καθολικότητα της πρόσβασης στις νέες τεχνολογίες και στην κοινωνική δικαι-
οσύνη 
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● Στη δημιουργία υποδομών και υπηρεσιών 

● Στην εισαγωγή των ΤΠΕ στα σχολεία και στις δράσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης 

Ένα ακόμα πρόγραμμα το οποίο υπογράφηκε μεταξύ της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και υλοποιήθηκε την εξαετία 2000-2006 είναι το πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ ll (Ε-
πιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Εκπαίδευση και την Αρχική Επαγγελματική Κατάρ-
τιση) με στόχο να ανταποκριθεί η Ελλάδα στις προκλήσεις που διαμορφώνονται διε-
θνώς με την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών, μετατρέποντάς τες σε ευκαιρίες ανάπτυ-
ξης και ποιότητας ζωής. 

Οι τρεις κύριοι στόχοι του προγράμματος, όπως αυτοί αναφέρονται στη σύνοδο της 
Λισαβόνας (2001), είναι:  
1. Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης 
2. Πρόληψη και θεραπεία κοινωνικού αποκλεισμού 
3. Συνδιαμόρφωση ενός ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου παιδείας και εργασίας  

 

Πηγή: (http://www.epeaek.gr) 

Στις μέρες μας υλοποιείται το πρόγραμμα ΕΣΠΑ σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή 
Ένωση  το οποίο έχει χρονικό ορίζοντα υλοποίησης μέχρι το Δεκέμβριο του 2020. Το 
πρόγραμμα αυτό «...εξασφαλίζει ότι η συνδρομή από τα Ταμεία συμβαδίζει με τις κοι-
νοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για τη συνοχή και προσδιορίζει το σύν-
δεσμο μεταξύ των κοινοτικών προτεραιοτήτων αφενός και του εθνικού προγράμματος 
μεταρρυθμίσεων αφετέρου». Πηγή: (http://www.espa.gr) 

Σύνοψη 

Σίγουρα στις μέρες μας οι κοινωνικοοικονομικές αλλαγές που συμβαίνουν είναι ταχύ-
τατες. Ένα νέο παγκόσμιο τοπίο διαμορφώνεται και οι χώρες βγαίνουν από τα στενά 
όρια των συνόρων τους για να συναντηθούν σε μια παγκόσμια κοινωνία στην οποία οι 
ανθρώπινες σχέσεις μπαίνουν σε μια νέα βάση, η δημοκρατία με την παλιά της μορφή 
δοκιμάζεται, οι νέες οικονομικές συνθήκες διευρύνουν το χάσμα μεταξύ πλουσίων και 
φτωχών, αλλά και σε μια κοινωνία γνώσης και πληροφορίας στην οποία η εκπαίδευση 
προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην ευρωπαϊκή και στην διαπολιτισμική της διά-
σταση. Σύμφωνα με τον Μπουζάκη (2004), οι θιασώτες της παγκοσμιοποίησης προσ-
δοκούν ότι με αυτή θα επέλθει η κατάργηση των αποστάσεων, η πτώση των συνόρων 
και η βαθμιαία προσέγγιση των ανθρώπων μέσα από τη συνειδητοποίηση των κοινών 
αξιών και της κοινής μοίρας.   Παρόλο που στις μέρες μας το κόστος αγοράς και χρήσης 
των σύγχρονων μέσων επικοινωνίας έχει μειωθεί κατά πολύ, υπάρχουν ακόμα πολλοί 
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άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση σε αυτά. Ο Τσιαντής (2003) υποστηρίζει ότι 
αν η εξέλιξή τους αφεθεί στο αόρατο χέρι των δυνάμεων της οικονομίας, το πιθανότερο 
είναι –λόγω του διεθνούς συσχετισμού δυνάμεων σε επίπεδο κεφαλαίου και των συ-
γκεκριμένων σχέσεων ιδιοκτησίας- να υπονομευθεί η τελική δυνατότητα δημοκρατι-
κής αξιοποίησης αυτών των τεχνολογιών, αντί η καλλιέργεια της να λάβει – όπως θα 
όφειλε μια πραγματική δημοκρατία- συστηματικό χαρακτήρα.  
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Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

Δρ Παναγιώτης Ε. Τζαβάρας 
Ακαδημαϊκός, Προσωπικό Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου 

Περίληψη 

Η αξιοποίηση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (Μ.Κ.Δ.) για εκπαιδευτικούς σκο-
πούς αποτελεί σύγχρονη πρακτική που προσελκύει το ερευνητικό ενδιαφέρον, αναφο-
ρικά, κυρίως, με τις επιζητούμενες συμβατότητες και το βαθμό αποδοχής της. Τα 
Μ.Κ.Δ. στην ψηφιακή εποχή προσφέρουν συνεχώς αυξανόμενες δυνατότητες για κρι-
τική ανάλυση, ανταλλαγή ιδεών, γνώσεων και πληροφοριών σε εκπαιδευτικούς και εκ-
παιδευόμενους, συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών μονάδων, άνοιγμα στην παγκόσμια 
εκπαιδευτική κοινότητα, ενεργό συμμετοχή στην παραγωγή της γνώσης και στην πρό-
σβαση στον παγκόσμιο ανοιχτό ψηφιακό πλούτο των ιδεών και των καινοτομιών. Στην 
«Εποχή της Πληροφορίας μιας Δικτυωμένης Κοινωνίας» όλοι δημοσιεύουν και επικοι-
νωνούν με αναρίθμητους τρόπους και Μέσα, συνεπώς η εκπαίδευση στην ορθή δημο-
σίευση, τεκμηρίωση, επιχειρηματολογία και χρήση των Μέσων έχει σημαντική παιδα-
γωγική αξία. Το φαινόμενο της κοινωνικής δικτύωσης μέσω Διαδικτύου στην εποχή 
μας έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις και έχει αποκτήσει μεγάλη ισχύ σχεδόν σε όλους 
τους τομείς της καθημερινότητάς μας όπως ενημέρωση, διασκέδαση, πολιτική, οικο-
νομία, εμπόριο, εκπαίδευση. Εκατομμύρια άνθρωποι καθημερινά από όλα τα μήκη και 
τα πλάτη της γης, από διάφορες ηλικίες, κοινωνικά στρώματα, μορφωτικό επίπεδο κλπ. 
χρησιμοποιούν τα Μ.Κ.Δ. για να εκπαιδευτούν, να επικοινωνήσουν, να ενταχθούν σε 
διάφορες ομάδες με κοινά ενδιαφέροντα, να διασκεδάσουν και να εκφράσουν τις από-
ψεις τους με έναν τρόπο που στο παρελθόν δεν μπορούσαν ούτε να τον φανταστούν. 
Ποιος είναι όμως ο ρόλος των Μ.Κ.Δ. στην εξ Αποστάσεως εκπαίδευση; Ποια είναι τα 
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της εκπαίδευσης μέσω των Μ.Κ.Δ.; Στο πλαίσιο 
αυτής της εργασίας προσπαθούμε να αναδείξουμε τον ρόλο του Διαδικτύου και των 
Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης στην εξ Αποστάσεως εκπαίδευση. 

Λέξεις-Κλειδιά: Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, εξ Αποστάσεως εκπαίδευση, επικοι-
νωνία, συνεργασία, αλληλεπίδραση, Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας  

Εισαγωγή 

Το φαινόμενο της κοινωνικής δικτύωσης μέσω Διαδικτύου στην εποχή μας έχει πάρει 
τεράστιες διαστάσεις και έχει αποκτήσει μεγάλη ισχύ σχεδόν σε όλους τους τομείς της 
καθημερινότητάς μας όπως ενημέρωση, διασκέδαση, πολιτική, οικονομία, εμπόριο, εκ-
παίδευση. Εκατομμύρια άνθρωποι καθημερινά από όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, 
από διάφορες ηλικίες, κοινωνικά στρώματα, μορφωτικό επίπεδο κλπ. χρησιμοποιούν 
τα Μ.Κ.Δ. για να επικοινωνήσουν, να ενταχθούν σε διάφορες ομάδες με κοινά ενδια-
φέροντα, να διασκεδάσουν και να εκφράσουν τις απόψεις τους με έναν τρόπο που στο 
παρελθόν δεν μπορούσαν ούτε να τον φανταστούν. Τα Μ.Κ.Δ. στο διαδίκτυο 
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αναπτύχθηκαν μετά τη μετάβαση από το λεγόμενο Web 1.0, όπου ο χρήστης απλά επι-
σκεπτόταν σελίδες χωρίς μεγάλες δυνατότητες δικής του συνεισφοράς, στο Web 2.0. 
Με το Web 2.0 δίδεται η δυνατότητα άμεσης συνεργασίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ 
των χρηστών (Boikos, Moutsoulas, & Tsekeris, 2014). Η εμφάνισή του, στις αρχές της 
προηγούμενης δεκαετίας, άλλαξε τα δεδομένα σε σχέση με την ικανοποίηση των σύγ-
χρονων επικοινωνιακών αναγκών και οδήγησε στη δημιουργία και ταχύτατη εξάπλωση 
των Μ.Κ.Δ..  

Σύγχρονες έρευνες επικεντρώνονται στην εκθετική ανάπτυξη των Μ.Κ.Δ. και στην ο-
λοένα αυξανόμενη αξιοποίηση τους στη διδασκαλία και τη μάθηση. Ειδικότερα, στο 
χώρο της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (εξΑΕ) η επικοινωνία, η ανταλλαγή πληροφο-
ριών και η συνεργασία μεταξύ των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας (καθηγητές, 
φοιτητές, κ.α.), αλλά και άλλων εμπλεκομένων όπως εταιρειών, οργανισμών κλπ. απο-
τελούν θέματα ζωτικής σημασίας.  

Η έννοια της εξΑΕ έχει συνδεθεί στην Ελλάδα με αυτή της Ανοικτής και εξ Αποστά-
σεως Εκπαίδευσης κυρίως λόγω του γεγονότος ότι εισήχθη στη χώρα μέσω της ίδρυσης 
του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Η Ανοικτή Εκπαίδευση αναφέρεται σε μια 
εναλλακτική εκπαιδευτική διαδικασία, απαλλαγμένη από τους περιορισμούς που θέτει 
η τυπική εκπαίδευση. Σύμφωνα με το ιδεώδες της Ανοικτής Εκπαίδευσης, κάθε άνθρω-
πος έχει δικαίωμα στη μόρφωση η οποία θα πρέπει να διατίθεται δια βίου. Αυτό προϋ-
ποθέτει την παροχή ευκαιριών και πρόσβασης την εκπαιδευτική διαδικασία από μέρους 
των ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Ωστόσο, το μεγαλύτερο εμπόδιο στην αύξηση ευκαιριών και στην ελεύθερη πρόσβαση 
είναι η απαίτηση της φυσικής παρουσίας των εκπαιδευομένων σε συγκεκριμένο χώρο 
και χρόνο. Για το λόγο αυτό, η Ανοικτή Εκπαίδευση εφαρμόζει την εξ Αποστάσεως 
Εκπαίδευση ή διαφορετικά, η εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση αποτελεί μέρος της Ανοι-
κτής Εκπαίδευσης, χωρίς να υπάρχει ο περιορισμός χώρου, χρόνου και ρυθμού μελέ-
της. 

Η εξΑΕ είναι διαμορφωμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να διεξάγεται σε απομακρυσμένο 
περιβάλλον και αυτός είναι ο λόγος που την κάνει πιο ευέλικτη. Στην ανοιχτή εξΑΕ η 
διδασκαλία και η μάθηση είναι διαδικασίες που συντελούνται ανεξάρτητα η μία από 
την άλλη, καθώς η μάθηση επιτυγχάνεται έπειτα από προσωπική μελέτη του διδακτι-
κού υλικού. Επιπλέον, σημαντικό συστατικό που θα οδηγήσει στην επιτυχή ολοκλή-
ρωση των σπουδών, είναι η υποστήριξη του εκάστοτε φοιτητή που παρακολουθεί ένα 
πρόγραμμα σπουδών από απόσταση. 

Η ανοιχτή εξΑΕ χαρακτηρίζεται από την εξατομικευμένη διδασκαλία και την αυτονο-
μία του σπουδαστή. Και ενώ αυτό, πριν κάποια χρόνια, σήμαινε απομόνωση και απου-
σία αλληλεπίδρασης των φοιτητών μεταξύ τους και των φοιτητών με τον εκάστοτε κα-
θηγητή, πλέον στη σημερινή έχει αλλάξει εξαιτίας των Μ.Κ.Δ..  

175/390

________________________________________________________________________________________________________ 
 i-Teacher     -      I.S.S.N. : 1792 - 4146       -      Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Περιοδικό     -    25ο  Τεύχος    -         Νοέμβριος  2020



Με την ραγδαία δε είσοδο των Τεχνολογιών της πληροφορίας και Επικοινωνίας 
(Τ.Π.Ε.) στην εκπαίδευση η εξΑΕ μπορεί να θεωρηθεί το κύριο εργαλείο επικοινωνίας. 
Όπως σημειώνεται και στον Τίγκα (2016), η εξέλιξη της εξΑΕ πραγματοποιήθηκε πα-
ράλληλα με τη βελτίωση των τεχνολογιών που συμβάλουν στην επίτευξη αποτελεσμα-
τικής επικοινωνίας. Οι νέες τεχνολογίες και το Διαδίκτυο ειδικότερα, αποτέλεσαν κα-
θοριστικό παράγοντα σε αυτή την εξέλιξη, καθώς είναι μέχρι και σήμερα τα κύρια ερ-
γαλεία που βοηθούν τους σπουδαστές και τους καθηγητές εξΑΕ προγραμμάτων να ε-
πικοινωνούν και να αλληλεπιδρούν. Σε κάθε όμως περίπτωση οι δύο έννοιες, αυτή της 
εξΑΕ και της ΑεξΑΕ δεν ταυτίζονται και στο πλαίσιο της παρούσας έργασίας γίνεται 
αναφορά μόνο στην πρώτη. 

Όπως προαναφέραμε, η εξΑΕ αναπτύσσεται και εξελίσσεται παράλληλα με την εξέλιξη 
της τεχνολογίας. Τα Μ.Κ.Δ. είναι εργαλεία δημιουργίας διαδικτυακών κοινοτήτων στις 
οποίες εντάσσονται άτομα με κοινά ενδιαφέροντα. Τα πιο δημοφιλή από αυτά 
(Facebook, Twitter, Instagram κ.α) εξυπηρετούν εκατομμύρια χρήστες που έχουν δη-
μιουργήσει λογαριασμούς στις ιστοσελίδες τους. Η διαφοροποίησή τους από τα παρα-
δοσιακά μέσα ενημέρωσης βρίσκεται στο ότι εκτός από τη δημοσιοποίηση υλικού, οι 
χρήστες έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν και να συνεργάζονται. 

Στο Διαδίκτυο προσφέρονται εκατοντάδες Μ.Κ.Δ. και καθώς η χρήση τους αυξάνεται 
με ιλιγγιώδεις ρυθμούς, πολλοί επιστήμονες προσπάθησαν να τα κατηγοριοποιήσουν 
χρησιμοποιώντας διαφορετικά κριτήρια.  

Η πιο αποτελεσματική κατηγοριοποίηση επιχειρήθηκε από τον Zhang (2010), ο οποίος 
στην έρευνα του «Social Media and Distance Education» διακρίνει τα Μ.Κ.Δ. σε έξι 
βασικές κατηγορίες. Αναλυτικότερα:  

1η: Ιστοσελίδες Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Networks), όπως το Facebook, 
MySpace, το Bebo, το Google+ και το LinkedIn. 

2η:  Μέσα Κοινωνικής Σελιδοσήμανσης (social bookmarking ή social tagging), όπως 
τα Digg, Delicious, CiteULike, Google Reader, StumbleUpon 

3η: Ιστοσελίδες Συνεργατικής Συγγραφής (collaborative authoring), όπως Wikipedia, 
Google Docs. 

4η: Ιστοσελίδες Μοιράσματος Πολυμέσων (multimedia sharing), δημιουργούν κοινό-
τητες στις οποίες οι χρήστες τους οργανώνουν και μοιράζονται συγκεκριμένα είδη πε-
ριεχομένου που μπορούν να είναι φωτογραφίες, βίντεο, μουσική ή και άλλου είδους 
καλλιτεχνικά έργα, με πιο δημοφιλείς τα YouTube, Flickr, deviantArt, Vimeo, 
Slideshare.net, Scribd, Spotify, SoundCloud 

5η:  Ιστολόγια (blogs, micro-blogging), είναι ατομικές ή ομαδικές ιστοσελίδες στις ο-
ποίες μπορεί κάποιος να αναρτήσει περιεχόμενο που συνήθως εμφανίζεται σε αντί-
στροφη χρονολογική σειρά. Μπορούν να περιέχουν κείμενο, εικόνα, ήχο, βίντεο και να 
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καλύπτουν ποικίλα θέματα, όπως προσωπικά, κοινωνικά, επιστημονικά και θέματα ε-
πικαιρότητας. Παραδείγματα αποτελούν τα Blogger, WordPress, LiveJournal, 
ExpressionEngine, Typad, καθώς και το ελληνικό Pathfinder Blogs. Το Twitter είναι 
το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα micro-blogging, ενώ micro-blogging. 

6η: Διαδικτυακές τηλεδιασκέψεις (Web conferencing), όπως τα WebEx, 
GoToMeeting, DimDim. 

Σύμφωνα με την πολύ πρόσφατη στατιστική έρευνα «Digital in 2020», περίπου 3,8 
δισεκατομμύρια είναι οι εγγεγραμμένοι χρήστες από όλες τις ηπείρους και από όλες τις 
ηλικιακές ομάδες σε κάποια MKΔ όπως το Facebook, το Twitter, το Instagram κ.ά. με 
αυξανόμενο, μάλιστα, ρυθμό. Οι ιστότοποι αυτοί αποτελούν βασικές περιοχές εξερεύ-
νησης ταυτότητας και αυτοέκφρασης, καθώς προσφέρουν την ευκαιρία στους χρήστες 
τους να εκφράσουν τη δημιουργικότητά τους, να την κοινοποιήσουν σε ένα μεγάλο 
ακροατήριο και να λάβουν ανατροφοδότηση, όπως ισχυρίζονται σε άρθρο τους οι 
Cachia, Compano & Da Costa (2007 : 1179-1203).  

Τα Μ.Κ.Δ. στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

Η εξΑΕ, η οποία λόγω της φύσης της υιοθέτησε νωρίς τις ασύγχρονες επικοινωνιακές 
λύσεις που προσέφερε το Διαδίκτυο, ενσωμάτωσε συνεργατικές πρακτικές του Web 
2.0, όπως είναι και τα Μ.Κ.Δ.. Η διαδικτυακή συνεργατική μάθηση ευνοείται από το 
γεγονός ότι στους «ψηφιακές πλατφόρμες» εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι μπορούν 
να αναπτύξουν διάλογο και να συνεργαστούν σύγχρονα και ασύγχρονα. 

Τα Μ.Κ.Δ. είναι εύκολο να υποστηρίξουν τη δημιουργία κοινοτήτων μάθησης και την 
ανάδειξη νέων τύπων συνεργατικότητας, δεδομένου ότι διαθέτουν τα κατάλληλα στοι-
χεία γι’ αυτό, όπως είναι η δυνατότητα άμεσου διαμοιρασμού αρχείων, η εύκολη χρήση 
τους και η ποικιλία επικοινωνιακών και αλληλεπιδραστικών ευκαιριών που προσφέ-
ρουν σε ένα ψηφιακό περιβάλλον. 

Η σχέση των Μ.Κ.Δ. με την εκπαίδευση και, γενικότερα, με την εκπαιδευτική κοινό-
τητα μπορεί να αναλυθεί σε τέσσερις κατευθύνσεις: 

• Αναθεωρείται ο ρόλος των εκπαιδευτικών, σχετικά με την διδασκαλία, την κατάρτιση 
και την πιστοποίησή τους, εξαιτίας του πλήθους των πληροφοριών και των σχέσεων 
που αναπτύσσονται μέσω των Μ.Κ.Δ.. 

• Όλο και περισσότερα άτομα έχουν την ανάγκη να εργάζονται, να μαθαίνουν και να 
σπουδάζουν εξ αποστάσεως. Σε αυτό συμβάλει το Διαδίκτυο και τα Μ.Κ.Δ., που προ-
σφέρουν γρήγορή και εύκολη πρόσβαση στο περιεχόμενο και στις απαραίτητες πλη-
ροφορίες. 

• Επικρατεί όλο και περισσότερο η αντίληψη της αποκέντρωσης και της εύκολης πρό-
σβασης στις υπηρεσίες, από οποιοδήποτε σημείο κι αν βρίσκεται ένα άτομο, καθώς 
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οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στηρίζονται, κυρίως, στην τεχνολογία σύννεφου 
(Cloud-based computing). 

Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της χρήσης των Μ.Κ.Δ. 
στην εκπαίδευση 

Οι υποστηρικτές της χρήσης των Μ.Κ.Δ. αναφέρουν ότι πλέον είμαστε τόσο εξοικειω-
μένοι με τα Μ.Κ.Δ. που αποτελούν μέρος της καθημερινότητά μας. Επιπρόσθετα, ως 
εκπαιδευτικό εργαλείο, τα Μ.Κ.Δ. εμπλουτίζουν τη μαθησιακή εμπειρία, επιτρέποντας 
στους διδάσκοντες και τους διδασκομένους να ανταλλάσσουν ιδέες, να επικροτούν τη 
συνεργασία και τη συζήτηση και να συμμετέχουν και να αλληλεπιδρούν αξιοποιώντας 
τέτοιες κοινωνικές πλατφόρμες. 

Τα πλεονεκτήματα της χρήσης των Μ.Κ.Δ. στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι πολλά. 
Αρχικά, τα Μ.Κ.Δ. αποτελούν έναν αποτελεσματικό τρόπο ενίσχυσης της αλληλεπί-
δρασης και έναν τρόπο ανάπτυξης των δεξιοτήτων επικοινωνίας, επιτρέποντας στους 
εκπαιδευόμενους να νιώθουν πιο άνετα και να εκφράζονται ελεύθερα σε ένα φιλικό 
περιβάλλον. Ένα δεύτερο πλεονέκτημα με τη χρήση των Μ.Κ.Δ. στην εκπαίδευση είναι 
το γεγονός ότι συμβάλουν στη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικών και 
εκπαιδευόμενων. Οι εκπαιδευτές μπορούν να απαντούν στις απορίες των εκπαιδευόμε-
νων, να αναθέτουν εργασίες για το σπίτι, να σχεδιάζουν τα μαθήματα, να στέλνουν 
μηνύματα και ενημερώσεις, να προγραμματίζουν ή να ανακοινώνουν επερχόμενα συμ-
βάντα και να μοιράζονται ψηφιακό υλικό.  

Στον αντίποδα όλων των παραπάνω πλεονεκτημάτων, οι επικριτές των Μ.Κ.Δ. έρχο-
νται να αντιπαραθέσουν τα μειονεκτήματά τους, ή αλλιώς, τους κινδύνους που κρύβει 
η χρήση των Μ.Κ.Δ. στην εκπαίδευση. Σύμφωνα με αυτούς, οι νέες τεχνολογίες δεν 
θεωρούνται συχνά κατάλληλες για να επιτευχθεί μάθηση ή τουλάχιστον είναι λιγότερο 
αποτελεσματική συγκριτικά με την δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία. Ας αναφέ-
ρουμε μια σειρά από μειονεκτήματα της χρήσης των Μ.Κ.Δ. στην μαθησιακή διαδικα-
σία. Αρχικά, μία κοινή καταγγελία των διδασκόντων είναι ότι τα Μ.Κ.Δ. αποσπούν την 
προσοχή των διδασκομένων. Εργαλεία όπως το Facebook και το Instagram, αποσυντο-
νίζουν τους μαθητές από τη συμμετοχή στην τάξη και διαταράσσουν την εκπαιδευτική 
διαδικασία. Επιπλέον, ενώ τα Μ.Κ.Δ. παρέχουν στους εκπαιδευτικούς και εκπαιδευό-
μενους τη δυνατότητα να συνδεθούν μεταξύ τους, ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί ως όπλο για κακόβουλη συμπεριφορά. Τέλος, τα Μ.Κ.Δ. μπορούν 
να θεωρηθούν ότι αποτρέπουν τη διαπροσωπική επικοινωνία των ατόμων. Αυτή η ψη-
φιακή μορφή επικοινωνίας, διαμορφώνει ένα περιβάλλον ελεύθερης έκφρασης και αι-
σθήματος ασφάλειας και, κατά συνέπεια, τους οδηγεί στην απομόνωση και στην απο-
ξένωση. 

Η ένταξη των Τ.Π.Ε. στην εξΑΕ, έχει αναδιαμορφώσει σε μεγάλο βαθμό τόσο τις δια-
δικασίες όσο και το περιεχόμενο των περισσότερων εξΑΕ προγραμμάτων. Ωστόσο, η 
εξΑΕ και, ιδιαίτερα, οι μορφές της που επικεντρώνονται στην ενίσχυση της ατομικής 
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ελευθερίας, συχνά θεωρούνται και χαρακτηρίζονται ως μοναχικός τρόπος μάθησης. 
Αυτός ο τρόπος, μπορεί να μειώσει τα κίνητρα μάθησης πολλών, οι οποίοι δεν έχουν 
την κατάλληλη εμπειρία και δεν είναι εξοικειωμένοι με αυτή τη μορφή εκπαίδευσης. 
Επιπλέον, μπορεί να έρθουν αντιμέτωποι με ζητήματα προσβασιμότητας στο εκπαιδευ-
τικό υλικό και σε πληροφορίες. Συνεπώς, η παροχή μέγιστης ελευθερίας στους εκπαι-
δευομένους, η ευκαιρία δημιουργίας κοινότητας και η αμοιβαία υποστήριξη, αποτελεί 
πρόκληση για την εξΑΕ. 

Συμπεράσματα 

Την τελευταία δεκαετία η εμφάνιση των Μ.Κ.Δ. έχει φέρει επανάσταση στα εργαλεία 
επικοινωνίας, ενημέρωσης και διδασκαλίας (μάθησης). Τα Μ.Κ.Δ. μέσω του Διαδι-
κτύου και των έξυπνων κινητών τηλεφώνων, παρέχουν προσβασιμότητα σε έναν τερά-
στιο αριθμό ατόμων. 

 Σαν φυσικό επακόλουθο, η επιρροή των Μ.Κ.Δ. στο περιβάλλον διδασκαλίας και μά-
θησης αυξάνεται χρόνο με το χρόνο και οι εφαρμογές τους μπορούν να ενισχύσουν το 
υλικό της τάξης, να επηρεάσουν θετικά τις συζητήσεις, τη συνεργατική εργασία, κ.λπ. 

 Τα Μ.Κ.Δ. εισάγουν εργαλεία και υλικό στην εκπαιδευτική κουλτούρα που θα μπο-
ρούσαν να βοηθήσουν στη διάσπαση των καθιερωμένων ρουτινών και να ωθήσουν 
τους εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευομένους να λάβουν ανατροφοδότηση σχετικά 
με τις επιδόσεις τους. Άλλωστε, το ζητούμενο στην εξΑε είναι αλληλεπίδραση.  

 Εξάλλου, η νέα γενιά των εκπαιδευομένων εισέρχεται στην εκπαίδευση με ισχυρές 
δεξιότητες χρήσης των Μ.Κ.Δ. αλλά και των νέων τεχνολογιών γενικότερα, μια κατά-
σταση που προφανώς διευκολύνει την εισαγωγή νέων τεχνικών, υποστηρικτικών προς 
τη διδασκαλία 

 Τα Μ.Κ.Δ. είναι εύκολο να υποστηρίξουν τη δημιουργία κοινοτήτων μάθησης και την 
ανάδειξη νέων τύπων συνεργατικότητας, δεδομένου ότι διαθέτουν τα κατάλληλα στοι-
χεία γι’ αυτό, όπως είναι η δυνατότητα άμεσου διαμοιρασμού αρχείων, η εύκολη χρήση 
τους και η ποικιλία επικοινωνιακών και αλληλεπιδραστικών ευκαιριών που προσφέ-
ρουν σε ένα ψηφιακό περιβάλλον. 

Κλείνοντας, θα λέγαμε ότι, τα Μ.Κ.Δ. μετατοπίζουν το κέντρο της μάθησης και της 
διδασκαλίας από τον έναν εκπαιδευόμενο σε μία ομάδα εκπαιδευομένων, ενισχύοντας 
την ατομική μάθηση μέσα από τη συνεργασία και την αλληλεπίδραση. Από την άλλη 
μεριά, όμως, η χρήση των Μ.Κ.Δ., μπορεί να μετατραπεί σε απειλή, αφού υπάρχει πε-
ρίπτωση να χαθεί ο έλεγχος τους από τους εκπαιδευτές και να προκληθεί διαταραχή. 
Συνήθως, ο λόγος που προκαλείται αυτή η διαταραχή είναι η περισσότερη εξοικείωση 
που έχουν οι εκπαιδευόμενοι με τις νέες τεχνολογίες και τα Μ.Κ.Δ., σε αντίθεση με 
τους εκπαιδευτές τους, που είναι λιγότερο εξοικειωμένοι. 
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Το πρόγραμμα Erasmus + 

Καντάς Κωνσταντίνος 
Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου 1ης Ενότητας Σχολικών Μονάδων Δημοτικής Εκ-

παίδευσης Νομού Δωδεκανήσου, kkantas@sch.gr 

Περίληψη 

Η ενίσχυση της «κοινωνίας της γνώσης», η ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου και 
της διά βίου μάθησης αποτελούν τις λέξεις-κλειδιά της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». 
Το έτος 2017 σηματοδότησε την 30ή επέτειο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δρομολό-
γησε το πρόγραμμα Erasmus, μια μακρόχρονη και παραγωγική πρωτοβουλία στον το-
μέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας. Το πρόγραμμα Erasmus plus 
είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη 
νεολαία και τον αθλητισμό. Το παρόν άρθρο έχει στόχο να παρουσιάσει τα αποτελέ-
σματα του προγράμματος Erasmus plus στη σχολική εκπαίδευση.  

Λέξεις-Κλειδιά: πρόγραμμα Erasmus plus, δια βίου εκπαίδευση, κινητικότητα, ανταλ-
λαγή γνώσεων 

Εισαγωγή 

Ο καθένας που αποφασίζει να συμμετάσχει σε πρόγραμμα κινητικότητας εμπλουτίζει 
τις γνώσεις του, εργάζεται ή σπουδάζει σε ένα περιβάλλον με διαφορετικές τεχνολογίες 
και τεχνογνωσία, διευρύνει τους επαγγελματικούς του ορίζοντες, εξασκεί και τελειο-
ποιεί μια ξένη γλώσσα, γνωρίζει ένα διαφορετικό πολιτισμό, καλλιεργεί την αυτονομία 
του, αποκτά νέους φίλους ή και μελλοντικούς συνεργάτες, προσφέρει στον εαυτό του 
ένα επιπλέον επαγγελματικό προσόν, αυξάνει τις δυνατότητες εξεύρεσης εργασίας 
στην Ελλάδα ή σε κάποια χώρα του εξωτερικού (Violano et al., 2018). 

Αποτελέσματα από το Πρόγραμμα Erasmus + στη σχολική εκπαίδευση 

Η έρευνα EIS (Bauer & Kreuz, 2015) διερεύνησε τους λόγους κινητικότητας του προ-
σωπικού, οι οποίοι ήταν ελαφρώς διαφορετικοί από αυτούς που δήλωσαν οι μαθητές. 
Όσον αφορά τα κίνητρα των μελών του προσωπικού, οι ευκαιρίες για την ενίσχυση της 
συνεργασίας με διεθνείς εταίρους (86%) και για την ανάπτυξη ικανοτήτων (85%) κα-
τέχουν την υψηλότερη θέση. Η ευκαιρία να συναντηθούν νέοι άνθρωποι (84%) κατέ-
λαβε την τρίτη θέση, όπως στην ιεραρχία των μαθητών. Αυτό υποδηλώνει ότι η κοινω-
νική πτυχή της κινητικότητας ήταν καθοριστική για τους ερωτώμενους.  

Η ευκαιρία να γνωρίσουν διαφορετικές πρακτικές μάθησης και μεθόδους διδασκαλίας 
ήρθε στην πέμπτη θέση (79%) δίπλα στην ποιότητα του ιδρύματος υποδοχής (79%). 
Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για τον αντίκτυπο μιας τέτοιας κινητικότητας στη διδα-
σκαλία και το πρόγραμμα σπουδών. Από την άλλη μεριά, ενώ η μετάβαση στο εξωτε-
ρικό ήταν ολοένα και πιο σημαντική για τους μαθητές να βελτιώσουν τη θέση τους στη 
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διεθνή αγορά εργασίας, η πτυχή της βελτίωσης των ευκαιριών για εργασία στο εξωτε-
ρικό ήταν λιγότερο εμφανής μεταξύ του προσωπικού. Η δυνατότητα αύξησης της δι-
δασκαλίας και των γενικών ακαδημαϊκών ικανοτήτων ήταν επίσης σημαντική.  

Οι εκπαιδευτικοί στην ίδια έρευνα δήλωσαν ότι η κινητικότητα σε σχέση με τη διδα-
σκαλία τους ώθησε πολύ. Θεώρησαν ότι υπήρξε σημαντικό πλεονέκτημα για τα σχο-
λεία που εργάζονταν. Ωστόσο, η σημαντικότερη επίδραση της κινητικότητας του προ-
σωπικού, με το 70% του προσωπικού να συμφωνεί με αυτό, ήταν το κέρδος στη γνώση 
ορθών πρακτικών και νέων δεξιοτήτων κυρίως διδασκαλίας. 

Οι εκπαιδευτικοί παρατηρούν επίσης ευεργετικές επιδράσεις στην ποιότητα της διδα-
σκαλίας (81%) και στη διεπιστημονική και δια-οργανωτική συνεργασία (81%) και στη 
διεθνή συνεργασία γενικά (91%), αλλά λιγότερες στη χρήση ΤΠΕ. Επίσης, θεωρούν 
ότι η κινητικότητα του προσωπικού αποτελεί ένα πολύ αποτελεσματικό εργαλείο για 
την ενίσχυση της διεθνοποίησης της διδασκαλίας. Συγκεκριμένα έλαβαν οφέλη για την 
προώθηση της ανταλλαγής εμπειριών σχετικά με τις παιδαγωγικές μεθόδους (93%) κα-
θώς και για το κίνητρο του προσωπικού (93%). Η κινητικότητα του προσωπικού θεω-
ρήθηκε επίσης ότι τους ενθάρρυνε να εμπλουτίσουν τα μαθήματά τους (93%). Η ποιο-
τική μελέτη έδειξε επιπροσθέτως ότι ο αντίκτυπος του Erasmus+ στο εκπαιδευτικό 
προσωπικό στηρίζεται στην ενίσχυση των διαδικασιών «Διεθνοποίηση στο σπίτι». Οι 
εκπαιδευτικοί γνώριζαν ότι όλες αυτές οι πληροφορίες και η απόκτηση δεξιοτήτων θα 
είχαν αντίκτυπο όταν επέστρεφαν στην πατρίδα τους, καθώς το φαινόμενο Erasmus+ 
επεκτάθηκε και στους εκπαιδευτικούς που δεν ταξίδεψαν.  

Κατά την εξέταση των επιπτώσεων των διαφόρων τύπων κινητικότητας, οι εκπαιδευ-
τικοί συμφώνησαν ότι η κινητικότητα του προσωπικού σε σχέση με τις διδακτικές ερ-
γασίες (εισερχόμενες και εξερχόμενες) θα μπορούσε να είναι πολύ αποτελεσματική 
στην προώθηση της διεθνοποίησης των μαθητών στο σπίτι και στον εμπλουτισμό / βελ-
τίωση της ποιότητας της διδασκαλίας. Η μεγαλύτερη απόκλιση μεταξύ των δύο προο-
πτικών μπορεί να παρατηρηθεί όσον αφορά την επίδραση της κινητικότητας στην κι-
νητοποίηση του λοιπού προσωπικού του σχολείου και στην κινητοποίηση των μαθη-
τών. Όσον αφορά τις επιπτώσεις της κινητικότητας του προσωπικού στην κατάρτιση 
οι εκπαιδευτικοί συμφώνησαν ότι αυτή η κινητικότητα τους επέτρεψε να αποκτήσουν 
γνώσεις, συγκεκριμένη εμπειρογνωμοσύνη και δεξιότητες, να παρακινήσουν το υπό-
λοιπο προσωπικό του σχολείου να μετακινηθεί και να παρακινήσει τους μαθητές 
(Standley, 2015).  

Οι ποιοτικές συνεντεύξεις έδειξαν πως η διεθνής εμπειρία φαινόταν να βελτιώνει το 
βιογραφικό σημείωμα των εκπαιδευτικών και να ενισχύει τις ευκαιρίες απασχόλησης 
και επαγγελματικής εξέλιξής τους. Η κινητικότητα του προσωπικού Erasmus+ φάνηκε 
να αναπτύσσει κάποια ευρωπαϊκή ακαδημαϊκή συνείδηση που επηρέασε θετικά τους 
συμμετέχοντες. 
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Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν το πρόγραμμα Erasmus+ ως σημαντικό κινητήριο μοχλό 
διεθνοποίησης. Αυτό δεν προκαλεί έκπληξη, καθώς το πρόγραμμα είναι μακράν το με-
γαλύτερο του είδους του στην Ευρώπη και μπορεί να θεωρηθεί ως το πιο σχετικό πρό-
γραμμα, όπως επιβεβαίωσαν και οι συνεντεύξεις στην Κεντρική και Νότια Ευρώπη. Οι 
εκπαιδευτικοί θεωρούν το πρόγραμμα Erasmus+ πολύ σημαντικό για τη βελτίωση των 
σχέσεων με τους ομοτίμους του εξωτερικού (85%), για την τόνωση της συνεργασίας 
και των κοινών σχεδίων (83%), και για τη θεμελίωση των πολυμερών σχεδίων ή δι-
κτύων (81%). Πολλοί επέδρασαν επίσης στη διευκόλυνση των ατομικών συμφωνιών 
συνεργασίας (79%) και της έρευνας (77%). Επιπλέον, κατά τη γνώμη του προσωπικού, 
οι δομές του προγράμματος Erasmus+ εξαρτώνται σε κάποιο βαθμό από τις προσωπι-
κές σχέσεις (55%) (Tuzun & Mede, 2016). 

Η συντριπτική πλειοψηφία του εκπαιδευτικού προσωπικού που είχε εμπειρία κινητικό-
τητας πιστεύει ότι η κινητικότητα του προσωπικού σε σχέση με τη διδασκαλία βοηθά 
το προσωπικό να αποκτήσει εμπειρογνωμοσύνη και νέες δεξιότητες. Τα εντυπωσιακά 
κέρδη σε σχέση με τις προσωπικές ικανότητες του προσωπικού που συμμετέχει σε όλες 
τις δράσεις κινητικότητας ήταν τα πιο εντυπωσιακά. Από το προσωπικό που εμπλέκε-
ται στις τρεις δράσεις Erasmus+, το 78% έως 96% ισχυρίστηκε ότι έχει βελτιωθεί και 
στους τέσσερις τομείς αρμοδιότητας, με κοινωνικές δεξιότητες που επωφελούνται πε-
ρισσότερο από μια εμπειρία κινητικότητας (93% έως 96%). 

Σύμφωνα με την έρευνα του Kugiejko (2016) μία από τις υποθέσεις του προγράμματος 
LLP είναι η υποστήριξη της ανταλλαγής γνώσεων και η βελτίωση του επιπέδου εκπαί-
δευσης μεταξύ των σχολείων που συμμετέχουν στη διεθνή ανταλλαγή. Οι αναπτυγμέ-
νες ατζέντες ανέλαβαν τη δημιουργία κοινών καθηκόντων (όπως λεξικό σχολικής 
γλώσσας, blog, σχεδιασμός λογοτύπου). Σήμερα το πρόγραμμα Key Action 2 περιλαμ-
βάνει έξι διαφορετικούς τύπους δραστηριοτήτων των μαθητών και τα αποτελέσματα 
παρουσιάζονται σε ένα διεθνές ακροατήριο κατά τις επισκέψεις ανταλλαγής προσωπι-
κού. Ωστόσο, το ζήτημα του υπολογισμού και της υποβολής εκθέσεων σχετικά με το 
επίπεδο βελτίωσης είναι ενοχλητικό. Σύμφωνα με τις συνεντεύξεις που διενήργησε ο 
Kugiejko (2016), δεν υπάρχουν γραπτά αρχεία που να μετρούν το επίπεδο αλλαγής, 
μόνο υποκειμενικές απόψεις που επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα της συμμετοχής στο 
πρόγραμμα Erasmus Plus. 

Οι διευθυντές και οι συντονιστές έργων χρησιμοποιούν την ευκαιρία που προσφέρουν 
οι διάφορες ενότητες του προγράμματος για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού επιπέδου 
εκπαίδευσης στα ιδρύματά τους χρησιμοποιώντας τις καλές πρακτικές που έχουν κοι-
νές με τα συνεργαζόμενα σχολεία. 

Η βασική αξία του προγράμματος είναι η προώθηση της επιστήμης, της εμπειρίας και 
της αποδοχής της διαφορετικότητας. Μέσα από αυτά τα καθήκοντα και τις δραστηριό-
τητες, όλα τα εμπλεκόμενα σχολεία πρέπει να μάθουν περισσότερα για τα υπόλοιπα, 
να βρουν κοινά πράγματα και πρότυπα που θα τους βοηθήσουν να βελτιώσουν τη μελ-
λοντική συνεργασία τόσο ως εκπαιδευτικοί όσο και ως μελλοντικοί εργαζόμενοι σε 

183/390

________________________________________________________________________________________________________ 
 i-Teacher     -      I.S.S.N. : 1792 - 4146       -      Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Περιοδικό     -    25ο  Τεύχος    -         Νοέμβριος  2020



διάφορους τομείς εκτός από την εκπαίδευση. «Αναμένουμε από τους ανθρώπους να 
συνειδητοποιήσουν ότι όλοι είμαστε διαφορετικοί, αλλά το πιο σημαντικό θα πρέπει 
να αναζητήσουμε τρόπους για το σεβασμό των διαφορών μεταξύ τους» - συνοψίζει ο 
συντονιστής του έργου (Kugiejko, 2016).  

Η ανταλλαγή ιδεών είναι μια ανεκτίμητη πηγή γνώσης για την Ευρώπη - την οποία 
μοιράζονται άμεσα οι δάσκαλοι και οι μαθητές, αλλά και οι εργαζόμενοι στα εκπαιδευ-
τικά ιδρύματα. Από τη συμμετοχή των σχολείων στο πρόγραμμα, οι εκπαιδευτικοί μπο-
ρούν να επεκτείνουν το βασικό πρόγραμμα σπουδών ολοκληρωμένης διδασκαλίας, συ-
μπεριλαμβανομένης της γλώσσας και της τέχνης. Το τμήμα της προετοιμασίας πριν 
από τη διεθνή επίσκεψη απαιτεί αρκετό χρόνο και αφοσίωση. Οι ερωτηθέντες δεν προ-
σπάθησαν να κρύψουν πόσο αγχωτικές είναι οι ανταλλαγές πριν, κατά τη διάρκεια και 
μετά το γεγονός. Η διαδικασία σχεδιασμού των ταξιδιών ξεκινάει με τη συνάντηση 
όλων των συντονιστών του έργου, όπου ορίζονται η ατζέντα και όλες οι λεπτομέρειες. 
Στο επόμενο βήμα ο συντονιστής ξεκινά την οργάνωση της μεταφοράς και της στέγα-
σης, ζητά άδεια από τρίτους για το ταξίδι (γονείς, τοπική αστυνομία, διευθυντή κλπ.) 
και υπολογίζει όλες τις δαπάνες (Van Maele et al., 2015).  

Όλοι οι συντονιστές οφείλουν να θυσιάσουν τον ελεύθερο χρόνο τους, συμπεριλαμβα-
νομένων των οικογενειών των μαθητών. Κάθε ταξίδι περιλαμβάνει μια σειρά από του-
ριστικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Ωστόσο, εκπαιδευτικοί επισημαίνουν ότι η συμ-
μετοχή στο πρόγραμμα αποτελεί πηγή ικανοποίησης για αυτούς και τον ενθουσιασμό 
των μαθητών και τα εκπληκτικά αποτελέσματα αποτελούν ένα επιπλέον όφελος. Επι-
πλέον, οι συμμετέχοντες είναι ευτυχείς που μπορούν να εξασκήσουν τις γλωσσικές δε-
ξιότητές τους καθώς όλη η επικοινωνία με τα σχολεία που συνεργάζονται γίνεται στα 
αγγλικά. Για το προσωπικό είναι επίσης κίνητρο για επαγγελματική ανάπτυξη.  

Για να συμμετάσχει κάποιος εκπαιδευτικός στο έργο πρέπει να παρουσιάσετε ένα βιο-
γραφικό σημείωμα. Στη συνέχεια, το σχολείο και ο συντονιστής αποφασίζουν ποιοι 
εκπαιδευτικοί έχουν το καταλληλότερο υπόβαθρο να ταξιδέψουν. Η ευκαιρία να μετα-
βούν στο εξωτερικό και να επισκεφθούν διεθνή σχολεία βοηθά στην οικοδόμηση της 
αυτοεκτίμησης για τους εκπαιδευτικούς και τους βοηθά να εκσυγχρονίσουν το υπάρχον 
περιβάλλον. 

Η ανάπτυξη των γνώσεων των μαθητών και των διδασκόντων σχετικά με την ποικιλο-
μορφία των πολιτισμών και των γλωσσών και την κατανόηση της αξίας τους ενισχύει 
την ποιότητα και το εύρος του εκπαιδευτικού συστήματος της ΕΕ. Αξίζει να τονιστεί 
ότι κάθε σχολείο, δάσκαλος και μαθητής έχει την ευκαιρία να συμμετάσχει στο πρό-
γραμμα. Η θέση του εκπαιδευτικού ιδρύματος, αγροτικής, ημιαστικής ή αστικής περιο-
χής, δεν αποτελεί παράγοντα που αποκλείει τη συμμετοχή, επειδή ο βασικός στόχος 
του έργου είναι η προθυμία να αναληφθεί δράση. Τα οφέλη που αποκομίζουν οι συμ-
μετέχοντες αποτελούν την καλύτερη απόδειξη για την εφαρμογή του προγράμματος 
Erasmus Plus (Kugiejko, 2016). 
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Μεταξύ των πιο κοινά αναφερθέντων οφελών στην έρευνα του Kugiejko (2016) ήταν 
η βελτίωση των γνώσεων σχετικά με τα κράτη μέλη της ΕΕ. Κατά τη διάρκεια του 
έργου το προσωπικό συνέχισε τις σχέσεις του με ξένους δασκάλους. Οι τέσσερις δά-
σκαλοι που διαδραμάτισαν το ρόλο συντονιστών έργων αποδείχθηκαν εντυπωσιακοί 
για την οργάνωση εκδηλώσεων μεγάλων ομάδων, διότι η επιτυχία του ταξιδιού εξαρ-
τάται από αυτούς. Και τα δύο θεσμικά όργανα ήταν ακριβή κατά τον προγραμματισμό 
των δαπανών τους που ήταν ζωτικής σημασίας από την επιχορήγηση (24.000 € για κάθε 
σχολείο) 

Οι ερωτηθέντες τόνισαν ότι λόγω των ανταλλαγών βελτίωσαν τα εργαλεία της ομαδι-
κής εργασίας και χρησιμοποίησαν περισσότερα εργαλεία πληροφορικής στις μεθόδους 
διδασκαλίας τους. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στην ανταλλαγή λαμ-
βάνουν πιστοποιητικά που επιβεβαιώνουν την απόκτηση νέων δεξιοτήτων (πιστοποιη-
τικό συμμετοχής). Στην πραγματικότητα, περισσότεροι από 10 καθηγητές υπογράμμι-
σαν τις βελτιωμένες γλωσσικές δεξιότητές τους. Τα μεμονωμένα οφέλη είναι ζωτικής 
σημασίας για την επαγγελματική εξέλιξη, αν και είναι τα τελικά αποτελέσματα του 
συνεργατικού έργου ολόκληρης της ομάδας που καθορίζουν την επιτυχία ολόκληρου 
του έργου. 

Παράλληλα υπήρχαν συνολικά 800 μαθητές στα σχολεία που συμμετείχαν. Ένα από 
τα αξιώματα περιελάμβανε την επέκταση της συμμετοχής στις εκπαιδευτικές δραστη-
ριότητες σε όσο το δυνατόν περισσότερους μαθητές. Με βάση τα αποτελέσματα της 
έρευνας, οι μαθητές κερδίζουν και τελειοποιούν τις δεξιότητές τους και τις ικανότητές 
τους, που είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματική συμμετοχή στη μελλοντική 
επαγγελματική τους ζωή, όπως η γνώση ξένων γλωσσών και τεχνολογιών πληροφορι-
κής.  

Σύμφωνα με τη γνώμη των εκπαιδευτικών, οι μαθητές βελτίωσαν τις κοινωνικές τους 
δεξιότητες και την ικανότητα να εργάζονται ως ομάδα. Σημαντικός παράγοντας ήταν 
επίσης η δυνατότητα να δημιουργήσουν σχέσεις με τους συνομηλίκους τους από δια-
φορετικές εθνικότητες χρησιμοποιώντας τις γλωσσικές δεξιότητές τους στην πράξη. 
Με βάση την έρευνα, σχεδόν το 90% των εκπαιδευτικών παρατήρησε ότι οι μαθητές 
εκφράζουν υψηλό ενδιαφέρον για τις ξένες χώρες και τους πολιτισμούς τους (Kugiejko, 
2016).  

Επίσης, η κατανόησή τους για τις συνθήκες αλλοδαπής εκπαίδευσης και την σχολική 
πραγματικότητα στις χώρες-εταίρους αυξήθηκε σημαντικά. Επιπλέον, οι μαθητές απο-
δείχθηκαν περισσότερο ανεκτικοί απέναντι σε διαφορετικά έθνη και τους πολιτισμούς 
τους, γεγονός που πυροδότησε το κίνητρό τους για εκμάθηση νέων γλωσσών. Ως απο-
τέλεσμα, το επίπεδο επάρκειας στα αγγλικά αυξήθηκε σημαντικά (οι μαθητές κάνουν 
λάθη αλλά προσπαθούν να μιλούν ξένη γλώσσα). Επιπλέον, οι συμμετέχοντες μαθητές 
έμαθαν να σέβονται τη δική τους πολιτιστική κληρονομιά και να την προωθούν στο 
εξωτερικό. Δυστυχώς, το πρόγραμμα Erasmus Plus επιτρέπει μόνο ένα συγκεκριμένο 
αριθμό συμμετεχόντων, ωστόσο η προετοιμασία και η εκτέλεση των καθηκόντων 
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περιλαμβάνει σχεδόν ολόκληρο το σχολείο. Ωστόσο παρόλο που δεν μπορούν να συμ-
μετάσχουν όλα τα παιδιά στην ανταλλαγή, είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν και να δουν 
τα οφέλη της δέσμευσής τους. 

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας του Kugiejko (2016) επιβεβαίωσε ότι 
το κίνητρο είναι η συνεργασία να μην τελειώσει σε ένα έργο, αλλά να αποτελέσει κι-
νητήριο μοχλό για συνεχή συνεργασία. Οι αναλαμβανόμενες δραστηριότητες διαχειρί-
ζονται με τρόπο ώστε να συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι (μεταξύ 
των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των γονέων), τόσο από τις ομάδες που συμμετέ-
χουν στην ίδια την ανταλλαγή όσο και από εκείνες που υποστηρίζουν τα τοπικά καθή-
κοντα. 

Ο απώτερος στόχος της συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus Plus είναι η ανάπτυξη 
μιας ισχυρής και διαρκούς συνεργασίας μεταξύ των σχολείων και η ενίσχυση του ευ-
ρωπαϊκού εκπαιδευτικού συστήματος. Αυτή είναι η αρχική φάση της εξοικείωσης των 
νεότερων μαθητών με την αποτελεσματικότητα στην προσωπική και επαγγελματική 
ζωή, η οποία στο μέλλον θα πρέπει να γίνει ένα σταθερό στοιχείο του εκπαιδευτικού 
συστήματος. Οι εκθέσεις που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με το πρό-
γραμμα Erasmus επιβεβαιώνουν ότι κατά τα έτη 2014/2016 ο αριθμός των ταξιδιών 
αυξάνεται και, συνεπώς, όλο και περισσότερα κεφάλαια δίνονται για νέα έργα και εκ-
δρομές Αναμένεται ότι στην Ευρώπη μεταξύ 2014-2020 θα συμμετάσχουν πάνω από 
25.000 σχολεία και επιχειρήσεις και ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός είναι 14,7 δισε-
κατομμύρια ευρώ. Ως αποτέλεσμα, το πρόγραμμα Erasmus γίνεται όλο και πιο δημο-
φιλές όχι μόνο μεταξύ των μαθητών αλλά και των σχολείων ή των ιδρυμάτων 
(Kugiejko, 2016).  

Η επίδραση της κινητικότητας στις διδακτικές μεθόδους, στα προγράμματα 
σπουδών και στην έρευνα 

Για περισσότερο από το 70% του προσωπικού, το πιο σημαντικό αποτέλεσμα της κι-
νητικότητας του προσωπικού ήταν το κέρδος στη γνώση των καλών πρακτικών και των 
δεξιοτήτων για την εργασία τους. Οι εκπαιδευτικοί είχαν επίσης σημαντικές επιπτώσεις 
στην προώθηση νέων ιδεών και μεθόδων, καθώς και στις διδακτικές δεξιότητες που 
προέκυπταν από την κινητικότητα του διδακτικού προσωπικού (Violano et al., 2018).  

Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί παρατήρησαν επίσης ευεργετικές επιδράσεις στην ποιότητα 
της διδασκαλίας (81%), ενώ το 92% έχει επιπτώσεις στην πολυτομεακή και διατομεακή 
συνεργασία καθώς και στη διεθνή συνεργασία γενικά. Λιγότερο φαινόμενο ήταν η 
χρήση των ΤΠΕ. Η ποιοτική μελέτη επιβεβαίωσε αυτά τα ευρήματα. Όσον αφορά το 
προσωπικό γενικότερα, οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν επίσης μια συνολική θετική εμπει-
ρία του προγράμματος Erasmus+, αλλά ήταν ελαφρώς λιγότερο ενθουσιώδεις από τους 
μαθητές.  

Οι εμπειρίες στο εξωτερικό ήταν (σε αντίθεση με τους μαθητές) κυρίως ακαδημαϊκές 
και επαγγελματικές. Οι πολιτισμικές και προσωπικές εμπειρίες αναφέρονται λιγότερο 

186/390

________________________________________________________________________________________________________ 
 i-Teacher     -      I.S.S.N. : 1792 - 4146       -      Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Περιοδικό     -    25ο  Τεύχος    -         Νοέμβριος  2020



συχνά. Οι εμπειρίες και οι αξιολογήσεις υπήρξαν πολύ θετικές στο πλαίσιο αυτό, μο-
λονότι υπήρξε μια γενική καταγγελία σχετικά με την έλλειψη ακαδημαϊκής, θεσμικής 
και διδακτικής αναγνώρισης αυτού του είδους ανταλλαγής (Tuzun & Mede, 2016). 

Πάνω από το 90% θεωρούσαν την κινητικότητα του προσωπικού αποτελεσματική στην 
επίτευξη σημαντικών στόχων, όπως το κίνητρο των μαθητών να μεταβούν στο εξωτε-
ρικό, η διεθνοποίηση στο σπίτι, η προώθηση νέων παιδαγωγικών μεθόδων, το κίνητρο 
άλλων εκπαιδευτικών να μεταβούν στο εξωτερικό και ο εμπλουτισμός στα μαθήματά 
τους. Περισσότερο από το 90% του εκπαιδευτικού προσωπικού έχει την άποψη ότι η 
κινητικότητα του προσωπικού ή η διδασκαλία στηρίζουν τη διεθνοποίηση στο σπίτι. 

Τέλος, η κινητικότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού ενίσχυσε επίσης σε σημαντικό 
βαθμό τη συνεργασία στον τομέα της έρευνας. Το 69% συμφώνησε ότι οι ανταλλαγές 
εκπαιδευτικού προσωπικού αυξάνουν τις ερευνητικές ευκαιρίες και θεωρούνται σημα-
ντικό πλεονέκτημα για την ενίσχυση της ερευνητικής ικανότητας. Περισσότερο από το 
90% αξιολόγησε την κινητικότητα ως ισχυρό αντίκτυπο στη διεθνοποίηση του αναλυ-
τικού προγράμματος και την ευαισθητοποίηση για τη διεθνοποίηση και για το 68% του 
εκπαιδευτικού προσωπικού με εμπειρία κινητικότητας παρατηρήθηκε αύξηση των ε-
ρευνητικών ευκαιριών (Violano et al., 2018).  

Συμπεράσματα 

Βάσει των παραπάνω αποτελεσμάτων συμπεραίνεται ότι η πρόσκληση για συμμετοχή 
στο εξωτερικό μπορεί να θεωρηθεί ότι βασίζεται συχνά σε έναν δεσμό μεταξύ των εκ-
παιδευτικών που εκδίδουν την πρόσκληση και των εκπαιδευτικών που προσκλήθηκαν 
και ότι κατά την περίοδο κατά την οποία διεξάγεται η έρευνα συζητούνται και ενδεχο-
μένως συναντώνται με άλλους εκπαιδευτικούς και αναπτύσσονται νέες ιδέες. Συνο-
λικά, το παρόν άρθρο επιβεβαίωσε όλα αυτά τα ευρήματα όσον αφορά την επιρροή του 
Erasmus+ για τη διδασκαλία και την ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών. Σε πολλές 
χώρες και τομείς σπουδών, το Erasmus+ αποτελεί τη μόνη ευκαιρία για τους εκπαιδευ-
τικούς να ταξιδεύουν στο εξωτερικό και υπήρξε έντονη συναίνεση μεταξύ των ερωτη-
θέντων ότι αυτές οι δράσεις κινητικότητας σε σχέση με τη διδασκαλία είχαν αντίκτυπο 
στη συνεργασία στην έρευνα καθώς και στην ανάπτυξη μεθόδων διδασκαλίας και νέα 
προγράμματα σπουδών.  

Η κινητικότητα του προσωπικού θεωρήθηκε ότι βοηθά στην ανάπτυξη της επάρκειας 
ξένων γλωσσών, συνήθως στα αγγλικά. Σύμφωνα με το συνεντευξιαζόμενο εκπαιδευ-
τικό προσωπικό, η διδασκαλία των μαθητών με διαφορετικό εκπαιδευτικό και πολιτι-
στικό υπόβαθρο απαιτούσε προβληματισμό και η εμπειρία της διδασκαλίας σε διαπο-
λιτισμικά πλαίσια είχε έτσι ισχυρή δυνατότητα να οδηγήσει σε πιο ολοκληρωμένες δι-
δακτικές ικανότητες συγκριτικά με τους εκπαιδευτικούς που δεν έλαβαν μέρος στο 
πρόγραμμα. Η κινητικότητα τέλος του προσωπικού δημιουργεί επίσης νέες δραστηριό-
τητες συνεργασίας στον τομέα της έρευνας μεταξύ των συμμετεχόντων υπαλλήλων και 
των συναδέλφων τους από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Πράγματι, σε πολλές περιπτώσεις 
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υπήρξε ισχυρή σχέση μεταξύ της κινητικότητας του προσωπικού και της συνεργασίας 
στον τομέα της έρευνας μέσω της επέκτασης της συνεργασίας σε σχέση με την κινητι-
κότητα του προσωπικού για την κατάρτιση και την αύξηση των κινήτρων για τη σύ-
νταξη κοινών ερευνητικών εγγράφων ή την έναρξη ερευνητικών έργων. Η κινητικό-
τητα του προσωπικού παρείχε έτσι έναν αποτελεσματικό τρόπο για την ανάπτυξη και 
ενίσχυση των δεσμών. 
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Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ) 

Πρεπούση Λουκία, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, l_prepousi@yahoo.gr 

Περίληψη 

Στο παρόν άρθρο η βιβλιογραφική ανασκόπηση έχει ως θέμα τη Διαταραχή Ελλειμμα-
τικής Προσοχής/ Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ). Πιο συγκεκριμένα βασικός στόχος εί-
ναι η ανάλυση της ψυχοκοινωνικής εξέλιξης των παιδιών με ΔΕΠ-Υ, καθώς επίσης θα 
αναλυθούν τρόποι προκειμένου να μειωθεί/ ανατραπεί/ αντιμετωπιστεί η συγκεκριμένη 
διαταραχή. Για αυτόν το λόγο είναι έκδηλη η ανάγκη το άρθρο να επικεντρωθεί σε 
πέντε άξονες. Στον πρώτο άξονα θα δοθεί έμφαση στον ορισμό της ΔΕΠ-Υ. Στο δεύ-
τερο άξονα επισημαίνονται τα κριτήρια στα οποία στηρίζεται η διάγνωση της ΔΕΠ-Υ. 
Στον τρίτο άξονα θα γίνει αναφορά στα συμπτώματα που έχουν τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ. 
Στον τέταρτο άξονα θα μελετηθεί η συνύπαρξη της ΔΕΠ-Υ με άλλες διαταραχές. Στον 
τελευταίο άξονα θα αναπτυχθεί το θέμα σχετικά με τις μεθόδους των εκπαιδευτικών 
του σχολείου και όλων των σχετικών φορέων προκειμένου να μειώσουν τη ΔΕΠ-Υ στα 
παιδιά. Με βάση τα παραπάνω οι πέντε άξονες της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκό-
πησης θα είναι οι εξής: Πως ορίζεται η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερ-
κινητικότητα (ΔΕΠ-Υ); Ποια είναι τα κριτήρια που στηρίζονται για τη διάγνωση της 
ΔΕΠΥ; Ποια είναι τα συμπτώματα που εκδηλώνονται στα παιδιά με ΔΕΠ-Υ και πως 
αυτά ταξινομούνται; Υπάρχει συνύπαρξη ΔΕΠΥ με κάποια άλλη διαταραχή, ποια είναι 
η συννοσηρότητα; Ποιες μέθοδοι παρέμβασης χρησιμοποιούνται συνήθως για την α-
ντιμετώπιση/ θεραπεία της ΔΕΠ-Υ σε παιδιά; 

Λέξεις Κλειδιά: ΔΕΠ-Υ, διάγνωση, συμπτώματα, συννοσηρότητα, παρέμβαση/ θερα-
πεία. 

Εισαγωγή 

Η Διαταραχή Ελλειμματική προσοχής – Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ) γνωστή και ως 
Υπερκινητική Διαταραχή (ΥΚΔ) αποτελεί μία από τις πιο σοβαρές ψυχιατρικές και 
αναπτυξιακές διαταραχές, η οποία εμφανίζεται κατά τη νηπιακή ηλικία και επιμένει 
στο χρόνο, επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τη λειτουργικότητα του ατόμου σε διάφορους 
τομείς της ζωής του (Στασινός,2013). Κυρίως ένα παιδί παραπέμπεται για διάγνωση 
όταν υπάρχει το σύμπτωμα της απροσεξίας χωρίς απαραίτητα την υπερκινητικότητα. 
Για το λόγο αυτό στην Ελλάδα όπως και σε πολλές χώρες καθυστερεί η έγκαιρη διά-
γνωση και ανίχνευση και ως εκ τούτου και η παρέμβαση (Καμούτσα κα, 2011).  

Βιβλιογραφική ανασκόπηση 

 Ορισμός ΔΕΠ-Υ 

Ο όρος προέρχεται από την Αμερική και ονομάζεται Attention Deficit Hyperactivity 
Disorder- ADHD (Κολιάδης, 2010). Τα βασικά χαρακτηριστικά είναι η αυξημένη κι-
νητική δραστηριότητα, η υπερ κινητικότητα, η διάσπαση προσοχής και η παρορμητική 
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συμπεριφορά. Η ΔΕΠ-Υ έχει αποτελέσει για πολλά χρόνια αντικείμενο έρευνας αλλά 
και επιστημονικής αντιπαράθεσης (Στασινός, 2013).  

Τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ αποτελούν δύσκολη πρόκληση για τις οικογένειες, τους εκπαι-
δευτικούς και τους συμμαθητές. Η πρώτη επιστημονική δημοσίευση που έκανε ανα-
φορά στην διαταραχή της Ελλειμματικής προσοχής/ Υπερκινητικότητας χρονολογείται 
το 1902 από το Βρετανό γιατρό George Still, ο οποίος περιέγραψε τη νόσο του Still. 
Από τότε οι ερευνητές έχουν χρησιμοποιήσει πολλούς και διαφορετικούς ορισμούς για 
να περιγράψουν τη συγκεκριμένη διαταραχή. Στην περιγραφή και ανάλυση του ορι-
σμού της διαταραχής δίνεται έμφαση στην περιγραφή και την αναγνώριση ενός συν-
δυασμού συμπεριφορικών συμπτωμάτων (Heward, 2011). Οι βασικές δυσκολίες των 
παιδιών με ΔΕΠ-Υ είναι αποτέλεσμα από ένα σημαντικό έλλειμμα στην ικανότητα 
τους να σταματούν ξαφνικά, απότομα την προγραμματισμένη ενέργεια αφού για αυ-
τούς είναι απαραίτητο, δηλαδή σημειώνεται μεγάλη δυσκολία αυτοελέγχου και ανα-
στολή των παρορμήσεων (Wilmshurst, 2011). 

Σύμφωνα με το Στασινό η συχνότητα της συγκεκριμένης διαταραχής κυμαίνεται στο 
3- 7 % του σχολικού πληθυσμού, επίσης η διαταραχή αυτή δεν είναι ταυτόσημη με τις 
μαθησιακές δυσκολίες και αυτό γιατί ενώ υπάρχουν παιδιά με ΔΕΠ-Υ, που παρουσιά-
ζουν δυσκολίες μάθησης, όμως αυτό δεν συμβαίνει πάντα (Στασινός, 2013). Είναι δυ-
νατό το παιδί να έχει θετική στάση και καλή επίδοση στα μαθήματα του σχολείου όμως 
να παρουσιάσει έλλειμμα προσοχής και υπερκινητικότητας. Το σύνδρομο «διαταραχή 
ελλειμματικής προσοχής – υπερκινητικότητας» αφορά ένα ποσοστό του μαθητικού 
πληθυσμού, το οποίο συνεχίζεται και στην ενήλικη ζωή του ατόμου, προκαλώντας προ-
βλήματα τόσο στο ίδιο το άτομο όσο και στο περιβάλλον του (Κάκουρος & Μανια-
δάκη, 2000).  

Παράγοντες που επηρεάζουν τη ΔΕΠ-Υ 

Με βάση την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία οι παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν 
τη ΔΕΠ-Υ θα αναφερθούν στις παρακάτω γραμμές: 

 Οι αναπτυξιακοί παράγοντες, όπου τα αναπτυξιακά προβλήματα, όπως η καθυστέ-
ρηση στην ανάπτυξη του λόγου έχουν σχέση με την πρώιμη έναρξη της διάχυτης υπερ-
κινητικότητας (Κουρκούτας & Chartier, 2008). 

Οι νευρο- βιολογικοί παράγοντες, όπως η έκθεση του εμβρύου στο κάπνισμα της μη-
τέρας, στη λήψη ναρκωτικών ή οινοπνευματωδών ποτών κατά τη διάρκεια της εγκυ-
μοσύνης, ο πρόωρος τοκετός, η εγκεφαλική βλάβη και άλλα συναφή έχουν συσχέτιση 
με τη ΔΕΠ-Υ (Κουρκούτας & Chartier, 2008). Επιπλέον άλλοι παράγοντες είναι η 
μειωμένη ντοπαμινεργική και νοραδρενεργική δραστηριότητα αλλά και σεροτονερ-
γική, και σύμφωνα με τη Νευρο βιολογία: ο προμετωπιαίος φλοιός και το ραβδωτό 
σώμα καθώς και τα αυξημένα επίπεδα μόλυβδου στον οργανισμό (Wilmshurst, 2011). 
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Οι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες, δηλαδή παράγοντες κοινωνικής αντιξοότητας. Για πα-
ράδειγμα οι διαταραγμένες οικογενειακές σχέσεις, η επιθετική στάση του γονέα προς 
το παιδί, η ψυχιατρική διαταραχή του γονέα, η φροντίδα του παιδιού σε ίδρυμα κ.α. 
αποτελούν παράγοντες οι οποίοι έχουν άμεση σχέση με τη ΔΕΠ-Υ (Κουρκούτας & 
Chartier, 2008).  

Είναι αξιοσημείωτο να τονιστεί ότι οι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες είναι το αποτέλεσμα 
της επίδρασης των προβλημάτων του παιδιού με ΔΕΠ-Υ στην οικογένεια και όχι το 
αίτιο διαταραχής (Κουρκούτας,2008). Οι αιτίες που προκαλούν το σύνδρομο δεν έχουν 
ακόμα διευκρινιστεί. Φαίνεται ότι κυρίαρχη θέση έχουν οι γενετικοί και νευρολογικοί 
παράγοντες. Θεωρείται ότι οι γενετικοί παράγοντες έχουν σπουδαίο ρόλο διότι έχει 
παρατηρηθεί οικογενειακό ιστορικό στα παιδιά με ΔΕΠ-Υ (Berkley, 2006e). Επιπλέον, 
γίνεται λόγος για δυσλειτουργία σε κάποιες περιοχές του εγκεφάλου που ελέγχουν την 
προσοχή και περιορίζουν την παρορμητική συμπεριφορά. Παρ’ όλα αυτά οφείλει να 
τονιστεί ότι υπάρχει ακόμα ασάφεια σχετικά με την αιτιολογία της οικείας διαταραχής 
(Berkley, 2006e). 

 Διαγνωστικά κριτήρια της ΔΕΠΥ 

Η διάγνωση ΔΕΠ-Υ πραγματοποιείται με βάση τα κριτήρια του Διαγνωστικού και Στα-
τιστικού Εγχειριδίου Ψυχικών Διαταραχών (American Psychiatric Association, 2000). 
Το χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτής της διαταραχής είναι ένα επίμονο πρότυπο απρο-
σεξίας ή/ και υπερ κινητικότητας- παρορμητικότητας, το οποίο έχει υψηλή συχνότητα 
και σοβαρότητα σε σχέση με το πρότυπο που παρατηρείται σε άτομα αναπτυξιακού 
επιπέδου (Heward, 2011). Ο ειδικός κάνει διάγνωση ότι το παιδί έχει σταθερά συμπτώ-
ματα απροσεξίας ή /και παρορμητικότητας για μία περίοδο έξι τουλάχιστον μηνών και 
με έναρξη αυτών των συμπτωμάτων πριν από την ηλικία των επτά ετών (Heward, 
2011). Πιο συγκεκριμένα, ανάλογα με τα συμπτώματα τα οποία έχει το κάθε παιδί με 
ΔΕΠ-Υ υπάρχουν τρεις τύποι: ΔΕΠΥ με βάση τον απρόσεκτο τύπο, ΔΕΠΥ με βάση 
τον υπερκινητικό- παρορμητικό τύπο, ΔΕΠΥ σε συνδυασμό αυτών των δύο τύπων 
(Κουρκούτας & Chartier, 2008). Η διάγνωση ΔΕΠ-Υ γίνεται με τεχνικές όπως η συνέ-
ντευξη, κλίμακες μέτρησης, άμεση παρατήρηση καθώς και άλλες συμπληρωματικές 
μεθόδους (Στασινός, 2013). 

 Η Αμερικάνικη Ψυχιατρική Εταιρεία (2000) (από το Στασινός, 2013) έχει δημιουργή-
σει ένα πίνακα με τα κυρίαρχα συμπτώματα και τα κριτήρια που επισημαίνουν τη Δια-
ταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερ κινητικότητας. Ακόμα τα συμπτώματα 
αυτά θα πρέπει να είναι παρόντα σε τουλάχιστον δύο διαφορετικά περιβάλλοντα (π.χ. 
στο σπίτι, στο σχολείο, στο ιατρείο του παιδιάτρου) (Heward, 2011). Κατά το DSM – 
IV τα συμπτώματα που αφορούν τη διαταραχή ελλειμματικής προσοχής – υπερ κινητι-
κότητας είναι τα εξής: 
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 Συμπτώματα ελλειμματικής προσοχής: Η αποτυχία στην προσοχή λεπτομερειών ή τα 
απρόσεκτα λάθη στη σχολική εργασία ή σε άλλες δραστηριότητες στο σχολείο γενικό-
τερα. Η δυσκολία συγκέντρωσης της προσοχής. Η απουσία προσοχής όταν του μιλάει 
κάποιος. Η μη εκτέλεση οδηγιών ή καθηκόντων. Η δυσκολία να οργανώνει εργασίες 
και δραστηριότητες. Η αποφυγή ανάληψης εργασιών, η απώλεια πραγμάτων και η διά-
σπαση από διάφορους θορύβους. Συμπτώματα υπερ κινητικότητας: H νευρική κίνηση 
χεριών και ποδιών, η εγκατάλειψη της θέσης του και η γενικότερη περιφορά του παι-
διού. Η δυσκολία συμμετοχής σε ήρεμο παιχνίδι. Συμπτώματα Παρορμητικότητας: Οι 
απερίσκεπτες απαντήσεις πριν ακόμα την ολοκλήρωση της ερώτησης και η δυσκολία 
στην αναμονή της σειράς. Για να υπάρχει διάγνωση για ΔΕΠ-Υ χρειάζονται έξι ή και 
περισσότερα συμπτώματα και από την Α και από τη Β ομάδα του πίνακα με τα κυρί-
αρχα συμπτώματα της ΔΕΠ-Υ (American Psychiatric Association, 2000).  

Συμπτώματα της ΔΕΠ-Υ 

Τα συμπτώματα της ΔΕΠ-Υ είναι δυνατό να αλλάξουν καθώς το παιδί μεγαλώνει, όμως 
πολλά είναι τα παιδιά τα οποία έχουν ΔΕΠ-Υ και δεν έχουν απαλλαχθεί από τα συ-
μπτώματα της διαταραχής (Κολιάδης, 2010). Συμπεριφορές που σχετίζονται με τη 
ΔΕΠ-Υ θα αναφερθούν παρακάτω, αυτές οι συμπεριφορές δεν ανήκουν στον πίνακα 
με τα κυρίαρχα συμπτώματα της ΔΕΠ-Υ από την Αμερικάνικη Ψυχιατρική Εταιρεία. 
Όμως μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον ενδιαφερόμενο γονέα ή εκπαιδευτικό για να 
τον βοηθήσει να αποφασίσει αν θα πρέπει να παραπέμψει το παιδί του σε ειδικό για 
περαιτέρω αξιολόγηση των προβλημάτων που παρουσιάζει (Κολιάδης, 2010). Προ-
βλήματα συμπεριφοράς: Διάσπαση προσοχής, ανησυχία, έλλειψη συναίσθησης των 
συνεπειών της συμπεριφοράς, παρόρμηση. Κοινωνικά προβλήματα: Περιορισμένες 
σχέσεις με τους συμμαθητές. Αδυναμία στο να συμμορφωθεί στις εντολές. Επιθετικό-
τητα, περιορισμένος έλεγχος ή / και ριψοκινδυνότητα. Μικρή ικανότητα να επιλύει 
κοινωνικά προβλήματα που υπάρχουν. Σχολικά προβλήματα: Σχετικά χαμηλές σχολι-
κές επιδόσεις. Γενικές και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Συναισθηματικά προβλή-
ματα. Απρόβλεπτη και ευμετάβλητη διάθεση. Βίωση συνεχούς ματαίωσης. Ανωριμό-
τητα στο συναισθηματικό έλεγχο (Κολιάδης, 2010). 

Συννοσηρότητα της ΔΕΠ-Υ 

Η ΔΕΠΥ είναι πολύ πιθανό να συνυπάρχει και με άλλες διαταραχές. Δηλαδή υπάρχουν 
και κάποιες περιπτώσεις που η ΔΕΠ-Υ μπορεί να συνυπάρχει με δύο και περισσότερες 
διαταραχές. Το βασικό στοιχείο σε περίπτωση συννοσηρότητας με άλλες διαταραχές 
είναι ότι η αναπτυξιακή πορεία του παιδιού και η σχολική επίδοση επιβαρύνονται σε 
μεγάλο βαθμό σε σύγκριση με το να έχει το παιδί διάγνωση με μόνο τη ΔΕΠ-Υ (Στα-
σινός,2013). Πιο συγκεκριμένα υπάρχει η πιθανότητα τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ να παρου-
σιάζουν ταυτόχρονα αναπτυξιακές δυσκολίες όπως μαθησιακές, διαταραχές των γνω-
στικών λειτουργιών, διαταραχές συμπεριφοράς και συναισθηματικής ανάπτυξης. Με 
βάση τη διεθνή βιβλιογραφία ποσοστό άνω το 50% των παιδιών με ΔΕΠ-Υ πληροί τα 
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κριτήρια για δύο διαγνωστικές κατηγορίες. Η ΔΕΠ-Υ συνυπάρχει με την εναντιωμα-
τική – προκλητική διαταραχή σε ποσοστό 30- 50% , τη διαταραχή της διαγωγής σε 
ποσοστό 25%, την αναπτυξιακή καθυστέρηση σε ποσοστό 15% και την αγχώδη διατα-
ραχή σε ποσοστό 25% (Κουρκούτας & Chartier, 2008). 

Εκπαιδευτικές στρατηγικές παρεμβάσεις 

Σύμφωνα με τον Στασινό οι διδακτικές παρεμβάσεις που αναπτύσσονται για τα παιδιά 
με ΔΕΠΥ είναι οι στρατηγικές πρόληψης της ΔΕΠΥ, οι στρατηγικές με βάση τη φαρ-
μακευτική αγωγή, παρεμβάσεις που στηρίζονται στο συμπεριφορικό μοντέλο των παι-
διών με ΔΕΠΥ. Επιπλέον σημαντικός παράγοντας για την επιτυχή και ωφέλιμη παρέμ-
βαση είναι η εκπαίδευση των γονιών για το πώς θα μεταχειρίζονται τα παιδιά με ΔΕΠΥ 
καθώς και η διαχείριση της σχολικής τάξης (Στασινός, 2013).  

Σε πολύ σοβαρές περιπτώσεις ΔΕΠΥ οι ειδικοί του θέματος προβαίνουν σε φαρμακευ-
τική αγωγή με τη χορήγηση διεγερτικών χημικών ουσιών όπως η ριταλίνη. Ακόμα ό-
μως και σε αυτές τις περιπτώσεις ο εκπαιδευτικός οφείλει να μην καθησυχάζεται μόνο 
με την ιατρική παρέμβαση/ θεραπεία αλλά και να αναπτύσσει το δικό του εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα παράλληλα με εκείνο. Διότι όπως έχει διαπιστωθεί η συνδυασμένη παρέμ-
βαση είναι πιο ωφέλιμη, αποδοτική και με διαρκή αποτελέσματα (Κολιάδης, 2010). 
Όπως επισημαίνει ο Heward η φαρμακοθεραπεία και οι συμπεριφορικές παρεμβάσεις 
είναι δύο από τις πιο ευρέως εφαρμοσμένες θεραπευτικές προσεγγίσεις για παιδιά με 
ΔΕΠ-Υ. Σχετικά με την φαρμακοθεραπεία αξίζει να τονιστεί ότι ορισμένοι ειδικοί ε-
παγγελματίες θεωρούν ότι τα φάρμακα μπορεί να έχουν περιορισμένα ή και καθόλου 
μακροπρόθεσμα οφέλη στην σχολική επίδοση των μαθητών με ΔΕΠ-Υ. Διότι πιστεύ-
ουν ότι η φαρμακοθεραπεία επιφέρει βραχυπρόθεσμες βελτιώσεις στη συμπεριφορά 
αλλά και μακροπρόθεσμα είναι επιζήμια (Heward, 2011).  

 Παράλληλα είναι αξιοσημείωτο να επισημανθεί ότι ο βαθμός δυσκολίας κάθε περί-
πτωσης ΔΕΠ-Υ εξαρτάται από τη σοβαρότητα των δυσκολιών του παιδιού και από το 
περιβάλλον που εμφανίζονται και αναπτύσσονται οι δυσκολίες. Θετικά αποτελέσματα 
θα υπάρχουν όταν οι μαθητές με ΔΕΠ-Υ ακολουθούν σαφή και δομημένα προγράμ-
ματα καθώς επίσης δέχονται υποστήριξη και ενθάρρυνση από το οικογενειακό τους 
περιβάλλον και εξατομικευμένη παρέμβαση και στο σχολείο και μετέπειτα στη ζωή 
τους επιλέγουν δραστηριότητες ενασχολήσεις που συνάδουν με τις μοναδικές δυνάμεις 
και αδυναμίες τους (Κολιάδης, 2010). 

Ο εκπαιδευτικός πριν προχωρήσει στο εξατομικευμένο πρόγραμμα διδασκαλίας οφεί-
λει να έχει εντοπίσει πώς, πότε και γιατί ο μαθητής είναι απρόσεκτος ή / και παρορμη-
τικός ή/ και υπερκινητικός. Για να έχει αποτελεσματικότητα η διδασκαλία / παρέμβαση 
των παιδιών με ΔΕΠΥ και να είναι και επιτυχής θα πρέπει ο εκπαιδευτικός να δώσει 
σημασία στις διδακτικές στρατηγικές που θα εφαρμόσει. Για την οργάνωση ενός προ-
γράμματος παρέμβασης οφείλει να ακολουθήσει τρία στάδια. Τα οποία είναι η αξιολό-

193/390

________________________________________________________________________________________________________ 
 i-Teacher     -      I.S.S.N. : 1792 - 4146       -      Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Περιοδικό     -    25ο  Τεύχος    -         Νοέμβριος  2020



γηση των ιδιαίτερων αναγκών και δυνατοτήτων του μαθητή, η επιλογή των πιο κατάλ-
ληλων διδακτικών προσεγγίσεων, η ενσωμάτωση των κατάλληλων μεθόδων διδασκα-
λίας σε ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα. Για να εφαρμοστεί η στρατηγική εξατομικευ-
μένης διδασκαλίας για μαθητές με ΔΕΠ-Υ και να ενσωματώσει τη διδασκαλία για ό-
λους τους μαθητές της τάξης και να είναι αποτελεσματική για όλο το σύνολο της τάξης 
τόσο για τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ όσο και για τα υπόλοιπα θα πρέπει να λαμβάνονται σο-
βαρά υπόψη τρεις βασικοί παράγοντες: η διεξαγωγή της διδασκαλίας, οι συμπεριφορι-
στικές παρεμβάσεις, οι ρυθμίσεις/ προσαρμογές στο σχολικό πλαίσιο (Κολιάδης, 
2010). 

Στο σημείο αυτό θα γίνει αναφορά στο συμπεριφορικό μοντέλο προσέγγισης των παι-
διών με ΔΕΠ-Υ, όπου δίνεται μεγάλη έμφαση σε αυτό το μοντέλο στη χρήση επαίνων, 
στην επιβράβευση για τη θετική συμπεριφορά του παιδιού και με τον ίδιο τρόπο εφαρ-
μόζονται αποτρεπτικοί μέθοδοι για την αρνητική συμπεριφορά του παιδιού. Για την 
αποτροπή της αρνητικής συμπεριφοράς αυτό μπορεί να συμβεί με το να διακοπούν 
προσωρινά οι ενισχυτές με την στέρηση προνομίων και με τη συνεχή προσπάθεια για 
κατάκτηση ενισχυτών. Η εφαρμογή του συμπεριφορικού μοντέλου συμβάλει σε με-
γάλο βαθμό στη βελτίωση της επικοινωνίας, της κοινωνικότητας, της σχολικής μαθη-
σιακής/ επίδοσης του παιδιού με ΔΕΠ-Υ (Στασινός,2013).  

Οι παρεμβάσεις/ προτάσεις για τη διαχείριση παιδιών με ΔΕΠ-Υ στο σχολικό πλαίσιο 
προκειμένου να επέλθει βελτίωση θα αναφερθούν αναλυτικά: Η σαφής δόμηση της 
καθημερινής ζωής, το πρόγραμμα οφείλει να είναι δομημένο και προβλέψιμο. Ο καθο-
ρισμός κανόνων με απλό και σαφή τρόπο που να ανταποκρίνονται στο αναπτυξιακό 
επίπεδο των παιδιών. Η περιβαλλοντική οργάνωση της τάξης, αλλαγή στις θέσεις των 
μαθητών μέσα στην τάξη. Το παιδί με ΔΕΠ-Υ καλό θα είναι να κάθεται στα μπροστινά 
θρανία ώστε να είναι στο οπτικό πεδίο του δασκάλου και να εξασφαλίζεται με αυτόν 
τον τρόπο η άμεση επιτήρησή του. Επιπλέον πάνω στο θρανίο του παιδιού καλό θα 
είναι να υπάρχουν τα απαραίτητα για το μάθημα αντικείμενα και όχι κάποια παραπάνω 
προκειμένου να μην του αποσπούν την προσοχή. Απαραίτητη κρίνεται η στενή συνερ-
γασία του δασκάλου με τους γονείς, αυτό μπορεί να συμβεί με ημερήσιο τετράδιο επι-
κοινωνίας. Επίσης όπου κρίνεται αναγκαίο μπορεί να γίνει εκμάθηση δεξιοτήτων δια-
βάσματος στους γονείς, όπου είναι χρήσιμη για το διάβασμα με το παιδί τους. Η επι-
βράβευση και η παροχή κινήτρων για να κατακτήσει το παιδί το επιθυμητό στόχο είναι 
αναγκαίες. Καλό θα είναι να ενισχύεται και η προσπάθεια όχι μόνο η μεγάλη επιτυχία. 
Παράλληλα η ενίσχυση των συμμαθητών του παιδιού με ΔΕΠ-Υ έτσι ώστε να αγνοούν 
τη διαταρακτική του συμπεριφορά. Πολύ σημαντική θεωρείται η αλλαγή στον τρόπο 
διδασκαλίας στα παιδιά με ΔΕΠ-Υ. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ωφέλιμο θα είναι να 
διαφοροποιηθεί και να είναι ευέλικτο. Η διδασκαλία να πραγματοποιείται με διασκε-
δαστικό και ευρηματικό τρόπο λόγου χάρη μικρές παραλλαγές στον τρόπο παρουσία-
σης στο ίδιο το διδακτικό υλικό, προκειμένου να παρακινεί το ενδιαφέρον των παιδιών. 
Επιπρόσθετα, να είναι επιτρεπτό στο παιδί η μερική κινητική ανησυχία την ώρα που 
κάθεται στο θρανίο, καθώς επίσης και τα μικρά διαλείμματα φυσικών δραστηριοτήτων. 
Σημαντική είναι και η καθιέρωση συμμετοχικής διδασκαλίας. Τα παιδία με ΔΕΠ-Υ 
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εργάζονται καλύτερα σε συνδυασμό παρά σε ομάδες. Οι οδηγίες στα παιδιά με ΔΕΠ-
Υ είναι καλό να είναι σύντομες, απλοποιημένες, σαφείς και να επαναλαμβάνονται άλλη 
μία φορά. Η διαμόρφωση ενός χώρου στην τάξη ως χώρος «ησυχίας» όπου το παιδί με 
ΔΕΠ-Υ να πηγαίνει σε αυτόν το χώρο όταν είναι απαραίτητο, όταν δηλαδή το παιδί 
έχει ανάγκη για ήσυχο περιβάλλον. Η μείωση σχολικών δραστηριοτήτων στην περί-
πτωση όπου οι σχολικές εργασίες δεν συμπληρώνονται ικανοποιητικά από το μαθητή 
με ΔΕΠ-Υ (Κουρκούτας & Chartier, 2008).  

Συνοψίζοντας σχετικά με την παρέμβαση και την αντιμετώπιση/ θεραπεία των παιδιών 
με ΔΕΠΥ απαιτείται μία συλλογική βάση, ένα αίσθημα συνευθύνης και κοινού προ-
γραμματισμού όλων των προσεγγίσεων/ παρεμβάσεων που εφαρμόζονται προκειμένου 
να μειώσουν/ να αντιμετωπίσουν τη ΔΕΠ-Υ. Αυτό το οποίο οφείλει να λαμβάνεται 
σοβαρά υπόψη είναι ότι η κάθε περίπτωση ΔΕΠ-Υ είναι μοναδική και θα είναι καλό 
να αντιμετωπίζεται με εξατομικευμένο πρόγραμμα ανάλογα με την κάθε περίπτωση 
του παιδιού (Στασινός, 2013).  

Συμπεράσματα 

 Είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά με ΔΕΠΥ να δέχονται την κατάλληλη βοήθεια για να 
αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες και τα προβλήματα που έχουν. Τον τελευταίο καιρό η 
στάση της εκπαίδευσης προς αυτά τα παιδιά υποστηρίζει την παροχή ίσως ευκαιριών 
στην εκπαίδευση και συμμετοχή στη μάθηση.  

Συμπερασματικά αυτό που οφείλουν όλοι οι φορείς της εκπαίδευσης να πετύχουν είναι 
η ισότητα της εκπαίδευσης, δηλαδή η ισότητα ενός εκπαιδευτικού συστήματος το ο-
ποίο μπορεί να χειρίζεται τις διάφορες καταστάσεις του σχολείου κάνοντας του μαθη-
τές ικανούς να έχουν θετικά αποτελέσματα στην εκπαίδευση και να επιφέρει στην πα-
ροχή ευκαιριών για μία καλύτερη ζωή για όλους (Αγγελίδης, 2011). Αυτό ισχύει για 
όλες τις περιπτώσεις των παιδιών με ιδιαίτερες δυσκολίες και ειδικότερα στο παρόν 
άρθρο για τους μαθητές με ΔΕΠ-Υ. Η συμπεριληπτική εκπαίδευση στόχος της είναι να 
αποτελεί μία εκπαίδευση συμμετοχική που να συμπεριλάβει όλους τους μαθητές. Για 
να υπάρξει όμως συμπεριληπτική εκπαίδευση εξαρτάται από την κουλτούρα, τις πρα-
κτικές και την πολιτική που αναπτύσσεται στο σχολικό πλαίσιο ώστε να ανταποκρίνο-
νται με επιτυχία και σεβασμό στην ετερότητα των μαθητών και να τους αντιμετωπίζουν 
ισότιμα (Αγγελίδης, 2011). 

Συνοψίζοντας, οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς έχουν σημαντικό και βασικό ρόλο στο να 
γενικεύσουν όσα έχουν κερδίσει τα παιδιά από τη θεραπεία. Αυτό συμβαίνει μέσω της 
επίβλεψης των αλληλοεπιδράσεων με τους συμμαθητές και τα υπόλοιπα παιδιά στο 
σχολικό πλαίσιο. Και της ενίσχυσης της κοινωνικής συμπεριφοράς του παιδιού με το 
να επιβραβεύσουν και να το καθοδηγήσουν στις διάφορες καταστάσεις που προκύ-
πτουν. Για αυτό το λόγο είναι απαραίτητη και αναγκαία η εκπαίδευση των εκπαιδευτι-
κών και των γονέων, η οποία αποσκοπεί στην εκμάθηση των τεχνικών υποστήριξης 
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του παιδιού προκειμένου να εφαρμόσει τις δεξιότητες που έχει αποκτήσει και αναπτύ-
ξει στην καθημερινή του ζωή.  
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Η αναγκαιότητα της διαπολιτισμικής επαγγελματικής ανάπτυξης των δασκάλων 
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Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία θα γίνει  παρουσίαση της αναγκαιότητας της διαπολιτισμικής 
επαγγελματικής ανάπτυξης των δασκάλων του Ν. Αργολίδας, ώστε να είναι σε θέση  
να ανταποκριθούν στην εκπαίδευση μαθητών με εθνοπολιτισμική ετερότητα. Συγκε-
κριμένα θα διερευνηθεί αν υπάρχει διαφοροποίηση των αντιλήψεων των δασκάλων για 
την αναγκαιότητα της διαπολιτισμικής επαγγελματικής τους ανάπτυξης στην εκπαί-
δευση μαθητών με εθνοπολιτισμική ετερότητα ως προς τα δύο φύλα, τα χρόνια υπηρε-
σίας και το επίπεδο σπουδών. Επίσης, αν  οι δάσκαλοι και  οι δασκάλες είναι επαρκώς 
ενημερωμένοι και επιμορφωμένοι στην εκπαίδευση μαθητών με εθνοπολιτισμική ετε-
ρότητα.  Και τέλος, σε ποιον τομέα αντιμετωπίζουν ή πρόκειται να αντιμετωπίσουν 
δυσκολίες σε μια τάξη  με μαθητές εθνοπολιτισμικά διαφορετικούς. Η συνεισφορά της 
έρευνας είναι ότι παρουσιάζει μια εικόνα των αντιλήψεων των δασκάλων του Νομού 
Αργολίδας για την εκπαίδευση μαθητών με εθνοπολιτισμική ετερότητα και το βαθμό 
ετοιμότητάς τους και κατάρτισής τους στη διαπολιτισμική εκπαίδευση.  

Λέξεις-Κλειδιά: επαγγελματική ανάπτυξη, διαπολιτισμική εκπαίδευση, διαπολιτισμική 
επάρκεια, διαπολιτισμική ικανότητα, διαπολιτισμική ετοιμότητα 

Εισαγωγή 

Ο 21ος αιώνας χαρακτηρίζεται από σημαντικότατες αλλαγές που πραγματοποιούνται 
στον οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και εκπαιδευτικό τομέα. Oι 27 χώρες της 
Ε.Ε., το 2018, φιλοξένησαν 2.400.000 πρόσφυγες (Eurostat, 2020) και 860.000 αιτού-
ντες άσυλο (Migration data portal, 2020). Η εκπαιδευτική πολιτική των κρατών προ-
σαρμόστηκε στην υπάρχουσα νέα κατάσταση και σε ευρωπαϊκό επίπεδο προωθήθηκε 
ο θεσμός της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, ώστε να υπάρξει κοινωνική συνοχή με την 
ένταξη των μεταναστών. 

Η Ελλάδα δεν μπορούσε να ήταν απούσα. «Ο άμεσος στόχος είναι να μετατραπεί η 
πολυπολιτισμική κοινωνία σε μια δημοκρατική διαπολιτισμική κοινωνία έχοντας στην 
πρώτη γραμμή τις αρχές της ισότητας και του σεβασμού» (Mokias, 2019, σ. 22). Οι εκ-
παιδευτικοί όμως, λόγω των απότομων αλλαγών και του εθνοκεντρικού χαρακτήρα του 
ελληνικού κράτους, έχουν ανάγκη από χρόνο, χώρο και πρακτική εξάσκηση για να εί-
ναι σε θέση να αναπτύξουν τις απαραίτητες εκείνες δεξιότητες και ικανότητες για να 
ανταποκριθούν στο εκπαιδευτικό τους έργο (Cherkowski & Ragoonaden, 2016). 
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Η διαπολιτισμική επαγγελματική ανάπτυξη του δασκάλου 

Η πρόοδος της τεχνολογίας, η παγκοσμιοποίηση, τα μεταναστευτικά ρεύματα οδήγη-
σαν στη διάσπαση κάποιων κρατών. Έτσι μπαίνουν σε δοκιμασίες οι ταυτότητες των 
πολιτών δημιουργώντας καταστάσεις σύγχυσης και συγκρούσεων (Ελευθεράκης, Για-
βρίμης & Τσαγκάτος, 2015).  

Η μη αναστρέψιμη αυτή κατάσταση είχε σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία και εφαρμογή 
του μοντέλου της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Βασίζεται στην ανάπτυξη της αμοι-
βαίας επίδρασης ανάμεσα σε ανθρώπους με εθνοπολιτισμική, γλωσσική και θρησκευ-
τική ετερότητα. Αφορά όλο τον πληθυσμό και όχι μόνο το μη γηγενή (Καλοφορίδης, 
2014). Δημιουργήθηκε μια αμοιβαία επίδραση (αλληλοεπίδραση) μεταξύ εκπαιδευτι-
κών και μαθητών ώστε να ενδυναμωθεί ο σεβασμός στη διαφορετικότητα και να στη-
ριχτεί στην αρχή της εθνοπολιτισμικής ισότητας. Η εκπαίδευση των μαθητών αποβλέ-
πει, με αυτόν τον τρόπο, στην παρουσία τους σε μια δημοκρατική κοινωνία χωρίς προ-
καταλήψεις και διακρίσεις (Ανδρούσου & Ασκούνη, 2007∙ Cummins, 2005· Νικολάου, 
Ταβουλάρη & Καναβούρας, 2008). Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην εφαρμογή του 
διαπολιτισμικού μοντέλου έχει να αντιμετωπίσει πολλές δυσκολίες. Θα πρέπει πρώτα, 
ο ίδιος, να αποβάλλει τις προκαταλήψεις του, για να είναι σε θέση να μεταβιβάσει 
στους μαθητές τις διαπολιτισμικές αρχές και αξίες (Ανδρούσου & Ασκούνη, 2007‧ 
Σγούρα, Μάνεσης & Μητροπούλου, 2018). Ο επαναπροσδιορισμός της ταυτότητάς του 
που αφορά τα ατομικά και τα κοινωνικά του χαρακτηριστικά (Ελευθεράκης κ. συν., 
2015)  και η ανάλυση οποιασδήποτε κατάστασης, κριτικά, θα συμβάλλουν στη δη-
μιουργία του κατάλληλου, θα λέγαμε, διαπολιτισμικού κλίματος (Μανιάτης, 2007). 

Από το 1986 με την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη ως τη Λευκή Βίβλο του 1995 τα σχολικά 
προγράμματα, το διδακτικό υλικό και οι επιμορφώσεις απόκτησαν ευρωπαϊκή μορφή 
(Δαμανάκης, 2005). Το 1997 η Ε.Ε. επισήμανε την επείγουσα ανάγκη της επιμόρφωσης 
των εκπαιδευτικών σε διαπολιτισμικά θέματα, όπως τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και 
αγωγή, τη χρήση κατάλληλων μεθόδων κλπ. (Ζάχος, 2013∙ Παπαχρήστος, 2009). 

Εννοιολογικός προσδιορισμός της διαπολιτισμικής επάρκειας, της ικανότητας 
και ετοιμότητας των εκπαιδευτικών 

Η διαπολιτισμική επάρκεια αφορά τις γνώσεις που έχει ο εκπαιδευτικός σχετικά με 
τους διάφορους πολιτισμούς, τους γλωσσικούς κώδικες και τον τρόπο ζωής των ατό-
μων με πολιτισμικές ετερότητες (Ζάχος, Βελλή & Βιλιάρδου, 2016). Όπως τονίζει ο 
Παπαοικονόμου (2015) για να υπάρχει όμως διαπολιτισμική επάρκεια θα πρέπει να 
υπάρχει και η ανάλογη επαγγελματική επάρκεια στους εξής κρίσιμους τομείς: 

• Στις μεθόδους διδασκαλίας: Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να είναι ενημερωμένος στις 
σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. 

• Στη διδακτική ικανότητα: Θα πρέπει να έχει τις ανάλογες δεξιότητες. 
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• Στην εποπτεία της σχολικής τάξης: Θα πρέπει να έχει την απαραίτητη ετοιμότητα 
για να ανταποκριθεί στη διαχείριση διάφορων καταστάσεων. 

• Στη διερευνητική ικανότητα. 

• Στην επικοινωνιακή δεξιότητα: Θα πρέπει να έχει την ικανότητα επικοινωνίας με 
φορείς, συλλόγους, γονείς κλπ. 

• Τέλος, στη δια βίου εκπαίδευση και επιμόρφωση. 

Η διαπολιτισμική ικανότητα σχετίζεται, τόσο με τις γνώσεις, όσο και με τις ικανότητες 
και στάσεις που έχει ο εκπαιδευτικός. Μαζί με τα προηγούμενα χαρακτηριστικά συνυ-
πάρχουν και οι αξίες που έχουν διαμορφωθεί από τους άγραφους νόμους της κοινωνι-
κής ζωής (Barrett, Byram, Lάzάr, Gaillard & Philippou, 20017‧ Vegh & Luu, 2019). Ο 
σεβασμός της εθνοπολιτισμικής ετερότητας από τους εκπαιδευτικούς είναι επακό-
λουθο μιας κοπιαστικής δουλειάς στο συναισθηματικό τομέα. Επομένως, χωρίς διαπο-
λιτισμική ευαισθησία δεν υπάρχει και διαπολιτισμική ικανότητα (Καρανικόλα, 2015· 
Robles & Gonzalez, 2019).  

Για να μπορέσουν οι εκπαιδευτικοί να επιτύχουν το στόχο τους θα πρέπει και οι ίδιοι 
να έχουν κάνει κτήμα τους αυτές τις δεξιότητες (Robles & Gonzalez, 2019). Οι διαπο-
λιτισμικά έτοιμοι εκπαιδευτικοί έχουν «την ικανότητα να συνειδητοποιούν, να συλλέ-
γουν τις κατάλληλες πληροφορίες, να ακούν, να προσαρμόζουν, να επιλύουν τις συγκρού-
σεις και να διαχειρίζονται τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και το άγχος» (Bennet, 2004, 
σ.132). 

Η επαγγελματική ανάπτυξη του Έλληνα και της Ελληνίδας εκπαιδευτικού 
σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

Η φοίτηση των μαθητών με εθνοπολιτισμικές ετερότητες δεν είναι εύκολη σε καμία 
περίπτωση. Οι συγκεκριμένοι μαθητές προέρχονται από οικογένειες με οικονομικά 
προβλήματα, έχουν να αντιμετωπίσουν διαφορετικές αντιλήψεις και θα πρέπει να ε-
γκλιματιστούν στο νέο κοινωνικό περιβάλλον. Δεν είναι λίγες οι φορές που έχουν να 
αντιμετωπίσουν και ρατσιστικές συμπεριφορές (Παγούνη & Καρούντζου, 2007). Έ-
χουν σχηματίσει λοιπόν μια ταυτότητα που έχει διαμορφωθεί από το φύλο τους, την 
ηλικία τους, τον τόπο διαμονής τους και το επίπεδο μόρφωσης των γονέων τους (Ελευ-
θεράκης κ. συν., 2015). Η βιβλιογραφική ανασκόπηση δείχνει ότι οι εκπαιδευτικοί της 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν είναι επαρκώς προετοιμασμένοι σε θέματα που αφο-
ρούν τη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Όντας ανέτοιμοι, δεν είναι σε θέση να διαχειρι-
στούν μια πολυπολιτισμική τάξη. Αυτή η κατάσταση της έλλειψης επάρκειας, πολλές 
φορές,  τους προκαλεί ανασφάλεια και άγχος. Θεωρούν αναγκαία την επιμόρφωση και 
εκπαίδευσή τους (Chranioti & Arvanitis 2018· Δέδε, 2018· Ζάχος, Βελλή & Βιλιάρδου, 
2016· Καλαματιανού, Κούλης & Παναγόπουλος, 2019· Palaiologou & Faas, 2012· Πα-
παοικονόμου, 2015· Sakka, 2010· Πολύζος, 2019· Tsaliki, 2012). Οι ίδιοι οι εκπαιδευ-
τικοί προτείνουν οι επιμορφώσεις σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης να 
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σχετίζονται με τον τρόπο που λειτουργούν οι τάξεις που αποτελούνται από μαθητές με 
γλωσσικές και εθνοπολιτισμικές ετερότητες. Τονίζουν, δηλαδή, ότι η διαπολιτισμική 
ετοιμότητα δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στη θεωρητική κατάρτιση αλλά να σχετί-
ζεται και με την πρακτική εφαρμογή, όπως το σχεδιασμό διδασκαλίας και να συμπερι-
λαμβάνει και στοιχεία διαπολιτισμικής αγωγής (Γεραρής, 2011· Μαυρομμάτης, 2008· 
Πολύζος, 2019). Η πλειοψηφία επιζητά τη λειτουργία βιωματικών εργαστηρίων που η 
θεματολογία τους θα αφορά την ταύτιση με το συναισθηματικό κόσμο του άλλου (εν-
συναίσθηση) και την εφαρμογή της ομαδοσυνεργατικής μάθησης (Vlachou & Pa-
nitsides, 2017).Οι εκπαιδευτικοί δείχνουν ιδιαίτερη προτίμηση στη χρήση νέων μορ-
φών διδασκαλίας όπως είναι για παράδειγμα το θεατρικό παιχνίδι (Παλαιοχωρινού, Σι-
πητάνου & Παμπούρη, 2017). Από την άλλη πλευρά είναι αναγκαία η εφαρμογή δια-
θεματικών διδασκαλιών και πολυπολιτισμικών προγραμμάτων, ώστε να απεγκλωβι-
στούν οι μαθητές από τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις. Με αυτόν τον τρόπο θα 
εμποδιστούν οι τάσεις αποκλεισμού των πολιτισμικά διαφορετικών και οι εμφανίσεις 
ρατσιστικών συμπεριφορών  (Καρούντζου, 2011· Παγούνη & Καρούντζου 2007).  

Σκοπός  της έρευνας και ερευνητικά ερωτήματα 

Σκοπός της έρευνας ήταν να διερευνηθεί ο βαθμός αναγκαιότητας της διαπολιτισμικής 
επαγγελματικής ανάπτυξης των δασκάλων του Ν. Αργολίδας. 

Τα ερευνητικά ερωτήματα που διαμορφώθηκαν σε σχέση με το θέμα ήταν τα εξής: 

1. Υπάρχει διαφοροποίηση στις αντιλήψεις των δασκάλων για την αναγκαιότητα της 
διαπολιτισμικής επαγγελματικής τους ανάπτυξής στο Ν. Αργολίδας σε σχέση με τα 
δημογραφικά στοιχεία (φύλο, έτη υπηρεσίας και επίπεδο σπουδών); 

2. Οι δάσκαλοι του Ν. Αργολίδας θεωρούν ότι είναι επαρκώς ενημερωμένοι και επιμορ-
φωμένοι στην εκπαίδευση μαθητών/μαθητριών με εθνοπολιτισμική ετερότητα; 

3. Σε ποιον τομέα πιστεύουν πως αντιμετωπίζουν ή θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες σε 
μια τάξη με μαθητές εθνοπολιτισμικά διαφορετικούς; 

Μεθοδολογία της έρευνας και εργαλείο συλλογής δεδομένων 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά το δίμηνο Μαΐου – Ιουνίου του 2020 σε δασκάλους 
της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Αργολίδας. Κρίθηκε αναγκαία η εφαρμογή 
της ποσοτικής μεθόδου με τη χρήση της δειγματοληπτικής έρευνας.  Το ερωτηματολό-
γιο ήταν κλειστού τύπου.  

Το δείγμα 

Ο αριθμός των εκπαιδευτικών ΠΕ 70 (δασκάλων) που εργάστηκε κατά το σχολικό έτος 
2019-2020 στο Ν. Αργολίδας ανήλθε σε 470 (360 μόνιμοι και 110 αναπληρωτές). Συ-
γκεντρώθηκαν 70 ερωτηματολόγια. Αποτελεί το 14,8% του συνόλου. Από τους συμ-
μετέχοντες στην έρευνα, το 27,1% ήταν άντρες και το 72,9% γυναίκες. 
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Επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων 

Για τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα SPSS ver. 
20.0 for Windows (Statistical Package for Social Sciences). 

Στη συγκεκριμένη έρευνα έγινε ο έλεγχος αξιοπιστίας εσωτερικής συνέπειας. Για τον 
έλεγχο της αξιοπιστίας των μετρήσεων έγινε η χρήση του τύπου Cronbach’s alpha, ό-
που το a αποτελεί το δείκτη αξιοπιστίας. Η απόλυτη τιμή του συγκεκριμένου τύπου 
είναι  a= .70. Στο Β΄ και Γ΄ μέρος του ερωτηματολογίου χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα 
Likert 5 βαθμίδων. Στο Β΄ μέρος ο δείκτης αξιοπιστίας  του Cronbach είναι a= .793 και 
στο Γ΄ μέρος ο δείκτης  είναι a= .826 (σύμφωνα με το SPSS). 

Παρουσίαση δεδομένων της έρευνας 

Εφαρμόστηκαν μη παραμετρικοί έλεγχοι λόγω της μη κανονικότητας στις κατανομές 
των μεταβλητών. Έγινε χρήση του test των Mann – Whitney και Wilcoxon και του test 
των Kruskal – Wallis. Στο Γ΄ μέρος του ερωτηματολογίου οι απαντήσεις των συμμετε-
χόντων ομαδοποιήθηκαν σε 4 κατηγορίες για μια πιο σαφή εικόνα των αποτελεσμάτων 
που αφορούσαν το 3ο ερευνητικό ερώτημα. Έγινε το τεστ των Kolmogorov-Smirnov 
και Shapiro-Wilk  και ανάλυση της συνολικής μεταβλητότητας των τιμών με τη μέθοδο 
Anova. Τέλος, χρησιμοποιήθηκε  το κριτήριο Τukey για τον έλεγχο πολλαπλών συ-
γκρίσεων.  

Διερεύνηση της ύπαρξης διαφοροποίησης στην αντίληψη για την αναγκαιότητα 
της διαπολιτισμικής επαγγελματικής τους  ανάπτυξης σε σχέση με τα δημο-

γραφικά στοιχεία 

Α. Φύλο δασκάλων –  Σημαντικότητα ενδοσχολικής και εξωσχολικής επιμόρφωσης 

Κάνοντας τον έλεγχο U των Mann-Whitney, το p-value του ελέγχου ήταν ίσο με 0.036. 
Διατυπώθηκε το συμπέρασμα ότι τόσο η ενδοσχολική όσο και η εξωσχολική επιμόρ-
φωση διαφέρει στα δύο φύλα. 

Β. Χρόνια υπηρεσίας - Ο μεγάλος αριθμός μαθητών ανά τάξη, αν δυσκολεύει την εφαρ-
μογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας σε μαθητές που δε γνωρίζουν την ελληνική 

γλώσσα 

Έγινε έλεγχος των Kruskal- Wallis. Η τιμή της συνάρτησης Η ήταν 6.475 και το p-
value του ελέγχου ήταν 0.039.Διατυπώθηκε το συμπέρασμα ότι η άποψη σχετικά με 
τον μεγάλο αριθμό μαθητών ανά τάξη που δυσκολεύει την εφαρμογή της διαφοροποι-
ημένης διδασκαλίας σε μαθητές που δε γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα διαφέρει α-
νάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας. 
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Γ. Χρόνια υπηρεσίας – Απόψεις για τη μη λειτουργία Τάξεων Υποδοχής 

Με τη χρήση  του ίδιου ελέγχου  Kruskal- Wallis  η τιμή της συνάρτησης  Η ήταν 6.049 
και το p-value του ελέγχου ήταν 0.049.Διατυπώθηκε το συμπέρασμα  ότι η άποψη σχε-
τικά με τη μη λειτουργία Τάξεων Υποδοχής διαφέρει ανάλογα με τα χρόνια υπηρε-
σίας. 

Δ. Χρόνια υπηρεσίας – Μη εφαρμογή προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας 

Κάνοντας  χρήση  του ελέγχου  Kruskal- Wallis η τιμή της συνάρτησης  Η ήταν 7.526 
και το p-value του ελέγχου ήταν 0.023. Το  συμπέρασμα ήταν  ότι η άποψη σχετικά με 
τη μη εφαρμογή προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας διαφέρει ανάλογα με τα 
χρόνια υπηρεσίας. 
Ε. Επίπεδο σπουδών – Επιμόρφωση  σε θέματα διαχείρισης της εθνοπολιτισμικής ετε-

ρότητας 

Με τον ίδιο έλεγχο Kruskal- Wallis η τιμή της συνάρτησης Η ήταν 11.670 και το p-
value του ελέγχου ήταν 0.040. Το συμπέρασμα ήταν ότι η  επιμόρφωση σε θέματα 
διαχείρισης της εθνοπολιτισμικής ετερότητας διαφέρει ανάλογα με το επίπεδο σπου-
δών. 

ΣΤ. Επίπεδο σπουδών - Ενημέρωση σε ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές διδασκαλίας 

Ο έλεγχος Kruskal- Wallis έδειξε ότι η τιμή της συνάρτησης Η ήταν  13.926 και το p-
value του ελέγχου ήταν 0.016.Διατυπώθηκε το συμπέρασμα ότι η  ενημέρωση σε ενερ-
γητικές εκπαιδευτικές τεχνικές διδασκαλίας διαφέρει ανάλογα με το επίπεδο σπου-
δών. 

Ζ. Επίπεδο σπουδών - Έλλειψη εκπαίδευσης στη χρήση εποπτικού υλικού για τη διαπο-
λιτισμική εκπαίδευση. 

Κάνοντας τον έλεγχο Kruskal- Wallis η τιμή της συνάρτησης Η ήταν 11.890 και το p-
value του ελέγχου ήταν 0.036. Το συμπέρασμα ήταν ότι η άποψη σχετικά με την έλ-
λειψη εκπαίδευσης της χρήσης εποπτικού υλικού για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση 
διαφέρει ανάλογα με το επίπεδο σπουδών 

Διερεύνηση της τάσης των δασκάλων, αν θεωρούν ότι είναι επαρκώς      ενημερω-
μένοι και επιμορφωμένοι στην εκπαίδευση μαθητών με εθνοπολιτισμική ετερότητα 

Ο συντελεστής του Cronbach ήταν ικανοποιητικός με τιμή 0,793. Οι έλεγχοι των δε-
δομένων με τα τεστ των Kolmogorov-Smirnov και Shapiro–Wilk έδειξαν ότι υπήρχε 
κανονικότητα. 

Σχήμα 1: Διάγραμμα σκεδασμού για την πρόβλεψη κανονικότητας του δείγματος 
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Με τον έλεγχο  T-test η τιμή της p-value του ελέγχου  ήταν 0,092. Συνεπώς  διατυπώ-
θηκε το συμπέρασμα ότι δεν ήταν δυνατόν να απορριφθεί η μηδενική  υπόθεση σε 
επίπεδο σημαντικότητας 5%. Για αυτό το λόγο  οι δάσκαλοι του Ν. Αργολίδας φαί-
νεται πως δεν έχουν άποψη σχετικά με την ενημέρωση και την επιμόρφωση πάνω 
στην εκπαίδευση μαθητών/μαθητριών με εθνοπολιτισμική ετερότητα. 

Διερεύνηση του τομέα, αν πιστεύουν οι εκπαιδευτικοί, πως αντιμετωπίζουν ή πρό-
κειται να αντιμετωπίσουν δυσκολίες σε μια τάξη  με μαθητές εθνοπολιτι-

σμικά διαφορετικούς 

Ο δείκτης αξιοπιστίας του Cronbach και οι μέσες τιμές από τους τέσσερις τομείς έδει-
ξαν ότι στον τομέα που αφορά την Οργάνωση και λειτουργία της σχολικής μονά-
δας, πίστευαν οι εκπαιδευτικοί  πως θα αντιμετωπίσουν ή πρόκειται να αντιμετωπίσουν 
δυσκολίες, όταν εργάζονται σε μια τάξη με μαθητές εθνοπολιτισμικά διαφορετικούς.  

Σχήμα 2: Παρουσίαση με ραβδογράμματα των αποτελεσμάτων των τεσσάρων τομέων 

 

Ο έλεγχος του Levene, έδειξε πως οι διακυμάνσεις ήταν ίσες. Ο έλεγχος Anova επι-
σήμανε πως σε κάποιο τομέα οι δάσκαλοι θα αντιμετώπιζαν δυσκολίες και η χρήση του 
κριτηρίου Τukey για έλεγχο πολλαπλών συγκρίσεων έδειξε ότι στον τομέα της 

Γενικός τύποςΓενικός τύποςΓενικός τύποςΓενικός τύποςΓενικός τύποςΓενικός τύποςΓενικός τύποςΓενικός τύποςΓενικός τύποςΓενικός τύπος

Υλικοτεχνική και κτιριακή υποδομή σχολικής 
μονάδας

Επικοινωνία – προσαρμογή

Διαπολιτισμική εκπαίδευση και κατάρτιση

Οργάνωση και λειτουργία σχολικής μονάδας

ΤΟΜΕΑΣ
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Οργάνωσης και λειτουργίας της σχολικής μονάδας θα αντιμετωπίσουν οι δάσκα-
λοι περισσότερες δυσκολίες σε μια τάξη με μαθητές εθνοπολιτισμικά διαφορετι-
κούς.  

 Πίνακας 1: Ανάλυση με το κριτήριο Tukey 

 

Συμπεράσματα και συζήτηση 

Στο 1ο ερευνητικό ερώτημα παρατηρήθηκε διαφοροποίηση των αντιλήψεων ανάμεσα 
στα δύο φύλα σχετικά με τη σημαντικότητα της ενδοσχολικής όσο και της εξωσχολι-
κής επιμόρφωσης. Επίσης, εντοπίστηκαν διαφορές αντιλήψεων ανάλογα με  τα χρόνια 
υπηρεσίας που αφορούν τη δημιουργία δυσκολιών σε μια τάξη με εθνοπολιτισμικά 
διαφορετικούς μαθητές στους εξής τομείς:   

• Στην εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας σε μια τάξη με μεγάλο α-
ριθμό μαθητών  που δε γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα. 

• Στη  μη λειτουργία των Τάξεων Υποδοχής. 
• Στη μη εφαρμογή προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας.  

Υπήρξε διαφοροποίηση των αντιλήψεων μεταξύ των δασκάλων ανάλογα με το επίπεδο 
σπουδών στα εξής θέματα: 

• Στην επιμόρφωση που αφορά τη διαχείριση της εθνοπολιτισμικής ετερότητας. 
• Στην ενημέρωση σε ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές διδασκαλίας. 
• Στην έλλειψη εκπαίδευσης στη χρήση εποπτικού υλικού για τη διαπολιτισμική 

εκπαίδευση.  
 
Μολονότι υπάρχει διαφοροποίηση στις αντιλήψεις των δασκάλων του Ν. Αργολίδας, 
σχετικά με  την αναγκαιότητα της διαπολιτισμικής  επαγγελματικής τους ανάπτυξης, 
η έλλειψη ενημέρωσης και κατάρτισης, όπως και το γεγονός πως η διαπολιτισμική  
ανεπάρκεια σε γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις  δημιουργεί προβλήματα στο έργο 
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τους, έχει επισημανθεί σε διάφορες έρευνες (Chranioti & Arvanitis, 2018· Ζάχος, 
Βελλή & Βιλιάρδου, 2016). 
 
Στο 2ο ερευνητικό ερώτημα φαίνεται πως οι δάσκαλοι και οι δασκάλες δεν έχουν ά-
ποψη σχετικά με την ενημέρωση και την επιμόρφωση πάνω στην εκπαίδευση μαθη-
τών/μαθητριών με εθνοπολιτισμική ετερότητα. Η παρακολούθηση διαπολιτισμικών  
προγραμμάτων είναι αδιαμφισβήτητη. Πρέπει όμως να αφορά τόσο τα εθνοπολιτι-
σμικά περιβάλλοντα όσο και τη διαχείριση των διαφορετικών πρακτικών που χρησι-
μοποιούν οι αλλοδαποί μαθητές (Sakka, 2010· Zotou, 2017). Επίσης, θα πρέπει η επι-
μόρφωση να είναι δια βίου για να δεχτούμε πως υπάρχει διαπολιτισμική επάρκεια (Πα-
παοικονόμου, 2015). 
 
Στο 3ο ερευνητικό ερώτημα η τάση των συμμετεχόντων στην έρευνα έκλινε στον το-
μέα της Οργάνωσης και λειτουργίας της σχολικής ομάδας. Σε έρευνα των Szelei, 
Tinoca και Pinho (2019), στην Πορτογαλία, παρατηρήθηκε η επιθυμία των δασκάλων 
για καλύτερη οργάνωση του σχολείου και ανεξαρτησία στη διαχείριση της τάξης. Επί-
σης, η περιοχή όπου εργάζεται ο/η εκπαιδευτικός, η σχολική ηγεσία, η χρηματοδότηση 
και το εργασιακό περιβάλλον είναι κρίσιμοι εξωτερικοί παράγοντες που επηρεάζουν 
την επαγγελματική του ανάπτυξη και πόσο μάλλον τη διαπολιτισμική του ενημέρωση 
και κατάρτιση. (Hajisoteriou, Maniatis & Angelides, 2018). 
 
Ο ερευνητής επέλεξε τους συμμετέχοντες (δείγμα) στην έρευνά του με τη βολική δειγ-
ματοληψία. Ο λόγος επιλογής αυτής της μεθόδου έγινε διότι το δείγμα έδειξε  προθυ-
μία και ήταν διαθέσιμο. Όμως, σε καμιά περίπτωση δεν μπορούμε να ισχυριστούμε με 
σιγουριά ότι τα 70 άτομα που συμμετείχαν ότι αντιπροσωπεύουν τον πληθυσμό των 
δασκάλων (Creswell, 2016). 
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Απόψεις εκπαιδευτικών, με ειδίκευση σε μεταπτυχιακό επίπεδο 
στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, σε ζητήματα κλιματικής αλλαγής 

Μπαντούνας Άγγελος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, M.Εd. bantounas_aggelos@yahoo.gr 

Περίληψη 

Απώτερος σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η εξερεύνηση των απόψεων και των 
αντιλήψεων των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Δωδεκα-
νήσου και συγκεκριμένα της νήσου Ρόδου, αναφορικά με την παγκόσμια υπερθέρ-
μανση και την κλιματική αλλαγή του πλανήτη καθώς είναι αυτοί που εμπλέκονται σε 
μαθησιακές διαδικασίες μαζί με τους μαθητές/τριες στο δημόσιο δημοτικό σχολείο. 
Παρουσιάζονται οι αντιλήψεις και στάσεις της σχολικής κοινότητας για το περιβάλλον 
και την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Γίνεται διερεύνηση των απόψεων μεταξύ των 
εκπαιδευτικών που έχουν ειδικευτεί σε μεταπτυχιακό επίπεδο σε θέματα περιβάλλο-
ντος με αυτούς που δεν έχουν ειδικευτεί. 

Λέξεις-Κλειδιά: υπερθέρμανση του πλανήτη, κλιματική αλλαγή, στάσεις, αντιλήψεις 

Εισαγωγή 

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ως άξονας του Αναλυτικού Προγράμματος της υπο-
χρεωτικής εκπαίδευσης στη χώρα μας έχει βασικό στόχο τη διαμόρφωση υπεύθυνης 
περιβαλλοντικής συμπεριφοράς, όπως αυτή ορίζεται στα σχετικά κείμενα της 
UNESCO και στα συνέδρια που έχει οργανώσει -με βασικότερο αυτό της Τιφλίδας, το 
1977 (Μανδρικάς, 2015). Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση καθιερώθηκε στο ελληνικό 
εκπαιδευτικό σύστημα το 1991 ως ένας από τους άξονες του Αναλυτικού Προγράμμα-
τος με δηλωμένο στόχο «να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές τη σχέση του ανθρώπου με 
το φυσικό περιβάλλον, να ευαισθητοποιηθούν για τα προβλήματα που συνδέονται με 
αυτό και να δραστηριοποιηθούν ώστε να συμβάλλουν στη γενικότερη προσπάθεια α-
ντιμετώπισης τους» (Καλαϊτζίδης& Ουζούνης, 2000). Σε γενικές γραμμές, αυτό που 
βιώνουν οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί είναι ότι η προσπάθεια για την ανάπτυξη φιλο-
περιβαλλοντικών στάσεων στους μαθητές και στις μαθήτριες απέχει αρκετά από το να 
είναι σε άριστο επίπεδο, όμως, έχουν επιτευχθεί ενθαρρυντικά βήματα προς αυτή την 
κατεύθυνση. Πρωταγωνιστές στις προσπάθειες αυτές είναι οι εκπαιδευτικοί και οι μα-
θητές, οι οποίοι έχουν κάνει τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να εμπεδωθεί η αίσθηση 
ότι τα σχολεία μας αναζητούν την οικολογική τους ταυτότητα (Ανδρεαδάκης, Ν., Δη-
μακοπούλου, Μ., Ξανθάκου, Γ., & Καΐλα, Μ., 2011). Στο χώρο της υποχρεωτικής εκ-
παίδευσης πραγματοποιούνται προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, είτε ως 
υποχρεωτικά προγράμματα στην ώρα της Ευέλικτης Ζώνης είτε ως προαιρετικές δρά-
σεις στα προγράμματα που προκηρύσσει το Υπουργείο Παιδείας. Στα προγράμματα 
και τις δράσεις αυτές γίνεται προσπάθεια να καλλιεργηθούν στα παιδιά θετικές στάσεις 
για το φυσικό περιβάλλον, αφού πρώτα ενημερωθούν κατάλληλα για τα περιβαλλο-
ντικά θέματα (Ράπτης, 2000). 
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Όμως, το ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται αυτή 
τη διδακτική προσέγγιση, πώς περιγράφουν τον ρόλο τους στην όλη διαδικασία και αν 
έχουν την απαιτούμενη κατάρτιση, ώστε να είναι σε θέση να εντοπίζουν τις ανάγκες 
των μαθητών και να αναλαμβάνουν τις απαραίτητες πρωτοβουλίες μέσα σε ένα πλαίσιο 
αρχών προσαρμοσμένων στις σύγχρονες κοινωνικές εξελίξεις (Τζαμπερής & Παπαβα-
σιλείου, 2010). Παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η μελέτη των αντιλήψεων των εκ-
παιδευτικών για τα περιβαλλοντικά ζητήματα, ώστε να ανιχνευτούν οι πρακτικές που 
υιοθετούν ή επιλέγουν να εφαρμόσουν προκειμένου να καλλιεργήσουν τα κίνητρα 
στους μαθητές τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Εξάλλου από τις γνώσεις και τις αντιλή-
ψεις των εκπαιδευτικών για τα περιβαλλοντικά προβλήματα εξαρτάται σε μεγάλο 
βαθμό η αποτελεσματικότητα της προσέγγισης των περιβαλλοντικών θεμάτων (UNEP, 
2000). Από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση στον ελλαδικό χώρο προκύπτει ότι οι επι-
στημονικές έρευνες που έχουν διεξαχθεί και που αφορούν σε αντιλήψεις και στάσεις 
εκπαιδευτικών για το περιβάλλον και τα περιβαλλοντικά ζητήματα - προβλήματα είναι 
αρκετά περιορισμένες, μολονότι είναι σημαντική η καταγραφή και διερεύνηση των α-
ντιλήψεων για τη διαμόρφωση κατάλληλων παρεμβάσεων με στόχο την εκπαίδευση 
για την αειφορία. Αναδεικνύεται η ανάγκη για την πραγματοποίηση ανάλογων ερευνών 
(Φλογαΐτη & Λιαράκου 2012).  

Ο Thomas Pritchard πιθανολογείται ότι έδωσε την πρώτη επίσημη αναφορά του όρου 
«Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» σε μια συνάντηση στο Παρίσι της Διεθνούς Ένωσης 
για τη Διατήρηση της Φύσης, το 1948 όπως μας αναφέρει ο Palmer στο βιβλίο του 
«EnvironmentalEducation in the 21st Century: Theory, Practice, Progress and 
Promise». Ο Harvey (στο Γεωργόπουλος & Τσαλίκη, 2006:13), διαπίστωσε πως δεν 
υπάρχει ένας γενικά αποδεκτός ορισμός γι’ αυτή. Ο ίδιος πρότεινε τους όρους MERE 
(Man-Environment Relationship Education) ή PERE (People Environment Relation-
ship Education). 

Γενικότερα η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση έχει προβληματίσει σχετικά με τον ορισμό 
και το περιεχόμενό της αρκετούς ερευνητές. Δύο από τους γνωστότερους ορισμούς της 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι οι εξής:  

I. «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είναι η διαδικασία αναγνώρισης αξιών και δια-
σαφήνισης εννοιών, ώστε να αναπτυχθούν δεξιότητες και στάσεις αναγκαίες 
για την κατανόηση και εκτίμηση της αλληλοσυσχέτισης ανθρώπου, πολιτισμού 
και βιοφυσικού περιβάλλοντος. Απαιτεί πρακτική ενασχόληση με τη λήψη α-
ποφάσεων και τη διαμόρφωση ενός κώδικα συμπεριφοράς για θέματα που α-
φορούν την ποιότητα του περιβάλλοντος».  

II. «Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση προωθεί την ανάπτυξη σαφούς αντίληψης και 
ενδιαφέροντος για την οικονομική, κοινωνική, πολιτική και οικολογική αλλη-
λεξάρτηση σε αστικές και αγροτικές περιοχές. Παρέχει σε κάθε άτομο δυνατό-
τητα απόκτησης γνώσεων, αξιών, στάσεων, αφοσίωσης και δεξιότητες που 
χρειάζονται για να προστατεύσει και να καλυτερεύσει το περιβάλλον. 
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Συμβάλλει στη δημιουργία νέων προτύπων συμπεριφοράς, ατόμων, ομάδων, 
κοινωνιών προς το περιβάλλον» (Γεωργόπουλο και Τσαλίκη 2006:13-14). 

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση υπήρξε το πρώτο στην Ελλάδα Καινοτόμο Διεπιστη-
μονικό Πρόγραμμα που βασίστηκε στις διεθνείς προτάσεις της UNESCO. Καθώς χα-
ρακτηρίζεται, στο μεγαλύτερο μέρος της, από εκπαιδευτικές καινοτομίες στην παιδα-
γωγική πρακτική, ανταποκρίνεται ουσιαστικά στην ανάγκη για ανανέωση της εκπαί-
δευσης και του σχολείου (Gough, 1997) διαδραματίζοντας διττό ρόλο, περιβαλλοντικό-
κοινωνικό και εκπαιδευτικό-παιδαγωγικό και στοχεύοντας ταυτόχρονα στην κατεύ-
θυνση των κοινωνικών και των εκπαιδευτικών αλλαγών (C.I.D.R.E.E., 1999). Η Περι-
βαλλοντική Εκπαίδευση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση λειτουργεί, είτε στο πλαίσιο 
του εβδομαδιαίου προγράμματος σπουδών κάθε τάξης συνήθως στην ευέλικτη ζώνη, 
είτε στο πλαίσιο των σχολικών δραστηριοτήτων (Αλαχιώτης, 2002).  

Παγκόσμιας Υπερθέρμανσης και Κλιματική αλλαγή 

Η παγκόσμια υπερθέρμανση αναφέρεται στη μακροπρόθεσμη αυξητική τάση της μέ-
σης παγκόσμιας θερμοκρασίας. Για την περιγραφή της αύξησης της παγκόσμιας θερ-
μοκρασίας της επιφάνειας της γης από τις ανθρωπογενείς παρεμβάσεις χρησιμοποιή-
θηκε ο όρος «παγκόσμια θέρμανση» (GlobalWarming). Το περιβάλλον δεν αποτελεί 
διακοσμητικό στοιχείο στην αναπτυξιακή διαδικασία, αλλά µία ουσιαστική διάσταση 
της ίδιας της ανάπτυξης. Κατά συνέπεια, δεν πρέπει να τίθεται το δίληµμα: «περιβάλ-
λον ή ανάπτυξη» (UNESCO, 1992). 

Σύμφωνα με το Διακυβερνητικό Πάνελ για την κλιματική αλλαγή (IPCC), ως κλιμα-
τική αλλαγή ορίζεται το φαινόμενο που αναφέρεται στη μεταβολή του παγκόσμιου κλί-
ματος και ειδικότερα σε μεταβολές των μετεωρολογικών συνθηκών που εκτείνονται σε 
μεγάλη χρονική κλίμακα (Hegerletal, 2007). Αποτελεί μύθο το ότι οι αλλαγές που πα-
ρατηρούνται σήμερα στο κλίμα είναι απλά φυσιολογικές μέσα στην πορεία του ιστορι-
κού χρόνου. Οι εκπαιδευτικοί είναι σε ικανοποιητικό βαθμό, ευαισθητοποιημένοι και 
συνειδητοποιημένοι για τα οξυμένα περιβαλλοντικά προβλήματα, ενώ παράλληλα δη-
λώνουν έτοιμοι να αναλάβουν ενεργή δράση για την αντιμετώπιση τους, διαθέτουν συ-
γκεκριμένες αντιλήψεις για το περιβάλλον οι οποίες καθορίζουν τις ενέργειες τους ως 
προς την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Δημητρίου, 2005). 

Οι στάσεις αποτελούν ουσιαστικά απόρροια των αντιλήψεων και η διαμόρφωση τους 
εξαρτάται από την προσωπικότητα του ατόμου και από τα συστατικά του ψυχισμού 
του. Στο πλαίσιο αυτής της προοπτικής, συνδέονται οι αντιλήψεις με τις στάσεις, μιας 
και οι αντιλήψεις αποτελούν το υπόβαθρο για τη δημιουργία των στάσεων (Καΐλα και 
Θεοδωροπούλου 1997). Οι διαφορές ανάμεσα στις αντιλήψεις και τις στάσεις έγκεινται 
στο γεγονός ότι, οι στάσεις είναι βαθιά ριζωμένες στα άτομα και έχουν μεγάλη διάρ-
κεια, ενώ οι αντιλήψεις είναι περισσότερο ορθολογικές και η αντίδραση που απορρέει 
από αυτές, πιθανόν να είναι συμπτωματικές. Συχνά, παρατηρείται να έρχονται σε αντι-
παράθεση, οι αντιλήψεις ενός ατόμου με τις στάσεις του (Javeau, 1996).  
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Προβληματική της έρευνας 

Οι εκπαιδευτικοί είναι υπεύθυνοι για τη «μεταφορά» γνώσης αλλά και υπεύθυνοι δη-
μιουργίας περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, συνειδητοποίησης αξιών, ανάπτυξη θε-
τικών στάσεων αλλά και στην προσπάθεια υιοθέτησης ενός κώδικα συμπεριφοράς φι-
λικού για το περιβάλλον. Ένας σωστά καταρτισμένος και ενημερωμένος εκπαιδευτι-
κός, με περιβαλλοντική συνείδηση, αντίληψη και στάσεις σεβασμού απέναντι στο πε-
ριβάλλον μπορεί να «μεγαλώσει» πιο σωστούς περιβαλλοντικά αυριανούς πολίτες.  

Κατά πόσο όμως είναι περιβαλλοντικά σωστά ενημερωμένοι οι εκπαιδευτικοί των δη-
μόσιων δημοτικών σχολείων που εμπλέκονται στη μαθησιακή διαδικασία και κατά 
πόσο εμπνέουν τους μαθητές τους για παραδειγματική αλλαγή συμπεριφοράς; Κατά 
πόσο οι εκπαιδευτικοί ωθούν τους μαθητές/τριες τους σε εποικοδομητικές περιβαλλο-
ντικά λύσεις για επίλυση του προβλήματος δίνοντάς τους τη σωστή γνωστική ώθηση 
για το επόμενο περιβαλλοντικό βήμα; 

Σκοπός, στόχοι της έρευνας, περιγραφή του δείγματος 

Κύριος σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η εξερεύνηση των απόψεων και των αντι-
λήψεων των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Δωδεκανήσου 
αναφορικά με την παγκόσμια υπερθέρμανση και την κλιματική αλλαγή του πλανήτη. 

Στόχοι της παρούσας έρευνας είναι:  

- η διαπίστωση των στάσεων για τις φιλικά περιβαλλοντικές ενέργειες ώστε να επιλυθεί 
το πρόβλημα της παγκόσμιας υπερθέρμανσης και της κλιματικής αλλαγής 

- η διερεύνηση των απόψεων για τις κύριες αιτίες που προκαλούν την παγκόσμια υπερ-
θέρμανση και την κλιματική αλλαγή. 

- η καταγραφή των αντιλήψεων για τις κύριες επιπτώσεις της παγκόσμιας υπερθέρμαν-
σης και τις κλιματικής αλλαγής στη ζωή μας. 

Επιμέρους στόχος της παρούσας έρευνας είναι η συσχέτιση των δηλώσεων του δείγ-
ματος με το χαρακτηριστικό που θα αποσπάσουμε από τα στοιχεία περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης του κάθε εκπαιδευτικού και αυτό είναι αν έχουν ειδικευτεί σε θέματα πε-
ριβάλλοντος σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Στη συγκεκριμένη έρευνα έλαβαν μέρος 
συνολικά 120 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ70 που υπηρετούν σε δημοτικά σχολεία και 
συγκεκριμένα στο νησί της Ρόδου για τη σχολική χρονιά 2017 - 2018. Από τους συμ-
μετέχοντες τα 25 άτομα (20,8%) έχουν ειδικευτεί σε θέματα περιβάλλοντος ή αειφο-
ρίας σε μεταπτυχιακό επίπεδο, ενώ τα 95 άτομα (79,2%) δεν έχουν ειδικευτεί σε μετα-
πτυχιακό επίπεδο. 
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Πίνακας 1: Συχνότητες με βάση τις αυτοαναφορές στις φιλικές περιβαλλοντικά 
ενέργειες σχετικά με την επίλυση της παγκόσμιας υπερθέρμανσης και της κλιμα-

τικής αλλαγής 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 
Valid Μείωση στερεών α-

ποβλήτων 
45 11,9 11,9 11,9 

Ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας 

31 8,2 8,2 20,1 

Εξοικονόμηση ενέρ-
γειας 
Καθαρισμός παρα-
λιών 

44 
21 

11,6 
5,5 

11,6 
5,5 

31,7 
37,2 

Μείωση εργοστα-
σίων και βιομηχα-
νιών 
Εναλλακτικές μορ-
φές μετακίνησης 

45 
 

51 

11,9 
 

13,5 

11,9 
 

13,5 

49,1 
 

62,6 

Αναδάσωση και 
χλωρίδα 

28 7,3 7,3 69,9 

Μείωση ρύπων 66 17,4 17,4 87,3 
Μείωση ή μη χρήση 
χημικών 

44 11,6 11,6 98.9 

Δε γνωρίζω 4 1,1 1,1 100,0 
Total 379 100,0 100,0  

Από τις δηλώσεις των υποκειμένων της έρευνας αναφορικά με τις φιλικά περιβαλλο-
ντικά ενέργειες για την επίλυση του προβλήματος της παγκόσμιας υπερθέρμανσης και 
της κλιματικής αλλαγής διαπιστώνουμε πως έγιναν 379 αυτοαναφορές και πως από 
τους συμμετέχοντες στην έρευνά μας 45 άτομα (11,9%) δήλωσαν τη μείωση των στε-
ρεών αποβλήτων, 31 άτομα (8,2%) δήλωσαν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 44 ά-
τομα (11,6%) δήλωσαν την εξοικονόμηση ενέργειας, 21 άτομα (5,5%) δήλωσαν τον 
καθαρισμός παραλιών, 45 άτομα (11,9%) δήλωσαν τη μείωση εργοστασίων και βιομη-
χανιών,51 άτομα (13,5%) δήλωσαν τις εναλλακτικές μορφές μετακίνησης, 28 άτομα 
(7,3%) δήλωσαν την αναδάσωση και την χλωρίδα, 66 άτομα (17,4%) δήλωσαν τη μεί-
ωση ρύπων, 44 άτομα (11,6%) δήλωσαν τη μείωση ή μη χρήση χημικών και τέλος 4 
άτομα (1,1%) απάντησαν ότι δε γνώριζαν κάποια φιλική περιβαλλοντικά ενέργεια για 
την επίλυση του προβλήματος της παγκόσμιας υπερθέρμανσης και της κλιματικής αλ-
λαγής. 

 

215/390

________________________________________________________________________________________________________ 
 i-Teacher     -      I.S.S.N. : 1792 - 4146       -      Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Περιοδικό     -    25ο  Τεύχος    -         Νοέμβριος  2020



Πίνακας 2: Αυτοαναφορές για τις κύριες αιτίες της παγκόσμιας υπερθέρμανσης 
και της κλιματικής αλλαγής 

Κύριες αιτίες της παγκόσμιας υπερθέρμανσης και της κλιματικής αλλαγής 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 
Valid Ρύπανση ατμόσφαι-

ρας 
16 4,2 4,2 4,2 

Τρύπα Όζοντος 20 5,2 5,2 9,4 
Μόλυνση υδάτων 
και θαλασσών 
Ανθρώπινη δραστη-
ριότητα 

14 
15 

3,7 
3,8 

3,7 
3,8 

13,1 
16,9 

Έλλειψη γνώσεων 
Καταστροφή χλωρί-
δας 

58 
14 

15,2 
3,7 

15,2 
3,7 

32,1 
35,8 

Ανυπαρξία ανακύ-
κλωσης 

 20 5,3 5,3 41,1 

Αύξηση του CO2 17 4,5 4,5 45,6 
Υπερβολική χρήση 
ενέργειας 
Αλόγιστη χρήση 
χημικών σπρέι 
Περιστροφή άξονα 
της γης 
Πυρηνικά εργοστά-
σια 
Φαινόμενο θερμο-
κηπίου 

60 
46 
20 
50 
27 

15,7 
12,1 
5,3 

13,1 
7,1 

15,7 
12,1 
5,3 

13,1 
7,1 

61,3 
73,4 
78,7 
91,8 
98,9 

Δε γνωρίζω 4 1,1 1,1 100,0 
Total 381 100,0 100,0  

Από τις δηλώσεις των υποκειμένων της έρευνας αναφορικά με τις κύριες αιτίες του 
προβλήματος της παγκόσμιας υπερθέρμανσης και της κλιματικής αλλαγής διαπιστώ-
νουμε πως έγιναν 381 αυτοαναφορές. Από τους συμμετέχοντες στην έρευνά μας 16 
άτομα (4,2%) δήλωσαν τη ρύπανση της ατμόσφαιρας, 20 άτομα (5,2%) δήλωσαν τη 
τρύπα του όζοντος, 14 (3,7%) δήλωσαν τη μόλυνση των θαλασσών και των υδάτων 
γενικότερα, 15 άτομα (3,8%) δήλωσαν την ανθρώπινη δραστηριότητα, 58 άτομα 
(15,2%) δήλωσαν την έλλειψη γνώσεων, 14 άτομα (3,7%) δήλωσαν την καταστροφή 
της χλωρίδας, 20 άτομα (5,3%) δήλωσαν την ανυπαρξία ανακύκλωσης, 17 άτομα 
(4,5%) δήλωσαν την αύξηση του διοξειδίου του άνθρακα (CO2), 60 άτομα (5,7%) δή-
λωσαν την υπερβολική χρήση ενέργειας, 46 άτομα (12,1%) δήλωσαν την αλόγιστη 
χρήση χημικών σπρέι, 50 άτομα (13,1%) δήλωσαν την περιστροφή του άξονα της γης, 
27 άτομα (7,1%) δήλωσαν τα πυρηνικά εργοστάσια, 27 άτομα (7,1%) δήλωσαν το 
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φαινόμενο του θερμοκηπίου και τέλος 4 άτομα (1,1%) απάντησαν ότι δε γνώριζαν κά-
ποια αιτία της παγκόσμιας υπερθέρμανσης και της κλιματικής αλλαγής. 

Πίνακας 3: Συχνότητες με βάση τις αυτοαναφορές στις κύριες επιπτώσεις της 
παγκόσμιας υπερθέρμανσης και της κλιματικής αλλαγής στη ζωή μας 

Κύριες επιπτώσεις της παγκόσμιας υπερθέρμανσης και της κλιματικής αλλαγής 
στη ζωή μας 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid Καταστροφή οικο-
συστήματος 

24 6,8 6,8 6,8 

Ακραία καιρικά φαι-
νόμενα 

16 4,5 4,5 11,3 

Λειψυδρία 
Μη εξεύρεση υγιει-
νής τροφής 

70 
6 

19,8 
1,7 

19,8 
1,7 

31,1 
32,8 

Αρρώστιες 
Αναπνευστικά προ-
βλήματα 

62 
32 

17,5 
9,0 

17,5 
9,0 

50,3 
59,3 

Καρδιακά προβλή-
ματα 

28 7,9 7,9 67,2 

Έλλειψη οξυγόνου 54 15,3 15,3 82,5 
Μετακινήσεις πλη-
θυσμών 
Όξινη βροχή 
Επιπτώσεις στο θα-
λάσσιο περιβάλλον 
Πρόκληση άγχους 
Δε γνωρίζω 

27 
8 
8 
14 
5 

7,6 
2,3 
2,3 
3,9 
1,4 

7,6 
2,3 
2,3 
3,9 
1,4 

90,1 
92,4 
94,7 
98,6 
100,0 

Total 354 100,0 100,0  

Από τις δηλώσεις των υποκειμένων της έρευνας αναφορικά με τις κύριες επιπτώσεις 
της παγκόσμιας υπερθέρμανσης και της κλιματικής αλλαγής στη ζωή μας διαπιστώ-
νουμε πως έγιναν 354 αυτοαναφορές. Από τους συμμετέχοντες στην έρευνά μας 24 
άτομα (6,8%) δήλωσαν την καταστροφή του οικοσυστήματος, 16 άτομα (4,5%) δήλω-
σαν τα ακραία καιρικά φαινόμενα, 70 άτομα (19,8%) δήλωσαν την λειψυδρία, 6 άτομα 
(1,7%) δήλωσαν τη μη εξεύρεση υγιεινής τροφής, 62 άτομα (17,5%) δήλωσαν τις αρ-
ρώστιες, 32 άτομα (9,0%) δήλωσαν τα αναπνευστικά προβλήματα, 28 άτομα (7,9%) 
δήλωσαν τα καρδιακά προβλήματα, 54 άτομα (15,3%) δήλωσαν την έλλειψη οξυγόνου, 
27 άτομα (7,6%) δήλωσαν τις μετακινήσεις πληθυσμών, 8 άτομα (2,3%) δήλωσαν την 
όξινη βροχή, 8 άτομα (2,3%) δήλωσαν τις επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον, 14 
άτομα (3,9%) δήλωσαν την πρόκληση άγχους και τέλος 5 άτομα (1,4%) απάντησαν ότι 
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δε γνώριζαν κάποια επίπτωση της παγκόσμιας υπερθέρμανσης και της κλιματικής αλ-
λαγής στη ζωή μας. 

Πίνακας 4: Συχνότητες με βάση την άποψη για τις αιτίες της παγκόσμιας υπερ-
θέρμανσης και της κλιματικής αλλαγής μεταξύ των ατόμων που έχουν ειδικευτεί 
και αυτών που δεν έχουν ειδικευτεί σε θέματα περιβάλλοντος ή αειφορίας σε με-

ταπτυχιακό επίπεδο. 
  

Αιτίες της παγκόσμιας υπερθέρμανσης 
και της κλιματικές αλλαγής 

Ειδίκευση σε θέματα 
περιβάλλοντος σε  

μεταπτυχιακό επίπεδο 

Όχι ειδίκευση σε θέματα 
περιβάλλοντος σε  

μεταπτυχιακό επίπεδο 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ Συχνότητα 

(f) 
Σχ. συχνό-
τητα (rf) 

Συχνότητα 
(f) 

Σχ. συχνό-
τητα (rf) 

Ρύπανση ατμό-
σφαιρας 

5 5,1 11 3,9 

Τρύπα Όζοντος 7 7,1 13 4,6 
Μόλυνση θαλασ-

σών - υδάτων 
1 1,0 13 4,6 

Ανθρώπινη δρα-
στηριότητα 

2 2,0 13 4,6 

Έλλειψη γνώσεων 19 19,2 39 13,8 

Καταστροφή χλω-
ρίδας 

0 0,0 14 4,9 

Ανυπαρξία ανακύ-
κλωσης 

2 2,0 18 6,4 

Αύξηση CO2 5 5,0 12 4,3 

Υπερβολική χρήση 
ενέργειας 

21 21,2 39 13,8 

Αλόγιστη χρήση 
σπρέι 

14 14,2 32 11,3 

Περιστροφή Γης 
στον άξονά της 

7 7,1 13 4,6 

Πυρηνικά εργο-
στάσια 

13 13,1 37 13,1 

Φαινόμενο Θερμο-
κηπίου 

3 3,0 24 8,5 

Δε γνωρίζω 0 0,0 4 1,4 

total 99 100,0 282 100 
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Από τον πίνακα 4, όπου το δείγμα των 25 ατόμων από το σύνολο των 120 ατόμων 
έχουν ειδικευτεί σε θέματα περιβάλλοντος ή αειφορίας σε μεταπτυχιακό επίπεδο δια-
πιστώνουμε πως από τις δηλώσεις των υποκειμένων της έρευνας το μεγαλύτερο ποσο-
στό των δηλώσεων με 21,2% (21 από τα 25 άτομα) απαντά ότι η υπερβολική χρήση 
ενέργειας είναι μία από τις αιτίες, το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό των δηλώσεων με 
19,2% (19 από τα 25 άτομα) απαντά ότι την έλλειψη γνώσεων και το τρίτο μεγαλύτερο 
ποσοστό των δηλώσεων με 14,2% (14 από τα 24 άτομα) απαντά ότι η αλόγιστη χρήση 
σπρέι είναι μία από τις αιτίες της παγκόσμιας υπερθέρμανσης και της κλιματικής αλ-
λαγής του πλανήτη. Ενώ από το δείγμα 95 ατόμων από το σύνολο των 120 ατόμων που 
δεν έχουν ειδικευτεί σε θέματα περιβάλλοντος ή αειφορίας σε μεταπτυχιακό επίπεδο 
διαπιστώνουμε πως από τις δηλώσεις των υποκειμένων της έρευνας το μεγαλύτερο πο-
σοστό με 13,8% (39 από τα 95 άτομα) απαντά ότι την υπερβολική χρήση ενέργειας και 
την έλλειψη γνώσεων, το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό των δηλώσεων με 13,1% (37 
από τα 95 άτομα) απαντά τα πυρηνικά εργοστάσια και το τρίτο μεγαλύτερο ποσοστό 
των δηλώσεων με 11,3% (32 από τα 95 άτομα) απαντά ότι η αλόγιστη χρήση σπρέι 
είναι μία από τις αιτίες της παγκόσμιας υπερθέρμανσης και της κλιματικής αλλαγής 
του πλανήτη.  

Πίνακας 5: Συχνότητες με βάση την άποψη για τις επιπτώσεις της παγκόσμιας 
υπερθέρμανσης και της κλιματικής αλλαγής στη ζωή μας μεταξύ των ατόμων 
που έχουν ειδικευτεί και αυτών που δεν έχουν ειδικευτεί σε θέματα περιβάλλο-

ντος ή αειφορίας σε μεταπτυχιακό επίπεδο. 

 Επιπτώσεις της παγκόσμιας υπερθέρμανσης και κλιματι-
κές αλλαγής στη ζωή μας 

Ειδίκευση σε θέματα πε-
ριβάλλοντος σε  

μεταπτυχιακό επίπεδο 

Όχι ειδίκευση σε θέματα πε-
ριβάλλοντος σε  

μεταπτυχιακό επίπεδο 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ Συχνότητα 

(f) 
Σχ. 

συχνότητα 
(rf) 

Συχνότητα 
(f) 

Σχ. συχνότητα 
(rf) 

Καταστροφή οι-
κοσυστήματος 

10 10,1 14 5,5 

Ακραία καιρικά 
φαινόμενα 

6 6,1 10 
 

3,9 

Λειψυδρία 19 19,2 51 20,0 
Μη εξεύρεση υ-
γιεινής τροφής 

3 3,0 3 1,2 

Αρρώστιες 8 8,1 54 21,2 

Αναπνευστικά 
προβλήματα 

5 5,1 27 10,6 
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Καρδιακά προ-
βλήματα 

7 7,1 21 8,2 

Έλλειψη οξυγό-
νου 

19 19,2 35 13,7 

Μετακινήσεις 
πληθυσμών 

18 18,1 9 3,5 

Όξινη βροχή 1 1,0 7 2,8 
Επιπτώσεις σε θα-
λάσσιο περ/λον 

0 0,0 8 3,1 

Πρόκληση άγχους 3 3,0 11 4,3 
Δε γνωρίζω 0 0,0 5 2,0 

total 99 100,0 255 100 

Από τον πίνακα 5, όπου το δείγμα των 25 ατόμων από το σύνολο των 120 ατόμων 
έχουν ειδικευτεί σε θέματα περιβάλλοντος ή αειφορίας σε μεταπτυχιακό επίπεδο δια-
πιστώνουμε πως τα 24 από τα 25 άτομα έκαναν 4 δηλώσεις ο καθένας και μόνο 1 άτομο 
από τα 25 έκανε 3 δηλώσεις (σύνολο 99 δηλώσεις). Από τις δηλώσεις των υποκειμένων 
της έρευνας το μεγαλύτερο ποσοστό των δηλώσεων με 19,2% (19 από τα 25 άτομα) 
απαντά την έλλειψη οξυγόνου και την λειψυδρία, το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό των 
δηλώσεων με 18,1% (18 από τα 25 άτομα) απαντά τις μετακινήσεις πληθυσμών και το 
τρίτο μεγαλύτερο ποσοστό των δηλώσεων με 10,1% (10 από τα 24 άτομα) απαντά την 
καταστροφή του οικοσυστήματος. Ενώ από το δείγμα 95 ατόμων από το σύνολο των 
120 ατόμων που δεν έχουν ειδικευτεί σε θέματα περιβάλλοντος ή αειφορίας σε μετα-
πτυχιακό επίπεδο διαπιστώνουμε πως από τα 95 άτομα έκαναν 1 δήλωση τα 11 άτομα, 
2 δηλώσεις 31 άτομα, 3 δηλώσεις 30 άτομα και 4 δηλώσεις 23 άτομα (σύνολο 255 
δηλώσεις). Από τις δηλώσεις των υποκειμένων της έρευνας το μεγαλύτερο ποσοστό με 
21,2% (54 από τα 95 άτομα) απαντά τις αρρώστιες, το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό 
των δηλώσεων με 20,0% (51 από τα 95 άτομα) απαντά την λειψυδρία και το τρίτο 
μεγαλύτερο ποσοστό των δηλώσεων με 13,7% (35 από τα 95 άτομα) απαντά ότι η έλ-
λειψη οξυγόνου είναι μία από τις επιπτώσεις της παγκόσμιας υπερθέρμανσης και της 
κλιματικής αλλαγής του πλανήτη στη ζωή μας. 

Προτάσεις 

Οι εκπαιδευτικοί που είχαν ειδικευτεί σε μεταπτυχιακό επίπεδο, κινούνταν πιο σωστά 
στα περιβαλλοντικά θέματα, είχαν συναίσθηση και σωστή περιβαλλοντική αντίληψη 
της οξύτητας των προβλημάτων και στις αναφορές τους έδιναν περισσότερες απαντή-
σεις δείγμα της γνώσης τους σε σχέση με αυτούς που δεν είχαν ειδικευτεί σε μεταπτυ-
χιακό επίπεδο σε θέματα του περιβάλλοντος ή της αειφορίας. Δεν πρέπει όμως να ξε-
χνάμε ότι οι εκπαιδευτικοί είναι αυτοί που εμπλέκονται με τους/τις μαθητές/τριές τους 
σε μαθησιακές διεργασίες και μέσω τις σωστής ενημέρωσης τους μπορούν να διαμορ-
φώσουν και περιβαλλοντική συνείδηση, αντίληψη, στάσεις περιβαλλοντικές και στους 
αυριανούς πολίτες που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν. Θα πρέπει να ξεπεράσουμε τα 
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όρια της απλής στάσης των πραγμάτων και να γίνει κατανοητή η ανάγκη για αλλαγή 
συμπεριφοράς που λειτουργεί ως πρότυπο για τους/τις μαθητές/τριές μας σε μια γκάμα 
από περιβαλλοντικές δράσεις σε συνεργασία με ειδικούς. Η αντιμετώπιση αυτής της 
διαδικασίας, που αποτελεί και την πρότασή μας, μπορεί να έρθει με τις επόμενες προ-
τάσεις, ειδικότερα προτείνουμε: 

- Την υποχρεωτική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα περιβάλλοντος ή αει-
φορίας σε συλλογικό ή ενδοσχολικό επίπεδο. 

- Την υποχρεωτική σχεδίαση ή υλοποίηση προγραμμάτων με άξονα το περιβάλλον 
με το τέλος της υποχρεωτικής επιμόρφωσης κατά τη διάρκεια της σχολικής χρο-
νιάς. 

- Τη συστηματοποίηση της περιβαλλοντικής γνώσης μέσω της αναμόρφωσης των 
αναλυτικών προγραμμάτων με απλό και βιωματικό τρόπο. 

- Την παρακολούθηση οργανωμένων ημερίδων ή σεμιναρίων από Πανεπιστημια-
κούς καθηγητές οι οποίοι κατέχουν την εξειδικευμένη γνώση σε επίπεδο Διευθύν-
σεων Εκπαίδευσης ή Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης. 

- Την επιπλέον μοριοδότηση των μεταπτυχιακών προγραμμάτων και των διδακτορι-
κών διπλωμάτων σε θέματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, δίνοντας κίνητρο 
στους εκπαιδευτικούς να κατέχουν θέσεις επιμορφωτών για θέματα περιβάλλοντος 
ή υπευθύνων σε ΚΠΕ. 

- Την εποπτεία των ΚΠΕ, των επιμορφωτών και γενικότερα των εκπαιδευτικών από 
Πανεπιστημιακούς Καθηγητές σε θέματα περιβάλλοντος. 

- Τη δημιουργία περιβαλλοντικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων από το Υπουργείο 
Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων εστιασμένα στις περιβαλλοντικές ανάγκες της εποχής 
μας. 
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Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα: Eστιάζοντας στις θεωρίες διά βίου ανάπτυξης 

Νίκου Βασίλειος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.80, Μ.Δ.Ε., bnikou@gmail.com 

Περίληψη 

Στο πλαίσιο της παρούσης εργασίας προσεγγίζεται το θέμα της εκπαιδευτικής πολιτι-
κής εστιάζοντας: αρχικά στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, τις βαθμίδες της ελλη-
νικής εκπαίδευσής και τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, τα οποία ναι μεν παρέχουν γε-
νική εκπαίδευση σε ενήλικες δε εκπαιδευομένους/-ες (που για διάφορους λόγους εγκα-
τέλειψαν ή δεν ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους στο γυμνάσιο) και καταληκτικά στις 
βασικότερες θεωρίες μάθησης των ενηλίκων εκπαιδευόμενων. Γίνεται αναφορά τόσο 
στο ελληνικό, όσο και στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, αναλύεται επίσης η έννοια της εκπαι-
δευτικής πολιτικής, η νομοθεσία και το πλαίσιο της οικονομίας. 

Λέξεις-Κλειδιά: Δια βίου μάθηση, εκπαιδευτική πολιτική, Σ.Δ.Ε. 

Εισαγωγή 

Στο πλαίσιο της νεοελληνικής ιστορίας ο Βενιζελισμός είναι συνυφασμένος με την έν-
νοια του εκσυγχρονισμού. Το χρονικό διάστημα 1928-1932, παρατηρείται η διαμόρ-
φωση ενιαίου κράτους, ενώ χαρακτηριστικό γεγονός αποτελεί η μικρασιατική κατα-
στροφή και η ενίσχυση των λαϊκών στρωμάτων του κράτους. Η Ελλάδα πλέον εισέρ-
χεται στην διεθνούς χαρακτήρα αγορά ενώ εισάγονται και ξένα κεφάλαια. Ακόμα πα-
ρατηρείται ολοκλήρωση της αγροτικής μεταρρύθμισης και ενδυνάμωση του καπιταλι-
σμού. Στο πλαίσιο των νέων κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών, παρατηρείται και 
η αναγκαιότητα εκσυγχρονισμού της εκπαίδευσης και του γενικότερου συστήματος. 
Τα μειονεκτικά συστήματα του εκπαιδευτικού συστήματος και η ανάγκη διαχείρισης 
τους, η υποβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, η έλλειψη έμφασης στην εκπαί-
δευση των λαϊκών στρωμάτων, η συγκεκριμένη δομή του εκπαιδευτικού συστήματος 
είναι ορισμένα ζητήματα που επισημαίνονται στην προσπάθεια διενέργειας νομοσχε-
δίων, ενώ οι σχετικές μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να είναι διαρκείς επιδιώκοντας να επι-
λύσουν τα παραπάνω προβλήματα. 

Ουσιαστικά λοιπόν αρχικά επισημαίνεται το αίτημα να επέλθει κάποια αλλαγή, ενώ 
στην πορεία το συγκεκριμένο αίτημα διαφοροποιείται και γίνεται πιο συγκεκριμένο με 
γνώμονα την διενέργεια διαλόγου σε δημόσιο επίπεδο και την άσκηση πιέσεων. Η διε-
νέργεια μεταρρυθμίσεων στην εκπαίδευση σχετίζεται άμεσα με την αλλαγή σε πολιτικό 
επίπεδο ενώ σημαντικές κρίνονται και ορισμένες οικονομικές παράμετροι. Αξιοσημεί-
ωτο είναι και το γεγονός ότι η μεταρρύθμιση επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από το 
πόσο ξαφνική και μεγάλη είναι η αλλαγή σε πολιτικό επίπεδο που θα επέλθει. Παράλ-
ληλα και στοιχεία που αφορούν την κατάσταση σε κοινωνικό επίπεδο επιδρούν στην 
διενέργεια εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων (Σταμέλος & Βασιλόπουλος, 2004). 
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Εκπαιδευτική Πολιτική 

Με την έννοια της εκπαιδευτικής πολιτικής περιγράφεται το σύνολο των ενεργειών και 
των μέτρων που λαμβάνονται προκειμένου να επιτευχθούν ορισμένοι στόχοι εκπαιδευ-
τικού χαρακτήρα. Πρόκειται για ένα γενικό πλαίσιο που καθορίζει τις κατευθύνσεις και 
κατευθύνει το σύνολο των ενεργειών για την υλοποίηση των επιδιώξεων που έχουν 
τεθεί. Η έννοια συνεπώς της εκπαιδευτικής πολιτικής εκφράζει την αντίληψη της εκ-
παιδευτικής διοίκησης σε σχέση με ζητήματα που αφορούν τον τομέα της εκπαίδευσης. 
Η ορθή εκπαιδευτική πολιτική θέτει λοιπόν τις βάσεις αναφορικά με την σωστή λει-
τουργία του εκπαιδευτικού συστήματος (Ηλιάδου-Τάχου, 2006). 

Σύμφωνα με την σχετική βιβλιογραφία η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση διακρίνεται σε 
εξωτερική και εσωτερική. Οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις αποδεικνύουν και την ετοιμό-
τητα ανάπτυξης κατάλληλων μηχανισμών προσαρμογής στις γρήγορες και μεγάλες 
κοινωνικές μεταβολές, τη σύνδεση εκπαίδευσης και κοινωνίας, αλλά και τη δυσλει-
τουργία ή την λειτουργικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορείς διαμόρφωσης εκπαιδευτικής πολιτικής 

Η εκπαιδευτική πολιτική είναι σπουδαίο να διαμορφώνεται από όλους τους εμπλεκό-
μενους φορείς, ενώ σε αυτό πρέπει να συμβάλουν και οι κοινωνικές ομάδες. Άλλωστε 
στον εκπαιδευτικό κλάδο παρατηρούνται ποικίλα προβλήματα με συνέπεια να κρίνεται 
επιτακτική η συμμετοχή όλων και να λαμβάνονται σχετικές πρωτοβουλίες (Σαΐτης, 
1992). 

Σπουδαίοι φορείς που εμπλέκονται στην διαμόρφωση εκπαιδευτικής πολιτικής είναι τα 
κόμματα, η κυβέρνηση, οι σύμβουλοι θεσμικού χαρακτήρα, η ακαδημαϊκή κοινότητα, 
η κοινωνία, οι εκπαιδευτικοί αλλά και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σημαντικό ρόλο 
ως προς την διαμόρφωσης εκπαιδευτικής πολιτικής λοιπόν λαμβάνει αρχικά το κράτος. 
Τα κράτη σαφώς παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να υιο-
θετούν και διαφορετικά πρότυπα εκπαιδευτικής πολιτικής ανάλογα με την οικονομική 
τους εξέλιξη, τα τεχνολογικά επιτεύγματα που εφαρμόζουν, την κουλτούρα τους και 
γενικά τις κρατούσες συνθήκες (Γουβιάς & Θεριανός, 2014). 

Οικονομία και εκπαίδευση 

Ανάμεσα στις έννοιες της οικονομίας και της εκπαίδευσης παρατηρείται ένα σύνολο 
στοιχείων που αφορούν την παράμετρο της προσαρμογής. Πρόκειται ουσιαστικά για 
δύο έννοιες που παρουσιάζουν μεταξύ τους αλληλεπίδραση. Είναι αξιοπρόσεκτο το 
γεγονός ότι οι όποιες αλλαγές στην οικονομία επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τον κλάδο 
της εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα οι εξελίξεις στον εκπαιδευτικό τομέα επιδρούν σε με-
γάλο βαθμό τις σχέσεις οικονομικού χαρακτήρα. Χωρίς λοιπόν να υπάρχει εξέλιξη της 
παιδείας δεν είναι εφικτή η εξέλιξη της οικονομίας (Αργυρός, 1994). 

Είναι επίσης σπουδαίο το γεγονός ότι κανενός είδος πρόοδος δεν είναι δυνατή χωρίς 
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την συνδρομή του ανθρώπινου παράγοντα. Σε οικονομικό επίπεδο, ο τομέας της εκπαί-
δευσης είναι σπουδαίο στοιχείο για ανάπτυξη σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. 
Ταυτόχρονα είναι δυνατή η διαχείριση των ανισοτήτων που προκύπτουν σε σχέση με 
το εισόδημα. Τέλος πολλές φορές στο πλαίσιο αυτό είναι δυνατή και η διευθέτηση του 
θέματος της ανεργίας (Δεδουσόπουλος, 1993). 

Σύμφωνα με σχετική έρευνα του ΟΟΣΑ ένα μεγάλο ποσοστό της ανάπτυξης σε οικο-
νομικό πλαίσιο σχετίζεται με την εξέλιξη της τεχνολογίας, αλλά περισσότερο συνδέε-
ται με την εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της παιδείας (Δούκας,1993). 

Η ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική και κατεύθυνση 

Η εκπαίδευση δεν αντιμετωπίζεται πια ως εθνικό διακύβευμα υπό την έννοια του συ-
στατικού στοιχείου της εθνικής συγκρότησης και της κοινωνικής συνοχής, αλλά αντί-
θετα ως ένα προϊόν προς πώληση (ή, πιο κομψά, ως προσφορά εκπαιδευτικών υπηρε-
σιών), όπως είναι όλα τα άλλα. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι δεν ενέχει έντονα πολι-
τικά, οικονομικά και πολιτισμικά διακυβεύματα, όμως πλέον αυτά τίθενται σε διαφο-
ρετική βάση και εξετάζονται με διαφορετική λογική, δηλαδή υπό το πρίσμα του (ιδιω-
τικού) οικονομικού οφέλους (Σταμέλος & Βασιλόπουλος, 2004). 

 Με απαρχή τη στρατηγική της Λισαβόνας, στις αρχές του εικοστού πρώτου αιώνα, 
ξεκίνησε η δυναμική εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εκπαιδευτική πολιτική 
των κρατών-μελών της. Μια εμπλοκή που έχει σαν απώτερο στόχο να διαμορφώσει μια 
Ευρώπη που θα είναι η πιο ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία της γνώσης στον 
κόσμο (European Council, 2000; Παπαδιαμαντάκη, 2017; Σταμέλος & Βασιλόπουλος, 
2004). 

Η οργάνωση και η διοίκηση της ελληνικής τυπικής εκπαίδευσης έχει ως πρότυπο ορ-
γάνωσης το γραφειοκρατικό σύστημα. Με τον όρο γραφειοκρατία εννοούμε τον τύπο 
της οργάνωσης που έχει σχεδιαστεί να επιτελεί ένα διοικητικό έργο μεγάλης κλίμακας 
με το συστηματικό συντονισμό της εργασίας πολλών ατόμων (Πρόκου, 2009). 

Μέσα στο πλαίσιο αυτό, το κράτος ορίζει και διαμορφώνει στρατηγικές για τη δράση 
και τη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος. Πιο συγκεκριμένα, το Υπουργείο 
διαμορφώνει τη γενική πορεία της εκπαιδευτικής πολιτικής τους σκοπούς και τους ε-
πιμέρους στόχους λαμβάνει όλες τις επιτελικές αποφάσεις που έχουν σχέση με αυτούς. 
Ακόμη, το κράτος διαμορφώνει στρατηγική, δηλαδή σκιαγραφεί τη γενική πορεία δρά-
σης του συστήματος αλλά και των συντελεστών λαμβάνοντας αποφάσεις σχετικές με 
την αποστολή του συστήματος, τους στρατηγικούς στόχους και με την ανάπτυξη στρα-
τηγικών ανάπτυξης και ανταγωνισμού, που επηρεάζουν μακροπρόθεσμα τη συνολική 
πορεία του εκπαιδευτικού συστήματος (Μπρίνια, 2009). 

Ο σχεδιασμός εκπαιδευτικής πολιτικής στην Ελλάδα 

Αξιοπρόσεκτο είναι το γεγονός ότι στην Ελλάδα, η αρχική αναφορά στην έννοια της 
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παιδείας έγινε στο Σύνταγμα του 1844. Αντίστοιχα το ίδιο συνέβη και στο Σύνταγμα 
του 1864. Στη συνέχεια και στο Σύνταγμα του 1911, παρατηρήθηκαν αρκετές ιδέες 
φιλελεύθερες που κατέστησαν πολύ σπουδαίες για την εκπαιδευτική πολιτική της Ελ-
λάδος. Σύμφωνα με το Σύνταγμα αυτό η εκπαίδευση είναι ένας τομέας που στηρίζεται 
σε κρατικές δαπάνες. Ταυτόχρονα στο συγκεκριμένο Σύνταγμα γίνεται λόγος για 
πρώτη φορά στον υποχρεωτικό χαρακτήρα της εκπαίδευσης, η οποία παρέχεται και 
δωρεάν (πβ. Σύνταγμα της Ελλάδας 1911, άρθρο 16). 

Στη συνέχεια στο πλαίσιο του Συντάγματος του 1975, ορίζεται η υποχρέωση του κρά-
τους να παρέχει δωρεάν εκπαίδευση στους πολίτες και το γεγονός ότι οι πολίτες είναι 
υποχρεωμένοι να την αποδέχονται. Μέσω του Συντάγματος του 1975 επίσης ορίζεται 
και ο κύριος στόχος της παιδείας και πιο συγκεκριμένα η διαμόρφωση υπεύθυνων και 
σωστών πολιτών. Ακόμα με το ίδιο Σύνταγμα εισάγεται και η τριετής επαγγελματική 
ειδίκευση σε ανώτερο επίπεδο, ενώ προσεγγίζονται και θέματα που αφορούν την μα-
θητική και φοιτητική μέριμνα. 

Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα χαρακτηρίζεται συγκεντρωτικό. Την αρμοδιότητα 
αναφορικά με την διαμόρφωση του λαμβάνει το Υπουργείο Παιδείας. Σπουδαία είναι 
και η λειτουργία του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Πρόκειται για έναν σπου-
δαίο φορέα επιστημονικού χαρακτήρα με σημαντικές αρμοδιότητες όπως η διαμόρ-
φωση της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η κατάρτιση των εκπαιδευ-
τικών και η διαχείριση σχετικών θεμάτων που προκύπτουν. Οι δαπάνες του κράτους 
για την Παιδεία και ειδικότερα για την Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 
έχουν ελαττωθεί σε πολύ μεγάλο ποσοστό, με συνέπεια την μείωση της ποιότητας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών του δημόσιου σχολείου, αλλά και του αριθμού των εισακτέων 
στις ανώτερες και ανώτατες σχολές. Αποτέλεσμα αυτού, ο ανταγωνισμός για τις πιο 
δημοφιλείς σχολές που πλέον παρουσιάζουν λιγοστές θέσεις εισακτέων να εντείνεται 
αλλά και να είναι μονόδρομος για τους υποψηφίους η παρακολούθηση φροντιστηρια-
κών μαθημάτων (Γράβαρης & Παπαδάκης, 2005). 

Γενική τυπική εκπαίδευση ενηλίκων:  
H περίπτωση των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (: Σ.Δ.Ε.) 

Τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας υιοθετούν καινοτόμες μεθόδους, ενώ προβαίνουν στην 
εφαρμογή μεθόδων που προάγουν την συμμετοχή των εκπαιδευομένων στην εκπαιδευ-
τική διαδικασία. Πρόκειται για σχολεία που απευθύνονται κυρίως σε ενηλίκους και 
λειτουργούν στο πλαίσιο των προτύπων της εκπαίδευσης ενηλίκων. Βασικές επιδιώξεις 
της διαμόρφωσης της εκπαιδευτικής πολιτικής σε σχέση με τα σχολεία δεύτερης ευ-
καιρίας είναι να κατορθώσουν οι ενήλικες να λάβουν την σωστή εκπαίδευση, να λά-
βουν τις αναγκαίες γνώσεις και ταυτόχρονα να διαμορφώσουν στοιχεία της προσωπι-
κότητας τους και να ενταχθούν ομαλά στο κοινωνικό σύνολο. Συνήθως η διαδικασία 
της διδασκαλίας πραγματοποιείται με τρόπο βιωματικό, ενώ έμφαση δίνεται στην ανά-
πτυξη συνεργασιών για την επίτευξη των στόχων της μάθησης (Ταρατόρη κ.α., 2008). 
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Η διά βίου εκπαίδευση λοιπόν διαμορφώνεται στο πλαίσιο δύο παραμέτρων. Αρχικά 
υπάρχουν διάφορες εκφάνσεις της καθημερινότητας που σχετίζονται με τον ελεύθερο 
χρόνο και ένα πλαίσιο δραστηριοτήτων όπως η εκπαίδευση γονέων που σχετίζονται με 
τις μορφές εκπαίδευσης που αφορούν τον πολίτη ως εργαζόμενο. Ακόμα η δια βίου 
εκπαίδευση ξεκινά με την γέννηση και διαρκεί για όλη την ζωή (Καραλής, 2013). 

Η ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική και κατεύθυνση 

Περίπου το 1990, παρατηρήθηκε η υιοθέτηση ορισμένων μεταμοντέρνων στοιχείων 
στο εφαρμοζόμενο αναλυτικό πρόγραμμα. Παρατηρείται το γεγονός ότι η υιοθέτηση 
μεταμοντέρνων θεωριών είναι μία μέθοδος εκσυγχρονισμού της διδασκαλίας, ενώ χα-
ρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι επιτυγχάνεται η απόκτηση έγκυρης γνώσης, χωρίς 
να κυριαρχούν αφηγήσεις μεγάλης έκτασης ενώ κυρίαρχα είναι τα πολιτιστικά πρότυπα 
της δύσης ως προς την απόκτηση της γνώσης (Ζεμπύλας, 2011). Το μεταμοντέρνο πρό-
τυπο διασφάλισε μεν την δυνατότητα ολόπλευρης παρατήρησης της συσχέτισης κουλ-
τούρας και εξουσίας χωρίς όμως να είναι εφικτό να μπορεί να συμβάλει στην εξασφά-
λιση δημοκρατικών συνθηκών στην καθημερινή ζωή. Αναγκαία λοιπόν κατέστη η συ-
σχέτιση του μεταμοντέρνου μοντέλου με την εκπαίδευση που θέτει στο επίκεντρο την 
διασφάλιση κριτικής ικανότητας (Γρόλλιος, 2003). 

Η έννοια της κριτικής παιδαγωγικής πρωτοεμφανίστηκε τη δεκαετία του ΄80 με κύ-
ριους εκφραστές τον Henry Giroux, τον Stanley Aronowitz, τον Michael Apple και τον 
Peter McLaren. Μάλιστα τη βάση της αποτέλεσαν οι απόψεις του Freire, του Gramsci 
και του Dewey, καθώς και η κριτική θεωρία που υιοθετήθηκε από τη Σχολή της Φραν-
κφούρτης, οι έννοιες που εισήγαγε ο Μαρξ για τον υλισμό και ορισμένες απόψεις ανα-
φορικά με τον μεταμοντερνισμό (McLaren, 2010). 

Στη σύγχρονη εποχή της παγκοσμιοποίησης διαμορφώνεται αλλοιωμένη η πολιτιστική 
συνείδηση, μέσω της εκπαίδευσης, των μέσων μαζικής ενημέρωσης, αλλά και άλλων 
πολιτιστικών θεσμών. Το σχολείο, στα πλαίσια του γεγονότος ότι αποτελεί έναν κοι-
νωνικό χώρο, μέσω της διάρθρωσης του αναλυτικού προγράμματος σπουδών, εντείνει 
το διαχωρισμό των παιδιών σε κοινωνικές τάξεις, ενισχύει τον καπιταλισμό και υιοθε-
τεί πρακτικές ταξικού και πολιτισμικού χαρακτήρα, δημιουργώντας μια ολόκληρη φι-
λοσοφία πολιτικού χαρακτήρα (Giroux, 2010). Μάλιστα σύμφωνα με τη σχετική βι-
βλιογραφία (Giroux, 2010), είναι αναγκαία η εφαρμογή της κριτικής εκπαίδευσης σε 
αντίθεση με την εκπαίδευση που προωθούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μάλιστα 
μαζί με τον McLaren επιχειρηματολογούν υπέρ της θεωρίας της αντίστασης, ενισχύο-
ντας την ιδέα μιας παιδαγωγικής που θα έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει τη χειραγω-
γημένη εκπαίδευση της σημερινής εποχής. Αν και η κριτική παιδαγωγική δεν συνίστα-
ται σε ένα σύνολο όμοιων ιδεών, ωστόσο με έναυσμα το έργο του Freire, κοινή επιδί-
ωξη όλων αποτελεί η ενίσχυση των ανίσχυρων και η πάταξη των υφιστάμενων ανισο-
τήτων και αδικιών. Τα σχολεία αποτελούν πολιτισμικά πλαίσια δράσης, ενώ παράλ-
ληλα συντελούν στην επέλευση θετικών αποτελεσμάτων τόσο σε προσωπικό όσο και 
σε κοινωνικό επίπεδο. (McLaren, 2010) Μάλιστα ο Freire τη δεκαετία του 60, μέσω 
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του έργου του «Η αγωγή του καταπιεζόμενου», που αποτελεί μια σύνδεση της Κριτικής 
Θεωρίας που αναπτύχθηκε στη Σχολή της Φρανκφούρτης και της έννοιας της ηθικής, 
μιλά για ένα είδος κριτικής αντίληψης ως έναυσμα της προσπάθειας χειραφέτησης σε 
προσωπικό επίπεδο. Μέσω των απόψεων του κύριο στόχο έχει την μεταβολή των δο-
μών καταπιεστικής φύσεως, την απελευθέρωση και την επέλευση βελτίωσης στην κοι-
νωνία (Freire, 1974). 

Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα: τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών 
και η κριτική παιδαγωγική 

Τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών που υιοθετούνται και τίθενται σε εφαρμογή, 
είναι συνυφασμένα με την μεταβιομηχανική αγορά εργασίας και τις εξελίξεις στην πα-
γκόσμια οικονομία, με αποτέλεσμα να δίνεται ιδιαίτερη βάση σε γνώσεις τεχνικές, κα-
θώς και σε δεξιότητες που είναι χρηστικές. Μεγάλη σημασία δηλαδή δίνεται στην α-
πόκτηση γνώσεων που είναι συνυφασμένες με τις επιταγές της αγοράς εργασίας, ενώ 
η έννοια της αυτονομίας ενισχύεται μέσω της κατανάλωσης. Ένα χαρακτηριστικό των 
Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών είναι το γεγονός ότι προσανατολίζονται στην 
έκφραση και διαιώνιση των κυρίαρχων αρχών τόσο των ιδεολογικών όσο και των κοι-
νωνικών, που στοχεύουν στην επικράτηση και διατήρηση του υφιστάμενου κοινωνικο-
πολιτικού συστήματος, το οποίο έχει αυταρχικό και εξουσιαστικό χαρακτήρα. Η εφαρ-
μογή της Κριτικής Παιδαγωγικής λοιπόν, δεδομένης της προαναφερόμενης κατάστα-
σης, συμβάλλει στην ορθή προετοιμασία του πολίτη, ώστε να συνειδητοποιήσει και να 
αντιληφθεί τα χαρακτηριστικά του σύγχρονου καπιταλιστικού συστήματος. Με τον 
τρόπο αυτό θα επέλθει η αποτροπή επέλευσης δυσχερέστερων συνεπειών. 

Τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών που εφαρμόζονται στην Ελλάδα έχουν ορθολο-
γικό χαρακτήρα, επιδιώκουν την εξειδίκευση, ενώ είναι άμεσα συνυφασμένα με τις 
επιταγές της σημερινής αγοράς εργασίας. Επιπρόσθετα, μέσω αυτών προωθείται η 
γνώση που σχετίζεται με όσα επιτάσσει η εκβιομηχανισμένη κοινωνία, ενώ παρεμπο-
δίζεται η καλλιέργεια της κριτικής ικανότητας (Macedo, 2010). Στα προγράμματα που 
εφαρμόζονται στα σχολεία της Ελλάδας επίσης πραγματώνεται διάκριση ανάμεσα στα 
μαθήματα ενώ επικρατεί ευνοϊκότερη μεταχείριση σε κάποια σε αντίθεση με ορισμένα 
άλλα. Σε γενικές γραμμές λοιπόν ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο πρακτικό κομμάτι και 
όχι στην κριτική σκέψη (Γρόλλιος, 2003). 

Η δια βίου μάθηση 

Η διά βίου μάθηση αναφέρεται από την αρχαιότητα και η γένεση της ιδέας της εκπαί-
δευσης ενηλίκων συναντάται στην Πολιτεία του Πλάτωνα και ειδικότερα στο 7ο βιβλίο 
του. Η ιδέα ότι ο άνθρωπος οφείλει να μαθαίνει υπάρχει στη φράση του Σόλωνα «γη-
ράσκω αεί διδασκόμενος». Με τη βιομηχανική επανάσταση εκδηλώνονται οργανωμέ-
νες δραστηριότητες διά βίου μάθησης ενηλίκων με τη φροντίδα του εργατικού κινήμα-
τος (Βεργίδης, 2012).  
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Ο όρος διά βίου εκπαίδευση χρησιμοποιήθηκε το 1919 στη Βρετανία για να περιγράψει 
μια κατάσταση κατά την οποία άτομα μεγαλύτερης ηλικίας αναζητούσαν μια δεύτερη 
ευκαιρία για μάθηση. Καθιερώθηκε όμως στα τέλη της δεκαετίας του 1920 και αναφε-
ρόταν σε μια αντίληψη της εκπαίδευσης ως ισόβιας διαδικασίας. Ο όρος «διά βίου» 
επικράτησε μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς υιοθετήθηκε από οργανισμούς ό-
πως η UNESCO. Στη δεκαετία του 1950 επιχειρείται η διά βίου προσέγγιση στην εκ-
παίδευση με το συνδυασμό της θεωρίας του ανθρώπινου κεφαλαίου (επένδυση στον 
άνθρωπο) και της διεύρυνσης του κοινωνικού αγαθού της παιδείας (αντισταθμιστική 
προοπτική) διά μέσου δόμησης ενός εναλλακτικού συστήματος εκπαίδευσης δεύτερης 
ευκαιρίας (Jarvis, 2004). 

Η διά βίου εκπαίδευση σχηματοποιείται σε δύο κάθετους άξονες. Ο οριζόντιος παρι-
στάνει τις ποικίλες διαστάσεις της ζωής που αφορούν στην κάλυψη του ελεύθερου χρό-
νου και μια σειρά από ενδιάμεσες δραστηριότητες όπως κοινοτική εκπαίδευση και εκ-
παίδευση γονέων που οδηγούν στις μορφές εκπαίδευσης που συνδέονται με τον πολίτη 
ως εργαζόμενο (αρχική εκπαίδευση, συνεχιζόμενη κατάρτιση, επανακατάρτιση). Ο κα-
τακόρυφος άξονας προσδιορίζει το χρόνο. Η διά βίου εκπαίδευση αποτυπώνεται ως μια 
διαδικασία που αρχίζει με τη γέννηση και διαρκεί σε όλη τη ζωή. Η θεώρηση αυτή 
συνοψίζεται στη φράση «από το λίκνο έως το μνήμα» (Καραλής, 2013).  

Τα προγράμματα της διά βίου εκπαίδευσης είχαν προκύψει από την ανάγκη των εργα-
τικών συνδικάτων για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και εκπαίδευσης των εργαζο-
μένων. Με το πέρασμα των χρόνων και τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων εκπαί-
δευσης του εργατικού δυναμικού η διά βίου εκπαίδευση κατέληξε να εξυπηρετεί τα 
συμφέροντα και τις ανάγκες της εργοδοσίας. Η οικονομική κρίση και η παγκόσμια ύ-
φεση της οικονομίας έχουν διαμορφώσει την εικόνα μιας αγοράς εργασίας που πιέζει 
στην επαγγελματική κατάρτιση και την επανακατάρτιση (Φωτόπουλος & Γούλας, 
2014). 

Οι βασικότερες θεωρίες για την Εκπαίδευση Ενηλίκων 

Οι πρόσφατες θεωρίες μάθησης διέπονται από ανθρωπιστικό πνεύμα και βασίζονται 
στην ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευομένων, στους διαφορετικούς τρόπους μά-
θησης και στη βιωματική εκπαίδευση. Οι θεωρητικοί της εκπαίδευσης ενηλίκων αξιο-
ποιούν τα στοιχεία αυτά είτε με παρόμοιο είτε με διαφορετικό τρόπο. Διαφέρει η έμ-
φαση που δίνουν σε καθένα από αυτά καθώς και ο τρόπος πραγμάτευσής τους (Κόκκος, 
2008). 

Αντί επιλόγου 

Το σχολείο θα πρέπει να προάγει τις ιδέες του δημοκρατικού πολιτεύματος, της αλλη-
λεγγύης, της ισότητας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και του σεβασμού των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων. Βασική επιδίωξη είναι η εκπαίδευση να αποτελέσει σπουδαίο μέσο ανα-
φορικά με την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της δημιουργικότητας προκειμένου 
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οι μαθητές να συνειδητοποιούσαν την ισχύουσα κατάσταση και τα προβλήματα που 
επικρατούν και να μπορέσουν να την αμφισβητήσουν και να την κρίνουν. Καθίσταται 
κατανοητό ότι μόνο μέσω της εκπαίδευσης που θέτει ως επίκεντρο τον άνθρωπο και 
την δημοκρατία και προάγει την ομαδικότητα, είναι δυνατόν να επιτευχθεί η αναδιάρ-
θρωση της κοινωνίας και να καταστεί υπό διαχείριση η ασυδοσία που επιφέρει η πα-
γκοσμιοποίηση. 
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Μοντέλα σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης 
ως εργαλεία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

Μιχαλάκης Κωνσταντίνος 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.82, M.Sc. Σπουδές στην Εκπαίδευση, konmichalakis@yahoo.gr 

Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία, θα επιχειρήσουμε να αναλύσουμε τα κύρια χαρακτηριστικά της 
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης καθώς τις μορφές με τις οποίες λαμβάνει χώρα η τηλεκπαί-
δευση αναφορικά με το είδος των τεχνικών μέσων που χρησιμοποιούνται στο χώρο της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα βασικότερα μοντέλα τηλεκπαίδευσης καθώς και τα πλεο-
νεκτήματα και μειονεκτήματα αυτών με σημείο αναφοράς το βαθμό στον οποίο υπηρε-
τούν τους στόχους της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Αναδεικνύεται, ότι η τηλεκπαίδευση 
ως εκπαιδευτική διαδικασία που υλοποιείται από απόσταση με τη βοήθεια των Τεχνολο-
γιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), δεν αποτελεί απλά ένα τεχνολογικό εργα-
λείο στο χώρο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης αλλά έχει ευρείες εκπαιδευτικές και παι-
δαγωγικές προεκτάσεις. Αναφορικά με τις αρχές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, τα α-
σύγχρονα συστήματα τηλεκπαίδευσης προάγουν κυρίως την αρχή της αυτονομίας ενώ τα 
σύγχρονα συστήματα τηλεκπαίδευσης προάγουν αρχές όπως της αμφίδρομης επικοινω-
νίας, της αμεσότητας και της διευρυμένης αυτονομίας. 

Λέξεις-Kλειδιά: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Τηλεκπαίδευση, Ασύγχρονη Τηλεκπαί-
δευση, Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση. 

Εισαγωγή 

Η ταχύτατα εξελισσόμενη ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών και του διαδικτύου έφερε ση-
μαντικές αλλαγές στο χώρο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης διαμορφώνοντας έτσι μία 
νέα εκπαιδευτική πρακτική την εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω των ΤΠΕ (Τζώτζου, 
2010). Στη μεθοδολογία, η οποία χρησιμοποιείται από την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, 
υπεισέρχονται συνεχώς περισσότερες νέες τεχνολογίες όπως ο παγκόσμιος ιστός, το ηλε-
κτρονικό ταχυδρομείο, οι πλατφόρμες σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας, η τηλεκ-
παίδευση και γενικότερα περιβάλλοντα μάθησης που στηρίζονται στο διαδίκτυο (Πανα-
γιωτακόπουλος & Βεργίδης, 2005). 

Σήμερα όταν αναφερόμαστε στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση εννοούμε κυρίως την εκ-
παίδευση που υλοποιείται με τη χρήση νέων τεχνολογιών και καθιστούν εφικτή την επι-
κοινωνία των συμμετεχόντων και δίνουν νέες διαστάσεις στην μαθησιακή διαδικασία και 
στο εκπαιδευτικό υλικό. Ο τρόπος όμως με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι ΤΠΕ στην εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση προκαλεί πολλούς προβληματισμούς καθώς πολλές φορές υπο-
τιμούνται οι παιδαγωγικές προϋποθέσεις που θα πρέπει να διέπουν ένα περιβάλλον μάθη-
σης και αντί αυτού δίνεται έμφαση στους διαθέσιμους τεχνολογικούς και παιδαγωγικούς 
πόρους (Ally, 2004; Anastasiades & Spantidakis, 2006). Η έμφαση αυτή σε καμία περί-
πτωση δεν μπορεί να υποκαταστήσει την κοινωνική και παιδαγωγική διάσταση της μά-
θησης (Λιοναράκης, 2006; Αναστασιάδης, 2008). 
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 Επομένως η εκπαίδευση στις μέρες μας καλείται να ενσωματώσει δημιουργικά τις νέες 
τεχνολογίες και να τις εναρμονίσει με την ανθρωπιστική παιδεία και να την επαναδιαμόρ-
φωση με τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στους στόχους που η ίδια η εκπαίδευση θέτει 
(Βρύζας & Τσιτουρίδου, 2005). Με βάση το ανωτέρω πλαίσιο οι νέες τεχνολογίες θα πρέ-
πει να ενταχθούν σε ένα ευρύτερο κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο. 

 Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό να αποτυπώσει το βαθμό στον οποίο τα μοντέλα σύγ-
χρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης υπηρετούν τους στόχους της εξ αποστάσεως εκ-
παίδευσης. Παρουσιάζονται τα κύρια χαρακτηριστικά της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, 
τους στόχους της τηλεκπαίδευσης, τα μοντέλα σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευ-
σης που παρέχονται στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και τα πλεονεκτή-
ματα- μειονεκτήματα της τηλεδιάσκεψης. 

Εκπαίδευση από απόσταση 

Αρκετοί θεωρητικοί του χώρου έχουν δώσει την δικοί τους εννοιολογική εκδοχή στην 
εκπαίδευση από απόσταση. Βάσει των ορισμών του Ματραλή (1998), Belanger & Jordan 
(2000), Λιοναράκης (2001), Μαυροειδής (2009) καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί μια μορφή εκπαίδευσης που χαρακτηρίζεται από τα 
ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά: 

• Ότι αποτελεί μία μέθοδος εκπαίδευσης που εφαρμόζεται σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης 
• ο σπουδαστής διδάσκεται και μαθαίνει χωρίς τη φυσική παρουσία του εκπαιδευτή σε 

κάποια αίθουσα διδασκαλίας. Παρότι όμως ο σπουδαστής βρίσκεται απομακρυσμένος 
από τον καθηγητή του (τόσο στο χώρο όσο και στο χρόνο), συνεχίζει να καθοδηγείται 
και να εμψυχώνεται από αυτόν μέσω κάποιας μορφής επικοινωνίας μαζί του. 

• ο εκπαιδευτής και ο εκπαιδευόμενος είναι απομακρυσμένοι μεταξύ τους και χρησιμο-
ποιούν διάφορα μέσα για να ξεπεράσουν τη μεταξύ τους απόσταση. 

• υπάρχει αυτονομία του μαθητή. Λέγοντας αυτονομία εννοούμε το βαθμό στον οποίο ε-
πιτρέπεται στο μαθητή να καθορίσει εκείνος την πορεία της μάθησής του με αντίστοιχη 
μείωση του βαθμού ελέγχου από τον εκπαιδευτή 

• διδάσκει και ενεργοποιεί το μαθητή πώς να μαθαίνει μόνος του και πώς να λειτουργεί 
αυτόνομα προς μια ευρετική πορεία αυτομάθησης και γνώσης με πιο ενεργητική συμμε-
τοχή του μαθητή αναφορικά σε όλο το φάσμα της μαθησιακής διαδικασίας 

• γίνεται συστηματική υποστήριξη του εκπαιδευόμενου 
• αξιοποιούνται οι νέες τεχνολογίες και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης τόσο για την πα-

ρουσία του εκπαιδευτικού υλικού όσο και για ορισμένες μορφές επικοινωνίας μεταξύ 
του εκπαιδευόμενου και του εκπαιδευτή.  

Οι ερευνητές Μακράκης (2000), Ally (2004), Ματσαγγούρας (2002), (Ηillman, Willis 
and Guanawardena, 1994, όπ. ανάφ. στο Μαυροειδή, 2009), Καλογιαννάκης et al., (2005), 
Μαυροειδής (2009), έχουν αναφερθεί στους παράγοντες που συμβάλλουν στην επιτυχή 
προώθηση της μαθησιακής διαδικασίας μέσω της εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Οι παρά-
γοντες που προκρίνονται είναι: 
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• Η στήριξη του φοιτητή, αντιστοίχως, σε ένα πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 
είναι συνάρτηση του βαθμού της επικοινωνίας που επιτυγχάνεται μεταξύ του διδασκο-
μένου και του διδάσκοντα  

• η διάσταση της ενθάρρυνσης, της εμψύχωσης, της καθοδήγησης και της κοινωνικής 
στήριξης του φοιτητή, ως αντιστάθμισμα της «μοναξιάς» που συνήθως νιώθει ο συμμε-
τέχων σε προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ως απόρροια της φυσικής απομό-
νωσής του από το διδάσκοντα 

• η αλληλεπίδρασης ως την αμφίδρομη επικοινωνία που θα πρέπει να λαμβάνει χώρα 
τόσο σε επίπεδο μαθητή - διδάσκοντα όσο και σε επίπεδο μαθητή-μαθητή. 

• η κοινωνική διάσταση της μάθησης, η οποία θα λέγαμε ότι εμπεριέχει όλες τις προηγού-
μενες έννοιες, της υποστήριξης, της επικοινωνίας και της αλληλεπίδρασης, καθώς επί-
σης και τις έννοιες της αμεσότητας και της οικειότητας οι οποίες συνολικά συμβάλλουν 
στην αυξημένη αίσθηση του ανήκειν σε μια μαθησιακή κοινότητα, στην υλοποίηση συ-
νεργατικής μάθησης (Καλογιαννάκης κ συν., 2005) και στη δημιουργία ενός φιλικού 
μαθησιακού κλίματος 

• η έννοια της πρόσβασης, αναφορικά με την εξασφάλιση της πρόσβασης όλων των εκ-
παιδευομένων στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στο διαδίκτυο, και η διασφάλιση 
των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων χρήσης των τεχνολογιών του διαδικτύου για 
όλους τους εκπαιδευομένους . 

• στην υιοθέτηση ξεκάθαρων μαθησιακών στόχων σύμφωνα με τους οποίους θα πρέπει 
να ορίζονται με σαφήνεια τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα και με βάση αυ-
τούς να επιλέγονται τα κατάλληλα τεχνολογικά μέσα. 

• η στήριξή σε νέες τεχνολογίες. 

Επιπρόσθετα, βάσει των ορισμών που έχουν δώσει οι ερευνητές Simonson (2002), και 
Garrison & Shale (1987) συνάγεται ότι οι σημαντικότερες συνιστώσες της εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης είναι η χρήση της τεχνολογίας και η επίτευξη αλληλεπιδραστικότητας με την 
πρώτη μάλιστα να συναρτά σε μεγάλο βαθμό την επιτυχία της δεύτερης.  

Η τηλεκπαίδευση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, 
ορισμοί–στόχοι-κύρια χαρακτηριστικά-βασικές κατηγορίες 

Ο Βασιλάκης (2006), ορίζει την τηλεκπαίδευση ως την εκπαίδευση που υλοποιείται με τη 
χρήση των ΤΠΕ, οι οποίες καθιστούν εφικτή την επικοινωνία των συμμετεχόντων και 
δίνουν νέες διαστάσεις στην παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού. 

Σύμφωνα με την Καπετανάκη (2005), βασικό στόχο της τηλεκπαίδευσης αποτελεί η ανά-
πτυξη και προώθηση μεθόδων και τεχνικών ειδικά σχεδιασμένων για την αύξηση της ποι-
ότητας, αποτελεσματικότητας και ευελιξίας της εκπαίδευσης. Ειδικότερα, η τηλεκπαί-
δευση μπορεί να ερμηνευθεί τόσο ως προς την παιδαγωγική όσο και ως προς την τεχνο-
λογική της διάσταση. Σε παιδαγωγικό επίπεδο, στόχο της τηλεκπαίδευσης αποτελεί η βελ-
τίωση των ήδη υπαρχόντων και η ανάπτυξη νέων μεθόδων διδασκαλίας για τα εκπαιδευ-
τικά ζητήματα. Σε τεχνολογικό επίπεδο, στόχο της τηλεκπαίδευσης αποτελεί η παροχή 
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υπηρεσιών εκπαίδευσης από απόσταση με χρήση υπολογιστικών και διαδικτυακών τε-
χνολογιών. 

Επιπλέον, η Καπετανάκη (2005), αναφέρει ότι επιμέρους στόχοι της τηλεκπαίδευσης εί-
ναι: 

• Η μετάδοση μαθημάτων σε απομακρυσμένες περιοχές στις οποίες δεν μπορούν να με-
ταβούν οι καθηγητές για να διδάξουν 

• Η δυνατότητα πρόσβασης στο περιεχόμενο της μάθησης σε εκπαιδευόμενους που δεν 
μπορούν με άλλους τρόπους να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία λόγω της 
γεωγραφικής θέσης που κατοικούν ή λόγω άλλων ειδικών καταστάσεων 

• Η βελτίωση του περιβάλλοντος διδασκαλίας στο οποίο εφαρμόζονται οι νέες τεχνολο-
γίες του διαδικτύου 

• Η ενθάρρυνση της αναγνώρισης των ποιοτικών χαρακτηριστικών που αποκτώνται από 
τη διδασκαλία με χρήση των νέων τεχνολογιών και υπηρεσιών εξ αποστάσεως εκπαί-
δευσης.  

 Η ασύγχρονη τηλεκπαίδευση, η οποία αποτελεί το είδος εκείνο εκπαίδευσης όπου παρέ-
χεται στους εκπαιδευόμενους η δυνατότητα να εργαστούν σε σχέση με το εκπαιδευτικό 
υλικό οπουδήποτε και οποτεδήποτε επιθυμούν, έχοντας, ωστόσο, τη δυνατότητα ασύγ-
χρονης δηλαδή μη άμεσης επικοινωνίας με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες και με τον 
εκπαιδευτή μέσω κάποιου τεχνολογικού συστήματος διαχείρισης μαθησιακού υλικού. Ως 
συγκριτικό της πλεονέκτημα, λογίζεται ακριβώς η ευελιξία που παρέχει στους εκπαιδευ-
όμενους αναφορικά με τη διάσταση του χώρου, του χρόνου και του ρυθμού διεξαγωγής 
της μελέτης τους. 

Η συγκεκριμένη μέθοδος, ανεξαρτήτως μορφής, προαπαιτεί την ύπαρξη ενός λογισμικού, 
το οποίο καλείται Σύστημα Διαχείρισης Μαθημάτων ( ΣΔΜ ή αγγλιστί LMS = Learning 
Management System) ή πιο απλά πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (Γκίρτζη, 
2009). Πρόκειται για ένα υπολογιστικό σύστημα, το οποίο παρέχει στους διδάσκοντες μια 
υποδομή που επιτρέπει τη σχετικά εύκολη δημιουργία ψηφιακού υλικού για την υποστή-
ριξη της διδασκαλίας και τη διαχείριση μαθημάτων (Meerts, 2003) συμπεριλαμβανομέ-
νου της δυνατότητας εύκολης ανάρτησης εκπαιδευτικού υλικού από το διδάσκοντα και 
εργασιών από τους διδασκομένους όπως και αποθήκευση του υλικού. Υποστηρίζει επίσης 
διάφορους τρόπους ασύγχρονης επικοινωνίας με τους μαθητές που παρακολουθούν τα 
μαθήματα όπως forum ( χώρους ασύγχρονης συζήτησης) ή e-mail. 

Η σύγχρονη τηλεκπαίδευση, για την περαίωση της οποίας απαιτείται η ταυτόχρονη συμ-
μετοχή του διδάσκοντα και των διδασκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία εφόσον η 
παροχή εκπαίδευσης γίνεται σε «πραγματικό χρόνο» με τη χρήση του διαδικτύου που 
επιτρέπει την ανταλλαγή ήχου και εικόνας καθώς και την ανταλλαγή αρχείων όπως και 
τη χρήση ηλεκτρονικού μαυροπίνακα. Η υλοποίηση του μαθήματος βασίζεται στη μετά-
δοση σήματος video μεταξύ κατάλληλα διαμορφωμένων αιθουσών για τον ομιλητή- εκ-
παιδευτή και τους ακροατές-εκπαιδευόμενους. Αναφορικά με τον τρόπο διεξαγωγής του 
μαθήματος, αυτός σε γενικές γραμμές βασίζεται στην παρουσίαση του θέματος εκ μέρους 
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του εκπαιδευτή και στη δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων από την πλευρά των εκπαιδευ-
ομένων. Το δε εκπαιδευτικό υλικό, μπορεί να διαμοιράζεται στους εκπαιδευόμενους με 
τη μορφή ηλεκτρονικών αρχείων ή να είναι έντυπο και να αποστέλλεται με το παραδο-
σιακό ταχυδρομείο (Πεπονής, 2007). Στην ουσία, η σύγχρονη τηλεκπαίδευση υποστηρί-
ζει το μοντέλο της Εικονικής Τάξης, όπου ο εκπαιδευτικός και ο εκπαιδευόμενος βιώνουν 
την αίσθηση της παραδοσιακής διδασκαλίας, μέσω κατάλληλων υπολογιστικών συστη-
μάτων τεχνολογικής υποδομής που αναπαράγουν την έννοια της τάξης σε εικονικό επί-
πεδο (Καρατάσιος και Μιχαηλίδης, 2010). 

Βασικά μοντέλα ασύγχρονης και σύγχρονης τηλεκπαίδευσης στο χώρο της τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης στη Ελλάδα 

Τόσο η ασύγχρονη όσο και η σύγχρονη εκδοχή της τηλεκπαίδευσης παρέχονται στο χώρο 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα μέσω του GUNet (Greek Universities 
Network) δηλαδή το Πανεπιστημιακό Μητροπολιτικό Δίκτυο Υψηλών Ταχυτήτων, το ο-
ποίο αποτελεί το διαμεσολαβητικό λογισμικό πλαίσιο των ελληνικών ιδρυμάτων τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης. Βασική κατευθυντήρια γραμμή του GUNet αποτελεί η ανάπτυξη, 
προαγωγή και διάχυση προηγμένων δικτυακών υπηρεσιών που διευκολύνουν τη χρήση 
του διαδικτύου στην εκπαιδευτική διαδικασία (Σταχτέας, 2005). 

Μοντέλα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης 

Ένα ολοκληρωμένο σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης η οποία αποτελεί την επί-
σημη πρόταση του Ακαδημαϊκού Δικτύου GUNet για την υποστήριξη των υπηρεσιών 
ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι η ηλεκτρονική πλατ-
φόρμα e-class ( Βερναδάκης, Ζέου, Γιαννούση, Αντωνίου, & Κιουμουρτζόγλου, 2008) . 
Πρόκειται για ένα υπολογιστικό σύστημα το οποίο κατά βάση επιτρέπει στον εκπαιδευτή 
να οργανώνει το εκπαιδευτικό του υλικό και να το παρουσιάζει σε διάφορες μορφές μέσω 
του διαδικτύου ενώ παράλληλα επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να έχουν απομακρυ-
σμένη πρόσβαση στο ψηφιακό υλικό, να αναρτούν εργασίες και κοινόχρηστα έγγραφα 
και να συμμετέχουν σε συνομιλίες και σε συζητήσεις (Ακαδημαϊκό Δίκτυο GUNet, Ο-
μάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης, 2005). Παράλληλα εξυπηρετεί και λειτουργίες δια-
χειριστικής φύσεως. 

 Ο Βερναδάκης et al., (2008) παρουσιάζουν τα σημαντικότερα εργαλεία διαχείρισης του 
μαθησιακού υλικού που διαθέτει η πλατφόρμα e-class και τα οποία είναι:  

• η ατζέντα, που παρουσιάζει χρονικά τα γεγονότα σταθμούς του μαθήματος (διαλέξεις, 
συναντήσεις κ.λπ.) 

• τα έγγραφα, που περιέχουν το εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος 
• οι ανακοινώσεις, που αφορούν το μάθημα και ενημερώνουν τους μαθητές 
• οι περιοχές συζητήσεων για ανταλλαγή απόψεων και ιδεών σχετικά με το μάθημα 
• οι εργασίες φοιτητών όπου οι φοιτητές «τοποθετούν» τις εργασίες τους 
• οι ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης που αφορούν το μάθημα  
• η περιγραφή μαθήματος όπου δίνονται πληροφορίες που αναφορικά με τους στόχους, 
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τη δομή του μαθήματος, τους καθηγητές που το υποστηρίζουν κ.λπ. 
• το βίντεο, όπου υπάρχουν αρχεία βίντεο που ανεβάζουν στην πλατφόρμα οι . καθηγητές 
• και τα βιντεοσκοπημένα μαθήματα όπου υπάρχουν σύνδεσμοι ψηφιοποιημένων διαλέ-

ξεων του μαθήματος ή άλλο οπτικοακουστικό υλικό. 

Πλην της e-class, ωστόσο, μία ακόμη πολύ δημοφιλής πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαί-
δευσης της οποίας γίνεται χρήση από τα τριτοβάθμια πανεπιστημιακά ιδρύματα που υπο-
στηρίζουν προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι το Moodle. To moodle έχει 
χαρακτηρισθεί ως ένα εύχρηστο και λειτουργικό περιβάλλον τόσο για τους φοιτητές όσο 
και για τους διδάσκοντες. Ενδεικτικά, κάποιες από τις εφαρμογές τις οποίες υποστηρίζει 
είναι : 

• η παροχή μεγάλου αριθμού προκατασκευασμένων δραστηριοτήτων για τους μαθητές ό-
πως online συγγραφή κειμένου, ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, ερωτήσεις με συμπλή-
ρωση κενών κ.ά.  

• η δυνατότητα αποστολής εργασιών διαμέσου του συστήματος και επιστροφής τους με 
βαθμολόγηση και σχόλια ανά μαθητή 

• η παροχή ενός σημαντικού αριθμού εργαλείων οικοδόμησης κοινότητας, όπως χώροι 
ασύγχρονων συζητήσεων ανά μάθημα μεταξύ μαθητών και καθηγητών. 

Αντίστοιχα με την e-class, επίσης προσφέρει δυνατότητες διαχειριστικού περιεχομένου, 
όπως η δυνατότητα εγγραφής και διαγραφής των φοιτητών σε μαθήματα, ο καθορισμός 
του προφίλ τους κ.ά. (Φιλιππίδη, 2008). Εν γένει, οι Jameson & Walker (2005) υποστη-
ρίζουν ότι τα κυριότερα οφέλη του Moodle συνίστανται στην ελευθερία που παρέχει α-
ναφορικά με την πλοήγηση, στη δυνατότητα διαχείρισης του μαθησιακού υλικού από 
τους ίδιους τους μαθητές ανάλογα με τις ανάγκες τους και στην ευκολία στη χρήση του, 
η οποία βοηθά να χτίσει την αυτοπεποίθηση των χρηστών. 

 Άλλη μια πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης αποτελεί και το Blackboard. Πρόκει-
ται για ένα υπολογιστικό μοντέλο το οποίο περιλαμβάνει σύστημα διαχείρισης μαθησια-
κού περιεχομένου, εικονικές τάξεις, σύστημα διαχείρισης μαθημάτων, σύστημα διαχείρι-
σης της κοινότητας και μία πληθώρα εργαλείων που υποστηρίζουν την επικοινωνία και 
τη συνεργασία (Φιλιππίδη, 2008). 

Αναφερόμενοι στα κυριότερα πλεονεκτήματα των συστημάτων ασύγχρονης τηλεκπαί-
δευσης, οι θεωρητικοί του είδους υποστηρίζουν ότι αποτελούν σημαντικά εργαλεία ανά-
πτυξης και διαχείρισης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων από απόσταση καθώς εξασφαλί-
ζουν πλεονεκτήματα όπως η ευελιξία στη διαχείριση του χρόνου μελέτης και η δυνατό-
τητα καθορισμού του ρυθμού μάθησης από την πλευρά του μαθητή καθώς και η πειρα-
ματική εμπλοκή του στην επίλυση ποικιλίας πρακτικών και εμπειρικών προβλημάτων 
(Volery and Lord, 2000; Harasim, 2000).  

Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα των συστημάτων αυτών περιορίζεται από μειονεκτήματα 
όπως η χρονική καθυστέρηση κατά την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων 
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στην εκπαιδευτική διαδικασία, η απουσία διαπροσωπικής επαφής, η έλλειψη άμεσης α-
νατροφοδότησης, η περιορισμένη συμμετοχή σε συζητήσεις και η δυσκολία συντονισμού 
των διδακτικών δραστηριοτήτων ( Khan and Hirata, 2001; Laurillard, 1993). O 
Κalogiannakis (2004), επίσης σχολιάζει ως μειονέκτημα των ασύγχρονων συστημάτων 
τηλεκπαίδευσης τη χρονοβόρα διαδικασία χρήσης του συστήματος για τους μη εξοικειω-
μένους συμμετέχοντες. 

Μοντέλα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης 

Μία από τις πιο προηγμένες μορφές σύγχρονης τηλεκπαίδευσης στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση αποτελεί η τηλεδιάσκεψη, η οποία χαρακτηρίζεται ως μια καινοτόμος μέθοδος εκ-
παίδευσης, με στόχο την επέκταση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη βελτίωση της μα-
θησιακής διαδικασίας στα πλαίσια της αποτελεσματικής και ποιοτικής μάθησης (Μηλιω-
ρίτσας και Γεωργιάδη, 2009). Βασικό της χαρακτηριστικό είναι ότι επιτρέπει την άμεση 
οπτική και ηχητική επικοινωνία και τη ζωντανή αλληλεπίδραση μεταξύ των συμμετεχό-
ντων (Γκάμας, Ευρυπιώτης, Καπούλας, & Στάμος, 2003; Bouras, Gkamas, & Tsiatsos, 
2000) με τη διαμεσολάβηση δικτύων μεταφοράς δεδομένων για την επαφή εκπαιδευτών 
και εκπαιδευομένων που βρίσκονται σε δύο (point-to- point) ή περισσότερα ( point –to 
multipoint videoconference) απομακρυσμένα σημεία (Ματθαίου, Μουζάκης, & Ρουσσά-
κης, 2001).  

Οι κυριότερες δυνατότητες της τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με τους Μουζάκη, Μπαλαού-
ρας, Ρουσσάκη, & Ματθαίου, (2004) εντοπίζονται : 

• στη δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας με εικόνα και ήχο  
• στην παρουσίαση διαφόρων τύπου εκπαιδευτικού υλικού (έντυπου ή ψηφιακού) ταυτό-

χρονα σε όλες τις διασυνδεδεμένες αίθουσες διδασκαλίας  
• στη δυνατότητα αλληλεπίδρασης και διεξαγωγής διαλόγου και συζητήσεων μεταξύ των 

εμπλεκομένων στη διδακτική διαδικασία σε οποιαδήποτε «αίθουσα» και αν βρίσκονται  
• καθώς και στη δυνατότητα μαγνητοσκόπησης των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και 

αποθήκευσής τους σε εξυπηρετητή βίντεο προκειμένου να είναι διαθέσιμες για προσπέ-
λαση υπό τη μορφή της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. 

Ένα από τα πιο δημοφιλή εργαλεία για τη διεξαγωγή τηλεδιάσκεψης στο χώρο της τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης το οποίο διαθέτει και το ΕΑΠ είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα 
Centra η οποία και είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη για την παροχή εξ αποστάσεως εκπαίδευ-
σης μέσω του διαδικτύου. Η πλατφόρμα αυτή δίνει τη δυνατότητα σε μεγάλες ομάδες 
διδασκομένων να έρχονται σε επαφή, να συνεργάζονται και να μαθαίνουν σε πραγματικό 
χρόνο, ακολουθώντας διαδικασίες που προσομοιάζουν αυτές μιας πραγματικής τάξης με 
τη βοήθεια τοπικών δικτύων ή του διαδικτύου (Μαυροειδής, 2009). 

Οι κυριότερες εφαρμογές σύγχρονης τηλεκπαίδευσης τις οποίες στηρίζει η πλατφόρμα 
είναι η δυνατότητα ήχου, εικόνας βίντεο, προβολής διαφανειών, ηλεκτρονικού πίνακα και 
επικοινωνία τύπου chat. Η εν λόγω πλατφόρμα υποστηρίζει ωστόσο και δυνατότητες α-
σύγχρονης τηλεκπαίδευσης όπως forums, ηχογράφηση των ζωντανών συνεδριών καθώς 
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και πρόσβαση στο περιεχόμενο μιας ζωντανής συνεδρίας μετά το τέλος αυτής (Βοζαλής, 
2001). 

Τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της τηλεδιάσκεψης 

 Αναφορικά με τα πλεονεκτήματα των συστημάτων σύγχρονης τηλεκπαίδευσης όπως της 
πλατφόρμας Centra, η Κοτοπούλη et al., ( 2007) διατείνονται ότι αποτελούν ένα δυνατό 
αρωγό στους σπουδαστές που συμμετέχουν σε προγράμματα εκπαίδευσης από απόσταση, 
παρέχοντας ίσες ευκαιρίες για μάθηση ακόμη και σε αυτούς που βρίσκονται στα πιο απο-
μακρυσμένα σημεία, προσφέροντας άμεση γνωστική υποστήριξη, βοηθώντας τους εκπαι-
δευόμενους να αναπτύξουν τεχνολογικές ικανότητες και να εξοικονομήσουν χρόνο και 
κόστος από μετακινήσεις.  

Τα συστήματα τηλεδιάσκεψης, ωστόσο, δεν αποτελούν απλά ένα τεχνολογικό εργαλείο 
στο χώρο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης αλλά έχουν ευρείες εκπαιδευτικές και παιδα-
γωγικές προεκτάσεις ( Kerry and Isakson, 2001; Harasim 2000, όπ. ανάφ. στο Μουζάκη, 
et al., 2004). Μία μεγάλη μερίδα θεωρητικών του χώρου υποστηρίζουν ότι η εκπαιδευτική 
αξία των συστημάτων αυτών συνίσταται στη δυνατότητα επίτευξης αμφίδρομης επικοι-
νωνίας σε πραγματικό χρόνο μεταξύ των συμμετεχόντων, γεγονός που προσδίδει μια διά-
σταση αμεσότητας στο αντικείμενο της μάθησης (Καλογιαννάκης και Βασιλάκης, 2008), 
καλλιεργώντας παράλληλα την αίσθηση της κοινότητας και ενδυναμώνοντας την έννοια 
της παρουσίας (Beer, Slack, & Armitt, 2005) . 

Σύμφωνα με την Κοτοπούλη et al., (2007), αυτή η αίσθηση της κοινότητας δεν συνίσταται 
απλά στη δυνατότητα που παρέχεται στους συμμετέχοντες να ανταλλάσσουν απόψεις ή 
να μοιράζονται δεδομένα μεταξύ τους αλλά και να συμμετέχουν ενεργά σε ένα δυναμικό 
περιβάλλον αλληλεπίδρασης κύριο χαρακτηριστικό του οποίου αποτελεί η συνεργατική 
οικοδόμηση της γνώσης από απόσταση σε πραγματικό χρόνο. Οι Hadzilacos, Papadakis, 
& Rossiou, (2004), επίσης θεωρούν ότι τα μαθήματα μέσω τηλεδιάσκεψης προωθούν την 
υλοποίηση ενεργητικής και συνεργατικής μάθησης μέσα από τη δυνατότητα που παρέχε-
ται στους φοιτητές να συζητούν τις απορίες τους, να προσπαθούν από κοινού να επιλύουν 
ασκήσεις και να συζητούν προτεινόμενες λύσεις. Οι ίδιοι μελετητές υποστηρίζουν επίσης 
ότι η χρήση συστημάτων τηλεδιάσκεψης δύναται να παρέχει εξατομικευμένη υποστήριξη 
στους διδασκόμενους εφόσον οι φοιτητές μπορούν να αναζητήσουν την αρωγή των συμ-
φοιτητών τους και του διδάσκοντα προκειμένου να ικανοποιήσουν προσωπικές τους ανά-
γκες αναφορικά με τη μελέτη τους.  

Ενώ, ωστόσο, υπάρχει κοινή αποδοχή μεταξύ των μελετητών ως προς τις δυνατότητες της 
πλατφόρμας και των σύγχρονων συστημάτων τηλεκπαίδευσης εν γένει να παρέχουν ε-
νεργητική, συνεργατική και εξατομικευμένη μάθηση όπως και κάποιο βαθμό αυτονομίας 
(όσον αφορά τη Centra), μερίδα μελετητών διατυπώνει ενστάσεις ως προς την ποιότητα 
της επικοινωνίας που επιτυγχάνεται με τη χρήση των συστημάτων αυτών. Έτσι, ενώ για 
παράδειγμα οι Lionarakis et al., (2005), διατείνονται ότι η ποιότητα της αλληλεπίδρασης 
που επιτυγχάνεται με τη χρήση συστημάτων τηλεδιάσκεψης προσομοιάζει τα χαρακτηρι-
στικά της πρόσωπο-με πρόσωπο επικοινωνίας, οι Bonk, Malikowski, Angeli, & Supplee, 
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(1998), Collins (1991), και Shweizer, Paechter, & Weidenmann, (2003), υποστηρίζουν 
ότι παρά το γεγονός ότι η τηλεδιάσκεψη υποστηρίζει την αμφίδρομη μετάδοση ήχου, ει-
κόνας και δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, φαίνεται να μην δημιουργεί την αίσθηση της 
διαπροσωπικής σχέσης και επαφής η οποία παρατηρείται σε περιβάλλοντα πρόσωπο με 
πρόσωπο διδασκαλίας. Ο Bruce (1996) επίσης ασπάζεται την άποψη αυτή υποστηρίζο-
ντας ότι καθώς οι συμμετέχοντες δεν μοιράζονται ένα κοινό τρισδιάστατο χώρο, βλέπουν 
μόνο αυτό που η κάμερα προβάλλει, και οι μη λεκτικές ενδείξεις επικοινωνίας είναι ασα-
φείς. Ο Βollom, Emerson, Fleming, & Williams, (1989), επίσης διατείνεται ότι βάσει με-
λέτης που αφορούσε τις αντιλήψεις των φοιτητών για την επικοινωνιακή διάσταση της 
τηλεδιάσκεψης, οι σπουδαστές εμφανίστηκαν απρόθυμοι να χρησιμοποιήσουν τις δυνα-
τότητες της τηλεδιάσκεψης για να συζητήσουν τα ζητήματα και να θέσουν ερωτήσεις. 
Αντί αυτού, οι φοιτητές θεώρησαν ότι η καλύτερη χρήση των δυνατοτήτων της τηλεδιά-
σκεψης ήταν υπό τη μορφή διδακτικής διάλεξης. 

Εκτός όμως από την ποιότητα της επικοινωνίας, η οποία αποτελεί ένα αμφιλεγόμενο ση-
μείο, ως αρνητικά σημεία της τηλεδιάσκεψης λογίζονται ο μεγάλος χρόνος που απαιτείται 
εκ μέρους του διδάσκοντα για την προετοιμασία μιας διδασκαλίας, η απαιτούμενη εκπαί-
δευση των εισηγητών αλλά και των διδασκομένων για την επιτυχή χρήση των τεχνικών 
μέσων που χρησιμοποιούνται στην τηλεδιάσκεψη (Lawyer - Brook, 1991) καθώς επίσης 
το υψηλό κόστος εξοπλισμού όπως και οι ασυμβατότητες στα μέσα που οι χρήστες χρη-
σιμοποιούν προκειμένου να συνδεθούν στο σύστημα (Κοτοπούλη et al., 2007). 

Συμπεράσματα 

Συμπερασματικά, βάσει των ορισμών αλλά και της γενικότερης ανάλυσης που επιχειρή-
σαμε σε αυτήν την εργασία συνάγεται ότι οι σημαντικότερες συνιστώσες της εξ αποστά-
σεως εκπαίδευσης είναι η χρήση της τεχνολογίας και η επίτευξη αλληλεπιδραστικότητας. 

Αναφορικά με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της τηλεδιάσκεψης, προκύπτει 
ότι ενυπάρχει μία διαλεκτική σχέση πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων. Αυτό σημαί-
νει ότι ένα χαρακτηριστικό το οποίο θεωρείται συγκριτικό πλεονέκτημα είναι δυνατόν 
εάν δεν συντρέξουν οι κατάλληλες προδιαγραφές στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή του 
να μετατραπεί σε διαλυτικό και αντίστροφα (Κόκκος, 1999). Επομένως, η ποιότητα της 
εκπαίδευσης δεν εξαρτάται από τη μορφή της διδασκαλίας. Η ποιότητα και η αποτελε-
σματικότητα στην εκπαίδευση εξαρτώνται από τον τρόπο παιδαγωγικής χρησιμοποίησης 
των μορφών διδασκαλίας. Το ζήτημα της αξιοποίησης των διαφόρων μορφών διδασκα-
λίας στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι σύνθετο για αυτό χρειάζεται κάθε φορά να 
ζυγίζουμε προσεκτικά (να διαθέτουν κριτήρια επιλογής) τα υπέρ και τα κατά πριν προχω-
ρήσουμε σε εφαρμογή (Κόκκος, 1999). 

Από την σκοπιά των διδασκόντων η πρόκληση δεν είναι ο χειρισμός του εξοπλισμό της 
τηλεδιάσκεψης, όσο η παιδαγωγική αξιοποίηση των δυνατοτήτων της, ώστε να βελτιώ-
σουν και να εμπλουτίσουν τη διδασκαλία και τη μάθηση (Martin, 2005). Πρέπει να εστιά-
σουμε λιγότερο στο ότι η τεχνολογία μας επιτρέπει να πραγματοποιήσουμε μία δραστη-
ριότητα και να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση και βαρύτητα στην ίδια τη δραστηριότητα 
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ως κεντρικό σημείο του ενδιαφέροντος μας με την υποβοήθηση της τεχνολογίας (Bruce 
& Levin, 1997).Το ζητούμενο είναι να αντιμετωπίσουν οι εκπαιδευτικοί την τηλεδιά-
σκεψη όχι μόνο ως τεχνικό μέσο μειώνοντας τις αποστάσεις αλλά ως διδακτικό και μα-
θησιακό εργαλείο. Αντικείμενο επιδιώξεων είναι η δημιουργική ένταξη της τηλεδιάσκε-
ψης στην καθημερινή διδακτική πρακτική του σχολείου, αξιοποιώντας τις δυνατότητες 
που παρέχει από παιδαγωγική σκοπιά με παιδαγωγικούς όρους και προϋποθέσεις.  
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Εκπαιδευτικό Έργο και αξιολόγηση 

Μιχαλάκης Κωνσταντίνος 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.82, M.Sc. Σπουδές στην Εκπαίδευση, konmichalakis@yahoo.gr 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία συνιστά μια προσέγγιση στο θέμα της αξιολόγησης του εκπαιδευ-
τικού έργου. Ειδικότερα, αναλύονται οι λόγοι που καθιστούν την αξιολόγηση αναπό-
σπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καταδεικνύεται ο τρόπος με τον οποίο 
η αξιολόγηση προάγει και βοηθά την επιτυχή διεκπεραίωση του σχολικού προγραμμα-
τισμού, γίνεται αναφορά σε πτυχές της αξιολογικής διαδικασίας όπως το αντικείμενο, 
η μεθοδολογία, οι τεχνικές, οι φορείς και η ενδεδειγμένη χρονική στιγμή της αξιολό-
γησης και τέλος παρατίθεται ένα παράδειγμα αξιολόγησης της λειτουργίας της διοίκη-
σης μιας σχολικής μονάδας όσον αφορά τη διαμόρφωση και την εφαρμογή του σχολι-
κού προγράμματος.  

Λέξεις–Κλειδιά: αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου, αξιολόγηση και σχολικός προ-
γραμματισμός, μεθοδολογία, τεχνικές και φορείς της αξιολόγησης.  

Εισαγωγή 

Στην παρούσα εργασία θα επιχειρήσουμε να εντρυφήσουμε σε ένα ζήτημα το οποίο 
εντόνως προβληματίζει και ταλανίζει όσους ενεργά δραστηριοποιούνται εντός του πα-
ρόντος ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, αυτό της επιχειρούμενης προσπάθειας 
για α ξ ι ο λ ο γ η σ η του εκπαιδευτικού έργου που παράγεται στις διάφορες βαθμίδες 
της εκπαίδευσης.  

Η αλήθεια είναι ότι μία πλειάδα λόγων όπως η αντιμετώπιση του ζητήματος της αξιο-
λόγησης με πνεύμα προχειρότητας, η διάθεση για εξυπηρέτηση κομματικών σκοπιμο-
τήτων και η έλλειψη αμιγούς επιστημονικής προσέγγισης εκ μέρους των ανώτατων ε-
πιτελικών βαθμίδων τις Εκπαίδευσης, έχει δικαιολογημένα καταστήσει την εκπαιδευ-
τική κοινότητα στις μέρες μας ιδιαίτερα επιφυλακτική απέναντι σε οποιοδήποτε εγχεί-
ρημα αξιολόγησης της εκπαιδευτικής ζωής. 

Παρά ταύτα και λαμβανομένων σοβαρά υπόψη των όποιων επιφυλάξεων του εκπαι-
δευτικού κόσμου έναντι του αξιολογικού ζητήματος, στην παρούσα εργασία θα προ-
σπαθήσουμε να καταδείξουμε τη σημαντικότητα της αξιολόγησης αναφορικά με την 
αρτιότητα οιουδήποτε εκπαιδευτικού εγχειρήματος καταβάλλεται εντός του παρόντος 
εκπαιδευτικού συστήματος.  

Αναλυτικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο τις μελέτης θα δοκιμάσουμε να επιχειρηματολο-
γήσουμε εν γένει υπέρ τις σπουδαιότητας της αξιολόγησης ως απαραίτητης προϋπόθε-
σης προκειμένου για την αποτελεσματική ολοκλήρωση οποιασδήποτε πτυχής του εκ-
παιδευτικού έργου και ειδικότερα όσον αφορά την αποτελεσματική λειτουργία της εκ-
παιδευτικής μονάδας.  
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Στο δεύτερο κεφάλαιο, θα αποπειραθούμε να συγκεκριμενοποιήσουμε την αναγκαιό-
τητα της αξιολόγησης σε ότι αφορά την επίτευξη των στόχων που τίθενται στα πλαίσια 
υλοποίησης κάθε εκπαιδευτικής προσπάθειας, θα δοκιμάσουμε δηλαδή να καταδεί-
ξουμε τη σύνδεση της διαδικασίας της αξιολόγησης με τη διαδικασία του προγραμμα-
τισμού ως δύο άρρηκτα συνδεδεμένες πτυχές ενός σωστά και άρτια σχεδιασμένου εκ-
παιδευτικού εγχειρήματος εν γένει και ειδικά σε επίπεδο εκπαιδευτικής μονάδας. 

Στο τρίτο κεφάλαιο θα αναφερθούμε πιο διεξοδικά στο τι συνιστά αντικείμενο προς 
αξιολόγηση όσον αφορά το παραγόμενο εκπαιδευτικό έργο σε μια εκπαιδευτική μο-
νάδα, στη μεθοδολογία και τις τεχνικές που ενδείκνυνται για την επιτυχή έκβαση της 
αξιολογικής προσπάθειας στην εκπαιδευτική μονάδα, στα πρόσωπα τα οποία είναι επι-
φορτισμένα με τη διεκπεραίωση τις αξιολογικής διαδικασίας καθώς και στη χρονική 
στιγμή η οποία επιλέγεται κάθε φορά ως η καταλληλότερη για τη διεξαγωγή της αξιο-
λόγησης. 

Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο θα προχωρήσουμε στη διατύπωση ενός ερευνητικού ε-
ρωτήματος αξιολογικού ενδιαφέροντος αναφορικά με την αποτελεσματικότητα της 
λειτουργίας της διοίκησης σε επίπεδο εκπαιδευτικής μονάδας και θα παρουσιάσουμε 
σχηματικά τις σημαντικότερες παραμέτρους που αφορούν το συγκεκριμένο αυτό ερώ-
τημα. 

Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και της εκπαιδευτικής μονάδας 

Προκειμένου να καταδείξουμε τη σπουδαιότητα της διαδικασίας της αξιολόγησης για 
την έκβαση επιτυχών αποτελεσμάτων αναφορικά με την παραγωγή εκπαιδευτικού έρ-
γου, κρίνεται απαραίτητο στο σημείο αυτό να παραθέσουμε ενδεικτικά έναν ορισμό 
που αποδίδεται στην έννοια της αξιολόγησης. Ως αξιολόγηση, λοιπόν του εκπαιδευτι-
κού έργου ο Κασσωτάκης (Κασσωτάκης Μ., στο Κουτούζης Μ.,& Χατζηευστρατίου 
Ι., 1999, σελ. 20) ορίζει : 

«τη συστηματική διαδικασία ελέγχου του βαθμού, στον οποίο επιτυγχάνονται οι εκπαι-
δευτικοί στόχοι, καθώς και τον εντοπισμό των αιτίων που εμποδίζουν την ενδεχόμενη 
μη ικανοποιητική τους επίτευξη, έτσι ώστε μέσα από τη διαδικασία της ανατροφοδό-
τησης να βελτιώνεται η ποιότητα της ίδιας της εκπαίδευσης».  

Ο Κουτούζης (1999) επίσης, ορίζει την αξιολόγηση ως μία βασική προϋπόθεση της 
ολικής ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου. Εξ ορισμού, επομένως, αντιλαμβανόμαστε 
ότι η σπουδαιότητα της διαδικασίας της αξιολόγησης είναι εξαιρετικά μεγάλη εφόσον 
μέσω αυτής επιχειρείται η βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου. 

Οι Κουτούζης και Χατζηευστρατίου (1999) υποστηρίζουν εξάλλου, ότι η διαδικασία 
της αξιολόγησης αφορά συνολικά την αποτίμηση της εκπαιδευτικής πραγματικότητας 
και επιδιώκει τη διασφάλιση της μέγιστης δυνατής αποτελεσματικότητας όσον αφορά 
σημαντικότατες συνιστώσες του εκπαιδευτικού έργου όπως την ιεράρχηση στόχων, την 
ανάδειξη δυνατοτήτων, την αξιοποίηση των ερευνητικών προσπαθειών της 
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επιστημονικής κοινότητας κ.ά.  

Άλλοι μελετητές επιχειρηματολογούν υπέρ της σημαντικότητας της προσπάθειας για 
αξιολόγηση υποστηρίζοντας ότι μέσω αυτής επιτυγχάνεται η συνεχής ενημέρωση (ε-
παναπληροφόρηση) της πορείας υλοποίησης ενός εκπαιδευτικού στόχου, στηρίζεται η 
λειτουργία του προγραμματισμού και εν γένει εξυπηρετούνται όλες οι λειτουργίες που 
αφορούν τη διοίκηση της εκπαίδευσης (Πετρίδου, 2007). 

Αλλού υποστηρίζεται, επίσης, ότι η υλοποίηση προγραμμάτων αξιολόγησης είναι απα-
ραίτητη προκειμένου το παραγόμενο εκπαιδευτικό έργο να ανταποκρίνεται καλύτερα 
στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας καθώς και των 
ταχύτατων εξελίξεων στο χώρό της επιστήμης και της τεχνολογίας.  

Υποστηρίζεται, ακόμη, ότι μέσω της καθιέρωσης προγραμμάτων αξιολόγησης εξασφα-
λίζεται η κατά το δυνατόν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των επενδύσεων στην εκ-
παίδευση, η διαπίστωση τυχόν αστοχιών των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και η λήψη 
απαραίτητων διορθωτικών μέτρων (Κουτούζης – Χατζηευστρατίου, 1999). 

Μία πληρέστερη καταγραφή των λόγων εκείνων που αναδεικνύουν τη σημαντικότητα 
της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου επιχειρεί ο Δημητρόπουλος (1991). Σύμ-
φωνα με αυτόν, η ανάγκη για εκπαιδευτική αξιολόγηση έγκειται σε τρία διαφορετικά 
επίπεδα, στο οικονομικό, στο παιδαγωγικό – ψυχολογικό και στο πρακτικό. Σε οικονο-
μικό επίπεδο, η καθιέρωση προγραμμάτων αξιολόγησης βοηθά στη συνετή χρήση των 
χορηγούμενων πιστώσεων για τους σκοπούς της εκπαίδευσης και συμβάλλει στη λήψη 
αποφάσεων αναφορικά με δαπάνες, μέσα, υλικά, εγκαταστάσεις, την πρόσληψη και 
την προαγωγή του εκπαιδευτικού προσωπικού κ.ά. Σε παιδαγωγικό- ψυχολογικό επί-
πεδο, η σπουδαιότητα της αξιολόγησης έγκειται στην ανάγκη για κατανόηση και διευ-
κόλυνση της διεργασίας της μάθησης, στη χρήση αποτελεσματικής διδακτικής μεθο-
δολογίας και στη βελτίωση του γενικού σχολικού περιβάλλοντος και του κλίματος που 
επικρατεί στο σχολείο. Σε ότι αφορά, τέλος, το πρακτικό επίπεδο η σημαντικότητα της 
αξιολόγησης απορρέει από την ανάγκη για αντιμετώπιση διοικητικών και πρακτικών 
εκπαιδευτικών ζητημάτων όπως ο εκπαιδευτικός προγραμματισμός, η σχεδίαση εκπαι-
δευτικών δραστηριοτήτων, προγραμμάτων κ.ά. 

 Όσον αφορά τη σημασία της υλοποίησης προγραμμάτων αξιολόγησης σε επίπεδο εκ-
παιδευτικής μονάδας ισχύουν τα όσα μόλις υποστηρίξαμε για την αξιολόγηση του εκ-
παιδευτικού έργου στο μικρο-επίπεδο του εκπαιδευτικού οργανισμού. Με άλλα λόγια, 
η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής μονάδας είναι σημαντική προκειμένου να εξασφαλί-
ζεται συνεχής ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης των στόχων που θέτει η εκπαι-
δευτική μονάδα, να διαπιστώνονται τυχόν αστοχίες των επιλογών της εκπαιδευτικής 
μονάδας σε πρακτικό, οικονομικό και παιδαγωγικό επίπεδο, να καθίσταται εφικτή η 
λήψη διορθωτικών μέτρων, η ιεράρχηση ορθολογικότερων στόχων, η ανάδειξη των 
δυνατοτήτων της εκπαιδευτικής μονάδας και η εν γένει βελτίωση της ποιότητας του 
παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου στα πλαίσια λειτουργίας της μονάδας. Ιδιαίτερη ση-
μασία αποδίδουν οι περισσότεροι μελετητές στη σπουδαιότητα της αξιολόγησης της 
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εκπαιδευτικής μονάδας αναφορικά με τη λειτουργία του προγραμματισμού.  

Χαρακτηριστικά, οι Κουτούζης και Χατζηευστρατίου (1999, σελ.21) αναφέρουν ότι : 

 «η αξιολόγηση είναι αναγκαία, προκειμένου να διαπιστωθεί αν η μονάδα υλοποιεί με 
αποτελεσματικό τρόπο τους στόχους της». 

Αξιολόγηση και προγραμματισμός 

Βάσει των όσων προείπαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο καθίσταται μάλλον σαφές ότι 
η διαδικασία αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη 
διαδικασία θέσπισης εκπαιδευτικών στόχων, δηλαδή με τη διαδικασία του προγραμμα-
τισμού.  

Όντως, λαμβάνοντας υπόψη τους ισχυρισμούς των διαφόρων μελετητών που παρατέ-
θηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο, αναφορικά με το περιεχόμενο που αποδίδουν στην 
έννοια της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, διαπιστώνουμε ότι θα ήταν πραγμα-
τικά δύσκολο να προσπαθήσουμε να ορίσουμε την έννοια της εκπαιδευτικής αξιολό-
γησης χωρίς να αναφερθούμε στην έννοια του εκπαιδευτικού προγραμματισμού.  

Την άποψη αυτή προσυπογράφουν και άλλοι μελετητές. Ενδεικτικά, ο Κουτούζης 
(1999, σελ.259 ) αναφέρει ότι η αξιολόγηση είναι: 

« μια διαδικασία κατά τη διάρκεια της οποίας παρακολουθείται και ρυθμίζεται η λει-
τουργία του οργανισμού, ώστε να εξασφαλισθεί η προσέγγιση των στόχων που τέθηκαν 
κατά τη διαδικασία του προγραμματισμού»  

Ειδικότερα, τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την εφαρμογή αξιολογικών προ-
γραμμάτων του εκπαιδευτικού έργου λειτουργούν ως ανατροφοδότηση της όλης εκ-
παιδευτικής διαδικασίας, παρέχοντας πληροφορίες για την πορεία υλοποίησης των 
στόχων που ετέθησαν, γεγονός που οδηγεί είτε σε επιβεβαίωση της αρχικής εκτίμησης 
αναφορικά με την ορθότητα των στόχων που επιλέχθηκαν είτε σε διάψευση της αρχι-
κής εκτίμησης, λήψη διορθωτικών μέτρων και επανακαθορισμό των στόχων. Ο Κου-
τούζης (1999, σελ.260), σχηματικά παρουσιάζει τη σχέση ανατροφοδότησης μεταξύ 
των διαδικασιών της αξιολόγησης και του προγραμματισμού αναφέροντας ότι : 

«ο μεν προγραμματισμός δίνει την κατεύθυνση και θέτει τους στόχους, κατανέμει τους 
πόρους στον οργανισμό και προβλέπει πιθανά προβλήματα, η δε αξιολόγηση διαπιστώ-
νει αντίστοιχα αν η κατεύθυνση είναι σωστή και οι στόχοι επιτυγχάνονται, διασφαλίζει 
τη σωστή χρήση των πόρων και διορθώνει υπάρχοντα προβλήματα»  

Η σχέση, εξάλλου, μεταξύ εκπαιδευτικού προγραμματισμού και εκπαιδευτικής αξιο-
λόγησης υπογραμμίζεται και από τις αρχές που διέπουν τη λειτουργία του management 
και ειδικότερα τη λειτουργία της Διοίκησης των Εκπαιδευτικών Μονάδων. Σύμφωνα 
με τις αρχές αυτές τόσο η διαδικασία του προγραμματισμού όσο και η λειτουργία της 
αξιολόγησης αποτελούν βασικά επιμέρους στάδια της λειτουργίας της διοίκησης 
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(Κουτούζης, Μ., 1999) 

Θα πρέπει εδώ να σημειώσουμε ότι τα όσα ισχυριστήκαμε ως τώρα στο κεφάλαιο αυτό 
για τη λειτουργία του προγραμματισμού αφορούν τόσο την άσκηση του εκπαιδευτικού 
έργου γενικότερα όσο και τη λειτουργία της εκπαιδευτικής μονάδας σε επίπεδο τόσο 
στρατηγικού (μακροπρόθεσμων στόχων) όσο και λειτουργικού (βραχυπρόθεσμων στό-
χων) προγραμματισμού . 

Αντικείμενο, Μεθοδολογία, Τεχνικές,  
ποιος αξιολογεί και πότε γίνεται η αξιολόγηση 

-Το Αντικείμενο της αξιολόγησης  

Προκειμένου η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου να θεωρείται πλήρης και ολοκλη-
ρωμένη, εύλογο είναι ότι θα πρέπει να περιλαμβάνει όλους τους συντελεστές της εκ-
παιδευτικής διαδικασίας. Με βάση αυτή την αρχή, κάποιοι μελετητές ( Κουτούζης και 
Χατζηευστρατίου, 1999, Σολομών 1999) κατατάσσουν τα προς αξιολόγηση αντικεί-
μενα του εκπαιδευτικού έργου σε επτά θεματικές περιοχές, οι οποίες είναι οι εξής : τα 
Διαθέσιμα μέσα-Πόροι, το Πρόγραμμα Σπουδών και τα Βιβλία, το Προσωπικό της μο-
νάδας (ΔΕΔΟΜΕΝΑ), η Διοίκηση, το Εκπαιδευτικό Κλίμα –Σχέσεις-Συνεργασίες, η 
Διδακτική- Μαθησιακή διαδικασία (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ) και τα Εκπαιδευτικά επιτεύγματα 
(ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ). 

Άλλοι μελετητές (Χαλκιώτης, 1999) υιοθετούν μια προσέγγιση οικονομικού εννοιολο-
γικού χαρακτήρα σύμφωνα με την οποία η εκπαιδευτική διαδικασία είναι μια παραγω-
γική διαδικασία και η εκπαιδευτική μονάδα μία μονάδα κατάρτισης–παραγωγής. Στο 
πλαίσιο της συγκεκριμένης αυτής προσέγγισης, τα προς αξιολόγηση αντικείμενα εμπί-
πτουν σε τρεις ευρείες κατηγορίες : τις εισροές, τις διαδικασίες και τις εκροές.  

Ως εισροές εννοούνται οι εισερχόμενες μεταβλητές οι οποίες αποτελούν την είσοδο του 
εκπαιδευτικού συστήματος και της λειτουργίας του. Σε επίπεδο εκπαιδευτικής μονά-
δας, οι εισροές μεταφράζονται ως οι πόροι που απαιτούνται για να λειτουργήσει ένας 
εκπαιδευτικός οργανισμός. Οι πόροι αυτοί περιλαμβάνουν το διδακτικό και βοηθητικό 
προσωπικό, τους διδασκόμενους και την προσπάθεια μάθησης την οποία καταβάλλουν, 
το εποπτικό και διδακτικό υλικό, τον εξοπλισμό, τα διαθέσιμα κτίρια και γη, τους χρη-
ματικούς πόρους κ.ά. 

Ως διαδικασίες εννοούνται οι παράμετροι εκείνες οι οποίες σχετίζονται με τη ίδια τη 
λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος και με τις επεξεργασίες που γίνονται σε 
αυτό. Σε επίπεδο εκπαιδευτικής μονάδας οι διαδικασίες ταυτίζονται με τις εκπαιδευτι-
κές, παιδαγωγικές και διοικητικές δραστηριότητες του σχολείου.  

Ως εκροές τέλος, εννοούνται οι συνιστώσες εκείνες που σχετίζονται με την «έξοδο» 
από το εκπαιδευτικό σύστημα, με το προϊόν δηλαδή της εκπαιδευτικής διαδικασίας και 
το αποτέλεσμα της εκπαιδευτικής προσπάθειας. Ως εκροές της εκπαιδευτικής μονάδας 
θεωρούνται η μάθηση και η απόκτηση γνώσης από την πλευρά των διδασκομένων, οι 
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δεξιότητες και η συμπεριφορά των διδασκομένων ως αποτέλεσμα της σχολικής εμπει-
ρίας τους κ.α. 

Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, οι διδάσκοντες, οι διδασκόμενοι, οι γνώσεις τους, 
τα προγράμματα και τα περιεχόμενα των μαθημάτων, η υλικοτεχνική υποδομή κ.ά. 
εισρέουν ως παραγωγικοί πόροι στο σύστημα της εκπαιδευτικής μονάδας και στο πλαί-
σιο των εκπαιδευτικών, παιδαγωγικών και διοικητικών δραστηριοτήτων του σχολείου 
μετασχηματίζονται σε εκροές, δηλαδή σε νέες γνώσεις και εμπειρίες, σε τροποποιημέ-
νες συμπεριφορές για μαθητές και διδάσκοντες, σε μεταβολές των εγκαταστάσεων και 
της υλικοτεχνικής υποδομής ( Πετρίδου, 2000).  

 -Μεθοδολογία και Τεχνικές της Αξιολόγησης  

Προτού επιχειρήσουμε να αναφερθούμε στις κυριότερες μεθόδους και τεχνικές των ο-
ποίων γίνεται χρήση προκειμένου να διεξαχθεί ένα πρόγραμμα αξιολόγησης θα ανα-
φερθούμε σε κάποιες διακρίσεις γενικής φύσεως που αφορούν τη διαδικασία της αξιο-
λόγησης.  

Έτσι, με γνώμονα το εύρος του αξιολογικού προγράμματος κάνουμε λόγο για συνολική 
αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου ή για μερική αξιολόγηση αυτού. Στην περίπτωση 
της συνολικής αξιολόγησης, ως αξιολογούμενο αντικείμενο ορίζεται το σύνολο των 
συνιστωσών του εκπαιδευτικού έργου ενώ στην περίπτωση της μερικής αξιολόγησης 
αξιολογείται μέρος μόνο του εκπαιδευτικού έργου, για παράδειγμα ένας θεσμός, μία 
εκπαιδευτική βαθμίδα κτλ. 

Επίσης, ανάλογα με τη φύση των δεδομένων ή των αποτελεσμάτων (βλέπε 3.1) τα ο-
ποία αναζητούνται και αξιοποιούνται διακρίνουμε δύο τύπους αξιολόγησης, την ποσο-
τική και την ποιοτική αξιολόγηση. Ποσοτική ονομάζεται η μορφή της αξιολόγησης 
κατά την οποία τα αξιολογούμενα αντικείμενα είναι ποσοτικά και η παρουσίαση των 
αποτελεσμάτων της αξιολόγησης μπορεί να γίνει σε ποσοτική μορφή. Ποιοτική, αντι-
θέτως, αξιολόγηση, συνιστά το είδος εκείνο της αξιολόγησης όπου η πολυπλοκότητα 
της φύσης των προς αξιολόγηση αντικειμένων δεν ευνοεί την ποσοτική επεξεργασία 
αυτών αλλά απαιτεί την υποκειμενική διερεύνηση και παρατήρηση του αξιολογητή 
προκειμένου για τη διεξαγωγή αποτελεσμάτων (Κουτούζης Μ., & Χατζηευστρατίου Ι., 
1999). 

Με βάση πλέον τη φύση των αξιολογούμενων αντικειμένων, τη μορφή της αξιολόγη-
σης που επιχειρείται και τον επιδιωκόμενο κάθε φορά σκοπό, επιλέγεται και η εκάστοτε 
μέθοδος αξιολόγησης. Η πλέον καθιερωμένη, συνήθης και βασική μέθοδος που χρησι-
μοποιείται στο χώρο της αξιολόγησης είναι αυτή της παρατήρησης. Η παρατήρηση 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτόνομα ή και σε συνδυασμό με άλλες μεθόδους αξιολό-
γησης. Οι κυριότερες από τις μεθόδους αυτές σύμφωνα με τους Κουτούζη –Χατζηευ-
στρατίου 1999, στις οποίες για λόγους οικονομίας αναφερόμαστε εδώ επιγραμμα-
τικά,είναι οι εξής: η επικοινωνία, η σύγκριση, η μεταπαρακολούθηση, η επισκόπηση, 
η μελέτη περίπτωσης, η ανάλυση περιεχομένου, η έρευνα πεδίου, η μέθοδος 
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διαπίστωσης και απόδοσης, η μέθοδος επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων κ.ά.  

Όσον αφορά τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται προκειμένου να υλοποιηθεί ένα αξιο-
λογικό πρόγραμμα, αυτές επιλέγονται κάθε φορά με βάση τη μέθοδο αξιολόγησης που 
έχει προτιμηθεί. Ενδεικτικά, οι Κουτούζης και Χατζηευστρατίου (1999) αναφέρουν ως 
τεχνικές της παρατήρησης την απλή ή συστηματική παρατήρηση, τον οπτικό έλεγχο 
(όταν γίνεται επισταμένως η παρατήρηση συγκεκριμένου γεγονότος ή διαδικασίας ), 
καθώς και την επαναλαμβανόμενη ή συνεχή παρατήρηση. 

 Στο σημείο αυτό οφείλουμε να αναφέρουμε ότι ανεξαρτήτως της μεθόδου και των τε-
χνικών που επιλέγονται κάθε φορά, ένα αξιολογικό πρόγραμμα προκειμένου να είναι 
αξιόπιστο θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από συνέπεια στόχων και εφαρμογή συγκεκρι-
μένων κριτηρίων (όπου κριτήριο ένας καθιερωμένος κανόνας πάνω στον οποίο γίνεται 
μια κρίση). Σύμφωνα, εξάλλου, με τους Βεργίδη και Καραλή (1999) οι αξιολογήσεις 
θα πρέπει να είναι αναλυτικές, συστηματικές, έγκυρες και προσαρμοσμένες στις ανά-
γκες των χρηστών.  

-Ποιος αξιολογεί και πότε γίνεται η αξιολόγηση. 

Ανάλογα με το πρόσωπο ή τα πρόσωπα από τα οποία διενεργείται κάθε φορά ένα αξιο-
λογικό πρόγραμμα, διακρίνουμε τις εξής τρεις μορφές αξιολόγησης: την εξωτερική α-
ξιολόγηση, την εσωτερική αξιολόγηση και την αυτοαξιολόγηση. 

Εξωτερική αξιολόγηση, ονομάζουμε το είδος εκείνο της αξιολόγησης κατά το οποίο ο 
αξιολογητής λειτουργεί εξωτερικά ως προς το αντικείμενο της αξιολόγησης, δεν έχει 
άμεση σχέση με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή την εκπαιδευτική μονάδα την οποία 
αξιολογεί και προέρχεται συνήθως από τα ανώτερα ιεραρχικά κλιμάκια της εκπαίδευ-
σης (Κουτούζης Μ., & Χατζηευστρατίου Ι., 1999). 

Εσωτερική, ονομάζεται η αξιολόγηση κατά την οποία ο αξιολογητής συνδέεται οργα-
νικά με το αξιολογούμενο αντικείμενο, είναι δηλαδή και ο ίδιος εκπαιδευτής της μονά-
δας ή σχεδιαστής και διαχειριστής του προγράμματος που επιχειρεί να αξιολογήσει. 

Αυτοαξιολόγηση, τέλος, καλείται το αξιολογικό εγχείρημα κατά το οποίο ο αξιολογη-
τής κρίνει ο ίδιος τον εαυτό του ή τα αποτελέσματα των προσπαθειών του (Δημητρό-
πουλος, 1991). 

 Αναφορικά, τώρα, με τη χρονική στιγμή η οποία επιλέγεται για τη διεξαγωγή μιας 
αξιολογικής διαδικασίας, διακρίνουμε την προκαταρκτική αξιολόγηση, όταν η αξιολό-
γηση επιχειρείται πριν από την έναρξη κάποιου εκπαιδευτικού προγράμματος με σκοπό 
την αποτίμηση διαφόρων παραγόντων που αφορούν το πρόγραμμα αυτό και των ο-
ποίων η εξέλιξη θα συμβάλλει αποφασιστικά στην επιτυχή ή μη επιτυχή έκβαση του 
προγράμματος, τη διαμορφωτική αξιολόγηση, όταν η αξιολόγηση πραγματοποιείται 
κατά τη διάρκεια της εξέλιξης ενός προγράμματος με σκοπό την ανακάλυψη τυχόν 
προβλημάτων του προγράμματος αυτού και την τελική ή αθροιστική αξιολόγηση, η 
οποία επιχειρείται μετά το πέρας μιας εκπαιδευτικής προσπάθειας, με σκοπό τη 

253/390

________________________________________________________________________________________________________ 
 i-Teacher     -      I.S.S.N. : 1792 - 4146       -      Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Περιοδικό     -    25ο  Τεύχος    -         Νοέμβριος  2020



συνολική αποτίμηση των αποτελεσμάτων της συγκεκριμένης αυτής διαδικασίας ( Κου-
τούζης Μ., & Χατζηευστρατίου Ι., 1999). 

Ερευνητικό ερώτημα  

Αξιολογώντας την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της διοίκησης σε επίπεδο σχολι-
κής μονάδας ως προς την διαμόρφωση και εφαρμογή του σχολικού προγράμματος.  

Έχοντας αναφερθεί στις σημαντικότερες παραμέτρους που αφορά ένα πρόγραμμα α-
ξιολόγησης (αντικείμενο αξιολόγησης, μεθοδολογία, φορείς, χρονισμός), θα επιχειρή-
σουμε πλέον να προχωρήσουμε στην παρουσίαση ενός δυνητικά υλοποιήσιμου αξιο-
λογικού σχήματος.  

Το σχήμα αυτό θέτει ως κεντρικό αντικείμενο αξιολόγησης την αποτίμηση της αποτε-
λεσματικότητας μιας εκπαιδευτικής μονάδας σε επίπεδο διοικητικών λειτουργιών.  

Σύμφωνα με τα όσα ισχυριστήκαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, το συγκεκριμένο α-
ντικείμενο αξιολόγησης είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς οι διοικητικές δραστηριότη-
τες μιας εκπαιδευτικής μονάδας αποτελούν μέρος των διαδικασιών εκείνων μέσω των 
οποίων οι εισροές/ παραγωγικοί πόροι μιας μονάδας (διδάσκοντες, διδασκόμενοι κ.ά.) 
μετατρέπονται σε εκροές, σε εκπαιδευτικά, δηλαδή, επιτεύγματα.  

Το αξιολογικό σχήμα το οποίο παραθέτουμε στην παρούσα μελέτη, επικεντρώνεται 
στην αξιολόγηση της κατάρτισης, της διαμόρφωσης και εν τέλει της εφαρμογής του 
σχολικού προγράμματος, μιας σημαντικής συνιστώσας του διοικητικού έργου που α-
σκείται σε επίπεδο εκπαιδευτικής μονάδας, καθότι όταν το σχολικό πρόγραμμα είναι 
λειτουργικό και βασίζεται σε παιδαγωγικές αρχές, δύναται να διαμορφώσει πρακτικές 
καλής λειτουργίας του σχολείου, να μεγιστοποιήσει την παραγωγή εκπαιδευτικού έρ-
γου εκ μέρους των διδασκόντων και συνακόλουθα να επηρεάσει την πρόοδο των μα-
θητών. 

Κατά πρώτον, όσον αφορά τη χρονική στιγμή διεξαγωγής της αξιολόγησης, κρίνεται 
σκόπιμο αυτή να πραγματοποιηθεί τόσο κατά την έναρξη του σχολικού έτους, προκει-
μένου για την αρχική αξιολόγηση των προτεραιοτήτων, των αναγκών και των στόχων 
που οφείλει να εξυπηρετεί το σχολικό πρόγραμμα, όσο και κατά τη διάρκεια του σχο-
λικού έτους με σκοπό την ανάδειξη τυχόν αστοχιών και σαφώς μετά τη λήξη του σχο-
λικού έτους προκειμένου για μια γενικότερη αποτίμηση της αποτελεσματικότητας ή μη 
του σχολικού προγράμματος, για την αποφυγή λαθών και τη διόρθωση παραλείψεων 
σε μελλοντική βάση καθώς και για την ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών.  

Η μέθοδος αξιολόγησης η οποία επιλέξαμε είναι αυτή της έρευνας πεδίου, η οποία α-
ποτελεί μια μέθοδο συλλογής πληροφοριών η οποία ενδείκνυται προκειμένου να εκτι-
μηθούν οι διοικητικές πρακτικές που εφαρμόζονται σε ένα σχολείο αναφορικά με τη 
διαμόρφωση και εφαρμογή του σχολικού προγράμματος. 

Οι τεχνικές οι οποίες θεωρήθηκαν ως οι πλέον κατάλληλες στα πλαίσια της 
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συγκεκριμένης μεθόδου είναι το ερωτηματολόγιο, η παρατήρηση και ειδικότερα ο ο-
πτικός έλεγχος, η μελέτη αρχείων και η συνέντευξη. Οι συγκεκριμένες αυτές τεχνικές 
αποτελούν απλές και διαδεδομένες τεχνικές συλλογής πληροφοριών. Ειδικότερα, δε, 
όσον αφορά τη μελέτη αρχείων, αυτή αφορά την πρόσβαση και λεπτομερή διερεύνηση 
από τον ερευνητή στο αρχειακό υλικό του σχολείου (ημερολόγια, βιβλία κ.ά). 

Εξαιτίας της φύσης των δεδομένων που αναζητούνται, το είδος της αξιολόγησης που 
προτείνεται είναι και ποσοτική (μελέτη αρχείων, ερωτηματολόγιο) και ποιοτική (πα-
ρατήρηση, συνέντευξη).  

Στο σημείο αυτό, παραθέτουμε το ακόλουθο αξιολογικό σχήμα : 

1. Ως προς το στόχο της αξιολόγησης: η διερεύνηση και η καταγραφή των διαδι-
κασιών που ακολουθούνται σε μία εκπαιδευτική μονάδα στην άσκηση της διοί-
κησης ως προς τη διαμόρφωση και την εφαρμογή του Σχολικού Προγράμμα-
τος, από όλους όσους έχουν σχετικές αρμοδιότητες και ευθύνες. 

2. Ως προς το αντικείμενο της αξιολόγησης: το διοικητικό έργο της σχολικής μονά-
δας 

3. Ως προς το υποκείμενο της αξιολόγησης (ποιον Αξιολογούμε): Διευθυντή, Υπο-
διευθυντή, Σύλλογο διδασκόντων 

4. Ως προς τους Φορείς αξιολόγησης (ποιοι αξιολογούν): Μαθητές, Δάσκαλοι, Υπο-
στηρικτική ομάδα (σύλλογος γονέων και κηδεμόνων ) 

5. Ως προς το Μοντέλο αξιολόγησης: εσωτερική συλλογική αξιολόγηση 

6.  Ως προς τα Κριτήρια αξιολόγησης (Ζαφειρακίδης Γ.,2006): 
• Ο βαθμός στον οποίο το Ωρολόγιο Πρόγραμμα διέπεται από παιδαγω-

γικές αρχές και παράλληλα λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες μαθη-
τών και εκπαιδευτικών.  

• Ο επαρκής Προγραμματισμός των δραστηριοτήτων για όλο το έτος 
από την αρχή της σχολικής χρονιάς (γιορτές, διαγωνίσματα, εκδρομές, πο-
λιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις).  

• Ο βαθμός υλοποίησης των δραστηριοτήτων που έχει προγραμματίσει το 
σχολείο για τη σχολική χρονιά.  

• Ο βαθμός στον οποίο η Διοίκηση υποστηρίζει και συντονίζει τη συνερ-
γασία των εκπαιδευτικών με στόχο την αποτελεσματικότερη ανάπτυξη 
και εφαρμογή Προγράμματος Σπουδών.  

• Η ανάπτυξη διαδικασιών επιστημονικής και παιδαγωγικής στήριξης 
των εκπαιδευτικών .  

• Η επάρκεια της συνεργασίας του σχολείου με τους Σχολικούς Συμβού-
λους για την καλύτερη υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών .  
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• Ο βαθμός συνεργασίας του Συλλόγου Διδασκόντων με το Σύλλογο Γο-
νέων/Κηδεμόνων για τη διαμόρφωση και αποτελεσματική εφαρμογή του 
σχολικού προγράμματος. 

• Η ενθάρρυνση πρωτοβουλιών εκ μέρους των εκπαιδευτικών καθώς και 
των μαθητών –γονέων και η παροχή θετικών κινήτρων. 

7. Ως προς τον Χρονισμό αξιολόγησης: Κατά την έναρξη του σχολικού έτους (προ-
καταρκτική), Συνεχούς παρακολούθησης κατά τη διαδικασία (διαμορφωτική), 
Μετά το πέρας του σχολικού έτους ( τελική) 

8. Ως προς την Μέθοδος–Τεχνικές αξιολόγησης: Έρευνα πεδίου, Παρατήρηση (Οπτι-
κός έλεγχος), Ερωτηματολόγια, Συνέντευξη, Μελέτη – ανάλυση αρχείων 

9. Ως προς την Συλλογή δεδομένων–επεξεργασία–ανάλυση δεδομένων: Κατηγοριο-
ποίηση ποιοτικών/ ποσοτικών δεδομένων, Καταγραφή-ανάλυση- σύνθεση δεδομέ-
νων, Ποιοτική / Ποσοτική ανάλυση 

10. Ως προς την Παρουσίαση αποτελεσμάτων- Συμπεράσματα: Τα συμπεράσματα από 
την αξιολογική έρευνα παρουσιάζονται ξεχωριστά για κάθε κριτήριο λαμβάνοντας 
υπόψη τις τεχνικές έρευνας που χρησιμοποιήθηκαν. Γίνεται συνεκτίμηση των ευ-
ρημάτων για μια σύνθεση με βάση το θεωρητικό πλαίσιο και την επισκόπηση των 
βιβλιογραφικών αναφορών, αξιοποιώντας και τα χαρακτηριστικά του κοινωνικού 
– πολιτιστικού πλαισίου του σχολείου. Γίνεται ειδική συνεδρίαση του σχολικού 
συμβουλίου. 

11. Ως προς την Αξιοποίηση αποτελεσμάτων: η ανατροφοδότηση, η βελτίωση του διοι-
κητικού έργου. 

12. Ως προς Αποδέκτες: Νομαρχιακή Επιτροπή Παιδείας, Δημοτική Επιτροπή Παι-
δείας, Υποστηρικτικά όργανα, Σχολικός Σύμβουλος, Διευθυντής Α/θμιας και 
Β/θμιας Εκπαίδευσης, Σχολικό συμβούλιο-Σχολική επιτροπή, Εκπαιδευτικοί σύλ-
λογοι, Σύλλογος Γονέων και κηδεμόνων, Σύλλογος Διδασκόντων, Μαθητές-τριες, 
Μ.Μ.Ε., Τοπικές εφημερίδες, εκπαιδευτικά περιοδικά 

Συμπεράσματα 

Στην παρούσα εργασία επιχειρήσαμε να θίξουμε βασικές πτυχές του ζητήματος που 
άπτεται της διαδικασίας της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου. Συμπερασματικά, 
αναφερθήκαμε στη σπουδαιότητα και την αναγκαιότητα της αξιολογικής διαδικασίας 
όσον αφορά την ποιότητα του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου γενικά και ειδικότερα 
σε επίπεδο σχολικής μονάδας, καταδείξαμε τη σημασία ενός αξιολογικού σχήματος 
όσον αφορά τον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου, κάναμε λόγο για το αντι-
κείμενο, τη μέθοδο, τις προτεινόμενες τεχνικές, τους φορείς καθώς και τη χρονική 
στιγμή που προκρίνεται όσον αφορά ένα σχήμα αξιολόγησης στην εκπαίδευση και τέ-
λος παραθέσαμε ενδεικτικά ένα παράδειγμα αξιολόγησης του σχολικού προγράμματος 
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μιας εκπαιδευτικής μονάδας. 

Αν και στην παρούσα εισήγηση δεν επιχειρείται σε βάθος ανάλυση των ζητημάτων που 
αφορούν τη διαδικασία της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, εντούτοις πρόκειται 
για μια περιεκτική επισκόπηση ενός κεφαλαιώδους σημασίας θέματος και ως τέτοια 
μπορεί να λειτουργήσει ως ένας σύντομος οδικός χάρτης σε ένα ακανθώδες ζήτημα 
που αναμφισβήτητα αφορά το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας.  
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Εκπαιδευτικός και η επαγγελματική του ταυτότητα 

Μιχαλάκης Κωνσταντίνος 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.82, M.Sc. Σπουδές στην Εκπαίδευση, konmichalakis@yahoo.gr 

Περίληψη  

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται να αναδειχθεί το σύνολο των παραγόντων που σχε-
τίζονται με τη διαμόρφωση της επαγγελματικής ταυτότητας των εκπαιδευτικών. Ειδι-
κότερα, το ενδιαφέρον εστιάζεται στους παράγοντες εκείνους που αφορούν τον ίδιο 
τον εκπαιδευτικό, στους παράγοντες που αφορούν την εκπαιδευτική μονάδα στην ο-
ποία εργάζεται ο εκπαιδευτικός και τέλος στους παράγοντες εκείνους που αφορούν την 
ευρύτερη εκπαιδευτική πολιτική στα πλαίσια της οποίας ο εκπαιδευτικός καλείται να 
προσφέρει τις υπηρεσίες του.  

Λέξεις–Κλειδιά: διευθυντής, εκπαιδευτικός, εκπαιδευτική μονάδα, εκπαιδευτική πο-
λιτική, επαγγελματική ταυτότητα 

Εισαγωγή 

Χωρίς αμφιβολία, κοινή διαπίστωση αποτελεί το γεγονός ότι μία από τις πλέον βασικές 
συνιστώσες  της εκπαιδευτικής διαδικασίας οποιουδήποτε εκπαιδευτικού συστήματος 
αποτελεί ο ίδιος ο εκπαιδευτικός. Ο εκπαιδευτικός είναι εκείνος ο οποίος με τις ενέρ-
γειές  του και την κατάθεση του έργου του ενσαρκώνει αυτή καθαυτή την εκπαιδευτική 
διαδικασία και την προάγει σε επιθυμητές κατευθύνσεις. Ουσιαστικά, η εκπαιδευτική 
διαδικασία πραγματώνεται και εν τέλει κρίνεται και εξαρτάται από την ενσυνείδητη 
άσκηση των επαγγελματικών καθηκόντων του εκπαιδευτικού και από την ειλικρινή 
διάθεση αυτού για προσφορά. 

Ο τρόπος με τον οποίο ο εκάστοτε εκπαιδευτικός καταθέτει το έργο του και προσφέρει 
στην πραγμάτωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας αντανακλά την επαγγελματική ταυ-
τότητα του κάθε εκπαιδευτικού. Αυτή ακριβώς την επαγγελματική ταυτότητα του εκ-
παιδευτικού θα επιχειρήσουμε  να αναλύσουμε στη σημερινή εργασία. 

Ειδικότερα, στην παρούσα εισήγηση θα προσπαθήσουμε  να  διερευνήσουμε το σύνολο 
των παραγόντων, των διαδικασιών και των πολιτικών εκείνων που σε συνδυασμό 
προσδιορίζουν τη διαμόρφωση της επαγγελματικής ταυτότητας του εκπαιδευτικού.  
Για λόγους σαφήνειας και αποτελεσματικότερης οργάνωσης θα  αποπειραθούμε να κα-
τηγοριοποιήσουμε το σύνολο των παραγόντων που σχετίζονται με τη διαμόρφωση της 
επαγγελματικής ταυτότητας των εκπαιδευτικών σε τρεις ευρείες υπο-ενότητες και συ-
γκεκριμένα στους παράγοντες εκείνους που αφορούν τον ίδιο τον εκπαιδευτικό, στους 
παράγοντες που αφορούν την εκπαιδευτική μονάδα στην οποία εργάζεται ο εκπαιδευ-
τικός και τέλος στους παράγοντες εκείνους που αφορούν την ευρύτερη εκπαιδευτική 
πολιτική στα πλαίσια της οποίας ο εκπαιδευτικός καλείται να προσφέρει τις υπηρεσίες 
του.   
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Αρχής γενομένης, θα επιχειρήσουμε τη σημερινή ανάλυση με την εξέταση των παρα-
γόντων εκείνων που εκπορεύονται από τον ίδιο των εκπαιδευτικό και που επιδρούν 
καταλυτικά στη διαμόρφωση της επαγγελματικής του ταυτότητας 

 Επαγγελματική ταυτότητα των εκπαιδευτικών και ο ίδιος ο εκπαιδευτικός. 

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία τα οποία προσδιορίζουν την επαγγελματική ταυ-
τότητα ενός εκπαιδευτικού και τα οποία αφορούν τον ίδιο τον εκπαιδευτικό είναι αυτές 
καθαυτές οι γνώσεις και οι δεξιότητες τις οποίες επιδεικνύει ο εκπαιδευτικός κατά την 
άσκηση των διδακτικών του καθηκόντων. Αναμφισβήτητα, η επαγγελματική ταυτό-
τητα ενός εκπαιδευτικού κρίνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό ως επαρκής ή ανεπαρκής α-
ναφορικά  με  τη γνωστική επάρκεια του εκπαιδευτικού ως προς το αντικείμενο το 
οποίο καλείται να διδάξει  και ως προς   τις δεξιότητες οι οποίες χαρακτηρίζουν την 
άσκηση του παιδαγωγικού του έργου.  

Τα συγκεκριμένα αυτά στοιχεία της γνωστικής επάρκειας και των δεξιοτήτων που ο 
εκπαιδευτικός καλείται να επιδείξει αποτελούν κατά βάσει απόρροια της βασικής εκ-
παίδευσης την οποία έχει λάβει ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια των σπουδών του. 
Ιδανικά, η βασική εκπαίδευση του εκπαιδευτικού καλύπτει το φάσμα των γνώσεων, 
των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων που χρειάζεται ο εκπαιδευτικός στη διάρκεια της 
πορείας του για την άσκηση του διδακτικού του έργου.  

Εντούτοις, ο προσωπικά και επαγγελματικά ευαισθητοποιημένος εκπαιδευτικός αντι-
λαμβάνεται ότι οι ταχύτατες επιστημονικές εξελίξεις και οι διάφορες εκπαιδευτικές και 
κοινωνικές αλλαγές καθιστούν πολλάκις  τη βασική εκπαίδευσή του  ανεπαρκή και 
καταδεικνύουν την ανάγκη  συμμετοχής του σε διαδικασίες επιμόρφωσης  . Η επιμόρ-
φωση, ως προσωπική –ατομική επιλογή, συνδέεται με τη μελέτη επιστημονικών άρ-
θρων και βιβλίων, την παρακολούθηση διαλέξεων, τη συμμετοχή σε συνέδρια και η-
μερίδες κ.ά. και ως τέτοια συμβάλλει αποφασιστικά στη διαρκή αναβάθμιση του επαγ-
γελματικού  προφίλ του εκπαιδευτικού και στην εν τέλει διαμόρφωση μιας επαρκούς 
επαγγελματικής ταυτότητας.  

Πλην όμως της γνωστικής επάρκειας, των κατάλληλων δεξιοτήτων και της οικειοθε-
λούς συμμετοχής του εκπαιδευτικού σε διαδικασίες επιμόρφωσης, η επαγγελματική 
ταυτότητα του εκπαιδευτικού προσδιορίζεται σε μεγάλο βαθμό και από τις εκπαιδευτι-
κές αξίες τις οποίες ενστερνίζεται ο εκπαιδευτικός καθώς και από τη γενικότερη στάση 
που υιοθετεί απέναντι στην εκπαιδευτική διαδικασία. Χαρακτηριστικά, ο Μαυρογιώρ-
γος (1999) αναφέρει ότι μία μερίδα εκπαιδευτικών βιώνει την εκπαιδευτική διαδικασία 
ως ένα απλό μέσο βιοπορισμού, μία εξωτερική δραστηριότητα την οποία υποχρεώνο-
νται να διεκπεραιώσουν στα πλαίσια της εργασίας τους, ενώ μία άλλη μερίδα εκπαι-
δευτικών δεν αποκόπτουν την εργασία τους από τη ζωή τους, απεναντίας αξιοποιούν 
το εκπαιδευτικό τους έργο για εμπλουτισμό και διεύρυνση της ζωής τους και αντιστρό-
φως. Η δεύτερη αυτή μερίδα εκπαιδευτικών ουσιαστικά πραγματώνεται μέσα στην εκ-
παιδευτική πράξη και οικοδομεί μία διαλεκτική σχέση μεταξύ προσωπικής και επαγ-
γελματικής ταυτότητας σε αντίθεση με την πρώτη μερίδα εκπαιδευτικών οι οποίοι 
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αντιμετωπίζουν την εκπαιδευτική πράξη ως στείρο εξαναγκασμό.  

Επιγραμματικά, επομένως, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι τα βασικότερα στοι-
χεία τα οποία σχετίζονται με τον ίδιο τον εκπαιδευτικό και τα οποία προσδιορίζουν την 
επαγγελματική του ταυτότητα αφορούν το γνωστικό υπόβαθρο και τις διδακτικές του 
δεξιότητες, την εκούσια συμμετοχή του σε επιμορφωτικές διαδικασίες και την εν γένει 
στάση του απέναντι στην εκπαιδευτική πραγματικότητα. 

Στην επόμενη ενότητα, θα επιχειρήσουμε να καταδείξουμε τους παράγοντες εκείνους 
που σχετίζονται με την εκπαιδευτική μονάδα στην οποία εργάζεται ο εκπαιδευτικός και 
οι οποίοι επίσης συντελούν στη διαμόρφωση της επαγγελματικής του ταυτότητας.   

Επαγγελματική ταυτότητα των εκπαιδευτικών και η εκπαιδευτική μονάδα.  

Στην προσπάθειά μας να καταδείξουμε τα στοιχεία εκείνα τα οποία αφορούν την εκ-
παιδευτική μονάδα και τα οποία συντελούν στη διαμόρφωση της επαγγελματικής ταυ-
τότητας του εκπαιδευτικού, θα λέγαμε ότι τα στοιχεία αυτά εμπίπτουν στη γενικότερη 
«κουλτούρα» η οποία χαρακτηρίζει  τη λειτουργία μίας εκπαιδευτικής μονάδας. Με 
τον όρο κουλτούρα αναφερόμαστε στην ατμόσφαιρα που επικρατεί μέσα σε έναν εκ-
παιδευτικό οργανισμό και η οποία συνθέτει το κλίμα του οργανισμού αυτού, «στην 
ταυτότητα [δηλαδή] του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο τελούνται οι λειτουργίες του 
οργανισμού» ( Ανθοπούλου 1999, σελ.22). 

Είναι αυτονόητο ότι η κουλτούρα που διακρίνει μία εκπαιδευτική μονάδα επηρεάζει 
άμεσα τη στάση και τη διάθεση των εκπαιδευτικών που εργάζονται εντός της εκπαι-
δευτικής μονάδας, εν πολλοίς καθορίζει τη συμπεριφορά τους και εν τέλει συντελεί στη 
διαμόρφωση της επαγγελματικής τους ταυτότητας. Η κουλτούρα, ωστόσο, που διέπει 
τη λειτουργία μιας εκπαιδευτικής μονάδας δεν γίνεται αντιληπτή ως μία έννοια μονο-
διάστατη, αντιθέτως προσλαμβάνεται από τους εκπαιδευτικούς  που δρουν εντός της 
εκπαιδευτικής μονάδας ως προς την εξωτερική, την οργανωσιακή και την εσωτερική 
της διάσταση. Καθεμία από τις διαστάσεις αυτές επιδρά διακριτά στη συμπεριφορά 
των εκπαιδευτικών της μονάδας και συνδυαστικά με τις άλλες διαστάσεις συμβάλλει 
στον προσδιορισμό της επαγγελματικής τους ταυτότητας. 

Η εξωτερική κουλτούρα μιας εκπαιδευτικής μονάδας αφορά κατά βάσει την υλική ταυ-
τότητα του οργανισμού και έχει να κάνει με την αισθητική, τις παροχές χώρου και εν 
γένει με την υλικοτεχνική υποδομή του οργανισμού. Είναι ευνόητο ότι η διάθεση ευ-
ρύχωρων  σχολικών τάξεων, άνετων χώρων αύλησης και χώρων φυσικής αγωγής,η ύ-
παρξη χώρων βιβλιοθήκης με επαρκές διδακτικό υλικό καθώς και η ύπαρξη αίθουσας 
πολλαπλών εφαρμογών εξοπλισμένης  με εποπτικό και άλλο υποστηρικτικό υλικό (π.χ. 
ηλεκτρονικούς  υπολογιστές) σαφώς επηρεάζει τη στάση  των εκπαιδευτικών που κι-
νούνται εντός της εκπαιδευτικής μονάδας, ικανοποιεί τις αισθητικές τους ανάγκες, ενι-
σχύει τη διάθεσή τους για διδασκαλία και συμβάλλει θετικά στη διαμόρφωση της ε-
παγγελματικής τους ταυτότητας. Η έλλειψη αντιθέτως, επαρκούς υλικοτεχνικής υπο-
δομής μειώνει  τη διάθεση των εκπαιδευτικών για προσφορά, δρα ανασταλτικά ως προς 

260/390

________________________________________________________________________________________________________ 
 i-Teacher     -      I.S.S.N. : 1792 - 4146       -      Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Περιοδικό     -    25ο  Τεύχος    -         Νοέμβριος  2020



την παραγωγή του εκπαιδευτικού τους έργου και εν τέλει αποδυναμώνει το επαγγελ-
ματικό τους προφίλ.  

Σημαντικά, ωστόσο, ως προς τη διαμόρφωση της επαγγελματικής ταυτότητας  των εκ-
παιδευτικών δρα και η οργανωσιακή κουλτούρα που διέπει τη λειτουργία ενός εκπαι-
δευτικού οργανισμού. Με τον όρο αυτό αναφερόμαστε στον τρόπο με τον οποίο πραγ-
ματοποιείται η οργάνωση και η διαχείριση της γνώσης σε κάθε εκπαιδευτικό οργανι-
σμό, στον τρόπο δηλαδή, με τον οποίο εν γένει λειτουργεί ο εκπαιδευτικός οργανισμός 
καθώς και στο βαθμό στον οποίο ο οργανισμός επικοινωνεί και συνεργάζεται με άλ-
λους φορείς, εκπαιδευτικούς και μη. ( Πετρίδου, 2008). Στην περίπτωση, επομένως, 
εύρυθμης λειτουργίας της  εκπαιδευτικής μονάδας,όπου, για παράδειγμα, υπάρχει απο-
τελεσματικός  συντονισμός των αρμοδιοτήτων των εκπαιδευτικών ανά τάξη, επαρκής 
συχνότητα συνεδριάσεων του Συλλόγου Διδασκόντων, λειτουργική διασύνδεση του η-
μερήσιου βασικού προγράμματος της εκπαιδευτικής μονάδας με τις δραστηριότητες 
του Ολοήμερου Σχολείου κ.ά., είναι λογικό ο εκπαιδευτικός να βιώνει το αίσθημα της 
ικανοποίησης αναφορικά με τη λειτουργία του σχολείου, γεγονός το οποίο συντελεί 
στην ενσυνείδητη άσκηση των επαγγελματικών του καθηκόντων και στην τόνωση της 
επαγγελματικής του επάρκειας. Στην περίπτωση, εξάλλου, όπου ο εκπαιδευτικός ορ-
γανισμός επικοινωνεί και συνεργάζεται με φορείς της τοπικής κοινωνίας ή  με άλλες 
εκπαιδευτικές μονάδες της ίδιας εκπαιδευτικής περιφέρειας για τη λήψη κοινής δράσης 
ή ακόμη και με εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού για την εκπόνηση π.χ. κοινών 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ενθαρρύνεται η ανάληψη πρωτοβουλιών εκ μέρους του 
εκπαιδευτικού για ενεργό συμμετοχή του στην εκπαιδευτική πραγματικότητα και ως 
εκ τούτου ο εκπαιδευτικός ωφελείται πολλαπλώς ως προς τη διαμόρφωση της επαγγελ-
ματικής του ταυτότητας. Ευνόητο είναι ότι στην περίπτωση μη εύρυθμης λειτουργίας 
και μη επαρκούς δια-δικτύωσης της εκπαιδευτικής μονάδας, τα οφέλη που αποκομίζει 
ο εκπαιδευτικός ως προς την ενίσχυση της επαγγελματικής του ταυτότητας είναι μάλ-
λον ανύπαρκτα. 

Πέραν όμως, της εξωτερικής και της οργανωσιακής κουλτούρας, εξαιρετικά σημαντική 
για την επαγγελματική ταυτότητα των εκπαιδευτικών  αποδεικνύεται και η εσωτερική 
διάσταση της κουλτούρας μιας εκπαιδευτικής μονάδας. Η εσωτερική αυτή διάσταση 
έχει να κάνει με το «συνολικό ήθος, τις στάσεις, τις απόψεις, τις αξίες και τις συμπερι-
φορές που επιδεικνύουν τα άτομα σε έναν οργανισμό». (Rutter et al. 1979, σελ.56). 
Εύλογο είναι ότι η ύπαρξη θετικού ήθους σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό γεννά και 
θετικά συναισθήματα εκ μέρους εκείνων που εργάζονται σε αυτόν, όπως για παρά-
δειγμα, αίσθηση ικανοποίησης, υπερηφάνεια για τις επιτυχίες του οργανισμού, επιθυ-
μία για διαρκή βελτίωση κ.ά., γεγονός το οποίο ενισχύει  θετικά  την επαγγελματική 
τους ταυτότητα. Αντιθέτως, η ύπαρξη ενός αδιάφορου ή ακόμη και απογοητευτικού 
κλίματος στο εσωτερικό ενός οργανισμού αποθαρρύνει την όποια θετική διάθεση για 
προσφορά εκ μέρους των εκπαιδευτικών, δημιουργεί συναισθήματα άρνησης και απο-
γοήτευσης και επομένως συμβάλλει αρνητικά στη ενίσχυση  της επαγγελματικής ταυ-
τότητας αυτών.  
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Στο σημείο αυτό οφείλουμε να επισημάνουμε ότι τόσο η εξωτερική όσο και η οργανω-
σιακή και ιδιαίτερα η εσωτερική κουλτούρα που χαρακτηρίζει τη λειτουργία ενός εκ-
παιδευτικού οργανισμού αποτελεί απόρροια των ενεργειών, των πρωτοβουλιών, των 
συμπεριφορών και πρωτίστως των στάσεων που υιοθετούνται από την ηγεσία του ορ-
γανισμού, δηλαδή από το διευθυντή. Ειδικότερα, όσον αφορά τη δημιουργία θετικής 
εσωτερικής κουλτούρας σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό, αυτή επιτυγχάνεται εφόσον 
ο διευθυντής επιδεικνύει ο ίδιος με τη συμπεριφορά του τις  στάσεις εκείνες που θα 
επιθυμούσε να υιοθετήσουν και οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε αυτόν τον οργανι-
σμό. Η Ανθοπούλου (1999, σελ. 26) επισημαίνει ότι «είναι ευθύνη του διευθυντή 
….λειτουργώντας ο ίδιος ως πρότυπο συμπεριφοράς… να δημιουργήσει μια κουλ-
τούρα που ωθεί προς τη μάθηση και τη διδασκαλία». Συμπερασματικά, επομένως, μπο-
ρούμε να ισχυριστούμε ότι η διαμόρφωση της επαγγελματικής ταυτότητας των εκπαι-
δευτικών που εργάζονται σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό επηρεάζεται σε μεγάλο 
βαθμό και από το στυλ με το οποίο ο η ηγεσία  του οργανισμού ασκεί τα καθήκοντά 
που της αναλογούν.  

 Έχοντας, συνεπώς, αναφερθεί διεξοδικά στα στοιχεία εκείνα που προσδιορίζουν την 
επαγγελματική ταυτότητα των εκπαιδευτικών και που αφορούν την εκπαιδευτική μο-
νάδα, θα επιχειρήσουμε στη συνέχεια να αναλύσουμε τα στοιχεία εκείνα που επηρεά-
ζουν την επαγγελματική ταυτότητα των εκπαιδευτικών και που σχετίζονται με την ευ-
ρύτερη εκπαιδευτική πολιτική που διέπει το πλαίσιο λειτουργίας της εκπαιδευτικής 
πραγματικότητας.  

 Επαγγελματική ταυτότητα των εκπαιδευτικών και η εκπαιδευτική πολιτική. 

Αναμφίβολα, ένα από τα στοιχεία της εκπαιδευτικής πολιτικής που διέπει το σύνολο 
της εκπαιδευτικής δραστηριότητας και που  οπωσδήποτε επηρεάζει τη διαμόρφωση 
του επαγγελματικού προφίλ του εκπαιδευτικού  είναι ο τρόπος εισαγωγής των εκπαι-
δευτικών στα δημόσια σχολεία. Έως πρότινος, στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 
ίσχυε ο διορισμός μέσω της επετηρίδας, στην οποία οι εκπαιδευτικοί εγγράφονταν και 
ανέμεναν τη σειρά τους για να διοριστούν στα σχολεία με χρονολογική σειρά. Εντού-
τοις, παρόλο που η επετηρίδα αποτελούσε ένα αντικειμενικό κριτήριο διορισμού, η 
χρόνια αναμονή η οποία απαιτούνταν προκειμένου για διορισμό των υποψήφιων εκ-
παιδευτικών στα σχολεία, αποδυνάμωνε τις διδακτικές τους δεξιότητες, εξασθενούσε 
τη βασική τους εκπαίδευση, απογοήτευε τις επαγγελματικές φιλοδοξίες τους και εν τέ-
λει αδυνάτιζε την επαγγελματική τους αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση. Αντιθέτως, 
το ισχύον σύστημα πρόσληψης εκπαιδευτικών στα δημόσια σχολεία, με τη μέθοδο 
συμμετοχής σε διαγωνισμό -αν και υπόλογο σε πληθώρα κατηγοριών-παρέχει τη δυ-
νατότητα ακόμη και στους πλέον πρόσφατους αποφοίτους να εισέλθουν στη δημόσια 
εκπαίδευση, να καταθέσουν τον παιδαγωγικό τους ζήλο, να υλοποιήσουν τις πιο νέες 
παιδαγωγικές ιδέες και να οικοδομήσουν ένα υπολογίσιμο επαγγελματικό προφίλ.  Κα-
θίσταται, επομένως, φανερό ότι το σύστημα πρόσληψης εκπαιδευτικών στη δημόσια 
εκπαίδευση είναι σε θέση να αποδυναμώσει ή να ενδυναμώσει την επαγγελματική ταυ-
τότητα των εκπαιδευτικών και οπωσδήποτε να την καθορίσει σε μεγάλο βαθμό.  
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Συνέχεια του συστήματος πρόσληψης των εκπαιδευτικών στα δημόσια σχολεία αποτε-
λεί το σύστημα υποδοχής και στήριξης των νέων εκπαιδευτικών στην εκπαίδευση. Δυ-
στυχώς, η ανυπαρξία επίσημου προγράμματος υποδοχής και στήριξης των νέων εκπαι-
δευτικών στην  ελληνική δημόσια εκπαίδευση συμβάλλει αρνητικά στη διαμόρφωση 
ενός εύρωστου επαγγελματικού προφίλ καθότι καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη την ομαλή 
ένταξη του νέου διδάσκοντος στο σχολείο. Αντίθετα, η ύπαρξη ενός θεσμοθετημένου 
μηχανισμού υποδοχής θα σήμαινε ότι ο νέος εκπαιδευτικός θα  εντασσόταν πολύ πιο 
ομαλά στο περιβάλλον εργασίας του εφόσον θα του παρέχονταν οι απαραίτητες πλη-
ροφορίες για την εν γένει λειτουργία της εκπαιδευτικής μονάδας στην οποία ανήκει, η 
δυνατότητα γνωριμίας με το ανθρώπινο δυναμικό του οργανισμού, η καλλιέργεια του 
συναισθήματος ότι ανήκει στην ευρύτερη ομάδα και η απόδειξη ότι η παρουσία του 
εκτιμάται ( Ανθοπούλου Σ.-Σ., 1999). Εύλογο είναι ότι η ύπαρξη ενός τέτοιου μηχανι-
σμού υποδοχής θα συνέβαλε ιδιαίτερα θετικά στην ενδυνάμωση της επαγγελματικής 
ταυτότητας του νέου εκπαιδευτικού εφόσον θα του εξασφάλιζε την απαραίτητη υπο-
στήριξη και βοήθεια.  

 Ένα επιπλέον στοιχείο το οποίο συντελεί στη διαμόρφωση της επαγγελματικής ταυτό-
τητας του εκπαιδευτικού αποτελεί το σύστημα επικοινωνίας μεταξύ των εκπαιδευτικών 
στα δημόσια εκπαιδευτήρια, έτσι όπως αυτό προωθείται από την εκπαιδευτική πολιτική 
που χαρακτηρίζει το υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα. Βάσει των όσων μόλις προεί-
παμε, ήδη γίνεται αντιληπτό ότι η έλλειψη βασικών επικοινωνιακών μηχανισμών, όπως 
η ύπαρξη ενός θεσμοθετημένου συστήματος υποδοχής των νέων εκπαιδευτικών καθι-
στά μάλλον ισχνό το υπάρχον σύστημα επικοινωνίας.  Επιπροσθέτως, η ανυπαρξία ε-
πικοινωνιακών θεσμών όπως εκείνη του συμβούλου στα δημόσια εκπαιδευτήρια απο-
καλύπτει έτι περαιτέρω την αδυναμία του υφιστάμενου συστήματος επικοινωνίας. Εί-
ναι φανερό ότι η λειτουργία του θεσμού του συμβούλου στα σχολεία θα παρείχε στή-
ριξη στα μέλη του εκπαιδευτικού οργανισμού, θα συνέτεινε στη βελτίωση της επικοι-
νωνίας στον οργανισμό και στη δημιουργία ευνοϊκού κλίματος εργασίας και επομένως 
θα ενίσχυε εποικοδομητικά την επαγγελματική ταυτότητα των μελών του εκπαιδευτι-
κού οργανισμού.  (Αθανασούλα –Ρέππα 1999) .  

Σημαντικότατο εξάλλου, ρόλο ως προς τη διαμόρφωση μιας επαρκούς επαγγελματικής 
ταυτότητας όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς, διαδραματίζει η υιοθέτηση μιας συστη-
ματικής επιμορφωτικής πολιτικής από το υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα. Όπως, ήδη 
επισημάνθηκε στην πρώτη ενότητα της παρούσης εργασίας, η ανάγκη για επιμόρφωση 
εξυπηρετείται σε μεγάλο βαθμό από την εκούσια συμμετοχή του εκπαιδευτικού σε ε-
πιμορφωτικές διαδικασίες, εντούτοις, η επιμόρφωση ως προσωπική επιλογή δεν θα 
μπορούσε να αποτελεί το μοναδικό αξιόπιστο κριτήριο για την κάλυψη του συνόλου 
των επιμορφωτικών αναγκών. Για το λόγο αυτό, στα πλαίσια της εκπαιδευτικής πολι-
τικής που διέπει την ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα έχει αναπτυχθεί ένας συ-
στηματικά οργανωμένος θεσμός επιμόρφωσης που σκοπό έχει τη διαρκή ενίσχυση και 
βελτίωση του επαγγελματικού προφίλ του εκπαιδευτικού. Ενδεικτικά,  ο  θεσμός αυτός 
φροντίζει και προνοεί ούτως ώστε οι εκπαιδευτικοί να κατανοούν και να υποδέχονται  
τυχόν αλλαγές στα αναλυτικά προγράμματα, τις εξετάσεις, τη διδακτική μεθοδολογία, 
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τον επαγγελματικό προσανατολισμό την ενισχυτική διδασκαλία κ.ά. (Μαυρογιώργος 
1999). 

Η βιωσιμότητα ωστόσο, της επιμορφωτικής πολιτικής προϋποθέτει και την ανάπτυξη 
ενός συστήματος ανταμοιβών των εκπαιδευτικών. Για το λόγο αυτό, στα πλαίσια της 
υφιστάμενης εκπαιδευτικής πολιτικής, έχει  θεσπιστεί μία σειρά ανταμοιβών των εκ-
παιδευτικών εκείνων που επιμελώς φροντίζουν για την ικανοποίηση των επιμορφωτι-
κών τους αναγκών. Οι ανταμοιβές αυτές συχνά αφορούν επιδότηση των επιμορφούμε-
νων  εκπαιδευτικών, διευκόλυνση ή απαλλαγή από τα διδακτικά τους καθήκοντα, μι-
σθολογικές παροχές, απονομή πιστοποιητικών επιμόρφωσης και σύνδεση με διαδικα-
σίες προαγωγής ( Μαυρογιώργος 1999) Είναι κατανοητό ότι η παροχή των συγκεκρι-
μένων αμοιβών συνδέεται με την ανάπτυξη της επαγγελματικής ταυτότητας των εκπαι-
δευτικών, στο βαθμό που οι αμοιβές αυτές λειτουργούν ως κίνητρο εκ μέρους των εκ-
παιδευτικών για κάλυψη των επιμορφωτικών τους αναγκών. 

Εντός, ωστόσο, των ορίων μιας εμπνευσμένης εκπαιδευτικής πολιτικής το υπάρχον σύ-
στημα ανταμοιβών θα αποτελούσε  ιδανικά τμήμα ενός ευρύτερου συστήματος υποκί-
νησης των εκπαιδευτικών όπου δεν θα δίνονταν  έμφαση σε ανταμοιβές αποκλειστικά 
υλιστικού χαρακτήρα αλλά και στη δημιουργία περισσότερο «εσωτερικών κινήτρων» 
αναφορικά με τη παραγωγή παιδαγωγικού έργου εκ μέρους των εκπαιδευτικών (Ανθο-
πούλου 1999). Τέτοια κίνητρα θα μπορούσαν να αποτελούν η ενεργός συμμετοχή των 
εκπαιδευτικών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων επί παιδαγωγικών ζητημάτων, η α-
νάληψη πρωτοβουλιών εκ μέρους των εκπαιδευτικών, η απόδοση ρόλων αυξημένης 
ευθύνης στους διδάσκοντες, η ελευθερία δράσης  κ.ά. Αυτονόητο είναι ότι η δημιουρ-
γία τέτοιου είδους κινήτρων για τους εκπαιδευτικούς θα ενίσχυε την επιθυμία τους για 
δημιουργία, θα ενδυνάμωνε τον παιδαγωγικό τους οίστρο για προσφορά, θα ενίσχυε το 
αίσθημα της ικανοποίησης, της επίτευξης και της προσωπικής ανάπτυξης και οπωσδή-
ποτε θα συνέβαλε θετικά στη διαμόρφωση μιας πιο ολοκληρωμένης και μεστής  επαγ-
γελματικής ταυτότητας. Αναφορικά, δυστυχώς, με την ελληνική εκπαιδευτική πραγμα-
τικότητα, η απουσία τέτοιου είδους κινήτρων είναι μάλλον εμφανής. Εντονότερη, α-
ντιθέτως έμφαση δίνεται σε ανταμοιβές περισσότερο απτού χαρακτήρα, όπως αυτές 
που προαναφέραμε.  

Συμπεράσματα 

Στην παρούσα εισήγηση επιχειρήσαμε να καταδείξουμε και να αναλύσουμε τους πα-
ράγοντες εκείνους που συντελούν στη διαμόρφωση της επαγγελματικής ταυτότητας 
των εκπαιδευτικών και που σχετίζονται με τον ίδιο τον διδάσκοντα, την εκπαιδευτική 
μονάδα στην οποία ανήκει καθώς και την ευρύτερη εκπαιδευτική πολιτική.  

Αναφορικά με τους παράγοντες εκείνους που αφορούν τον ίδιο τον διδάσκοντα επιχει-
ρηματολογήσαμε ότι αυτοί σχετίζονται κυρίως με το γνωστικό υπόβαθρο, τις δεξιότη-
τες, τις γενικότερες αξίες που ενστερνίζεται ο διδάσκων και την προσωπική επιθυμία 
αυτού για βελτίωση της ποιότητας του έργου του.  

264/390

________________________________________________________________________________________________________ 
 i-Teacher     -      I.S.S.N. : 1792 - 4146       -      Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Περιοδικό     -    25ο  Τεύχος    -         Νοέμβριος  2020



Όσον αφορά την επίδραση της λειτουργίας της εκπαιδευτικής μονάδας στη διαμόρ-
φωση της επαγγελματικής ταυτότητας του εκπαιδευτικού, ισχυριστήκαμε ότι αυτή έ-
γκειται στην εξωτερική, την οργανωσιακή και την εσωτερική κουλτούρα που χαρακτη-
ρίζει την εκπαιδευτική μονάδα αλλά και στο είδος της συμπεριφοράς που επιδεικνύει 
ο ηγέτης της εκπαιδευτικής μονάδας.  

Αναφορικά, τέλος, με την άσκηση της ευρύτερης εκπαιδευτικής πολιτικής που επηρε-
άζει το επαγγελματικό προφίλ των εκπαιδευτικών καταδείξαμε ότι αυτή αφορά τον 
τρόπο πρόσληψης των εκπαιδευτικών στη δημόσια εκπαίδευση, το σύστημα υποδοχής 
των νέων εκπαιδευτικών στα σχολεία, το υπάρχον σύστημα επικοινωνίας μεταξύ των 
εκπαιδευτικών στα δημόσια εκπαιδευτήρια, την επιμορφωτική τακτική που ακολουθεί-
ται καθώς και το υπάρχον σύστημα ανταμοιβών και υποκίνησης των εκπαιδευτικών.  

Ειδικότερα, δε, όσον αφορά τον τρόπο που η εκπαιδευτική πολιτική επηρεάζει τη δια-
μόρφωση του επαγγελματικού προφίλ των εκπαιδευτικών, καταδείξαμε ότι υπάρχουν 
εγγενείς αδυναμίες και παθογένειες στον τρόπο που η ακολουθούμενη εκπαιδευτική 
πολιτική στην Ελλάδα επηρεάζει την ταυτότητα των Ελλήνων εκπαιδευτικών.  Με α-
φορμή τις διαπιστώσεις αυτές, γνώμη μας είναι ότι η παρούσα εργασία θα μπορούσε 
να αποτελέσει –πέραν μιας απλής σύνοψης των παραγόντων εκείνων που συμβάλλουν 
στον προσδιορισμό της επαγγελματικής ταυτότητας του εκπαιδευτικού-και εφαλτήριο 
για έναν γόνιμο προβληματισμό επί των αδυναμιών της ασκούμενης εκπαιδευτικής πο-
λιτικής στην Ελλάδα και πιθανών τρόπων επίλυσης αυτών. 
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Εκτίμηση αποδοτικότητας σχολικών μονάδων με τη μέθοδο 
Data Envelopment Analysis (DEA) 

Κολέσια Χρυσούλα, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Μ.Ed., hrisko9@gmail.com 

Περίληψη 

Το ενδιαφέρον για την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των δημόσιων 
σχολικών μονάδων της χώρας μας, καθώς και των παραγόντων που επηρεάζουν άμεσα 
ή έμμεσα την αποτελεσματικότητα αυτή είναι πολύ υψηλό, κυρίως, τα τελευταία 
χρόνια. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εκτίμηση της αποδοτικότητας 15 
δημόσιων λυκείων του Ν. Αττικής και η διερεύνηση του πως επηρεάζεται από το είδος 
και το πλήθος των inputs και outputs που χρησιμοποιούν. Η αποδοτικότητα μετρήθηκε 
με τη μέθοδο γραμμικού προγραμματισμού data envelopment analysis (DEA), η οποία 
εντοπίζει τις πλέον αποδοτικές σχολικές μονάδες και τις καθιστά σημείο αναφοράς για 
τις υπόλοιπες. Το δείγμα αποτέλεσαν 15 σχολικές μονάδες. Ως inputs επιλέχθηκαν ο 
βαθμός εισαγωγής στο λύκειο, ο λόγος αιθουσών προς τους μαθητές και ο λόγος 
μόνιμων καθηγητών με εμπειρία μεγαλύτερη των 12 ετών και ως output το ποσοστό 
επιτυχία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Σκοπός ήταν η διερεύνηση του βαθμού 
αξιοποίησης των inputs των μονάδων και του πως αυτή επηρεάζει την αποδοτικότητα 
τους.  

Λέξεις-Κλειδιά: αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα, εισροές, εκροές 

Εισαγωγή 

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολεί τους γονείς είναι η επιλογή ενός 
καλού σχολείου για τη φοίτηση του παιδιού τους. Τι σημαίνει όμως «καλό» σχολείο; 
Με ποια κριτήρια αξιολογείται ένα σχολείο ως καλό και κάποιο άλλο ως λιγότερο 
καλό; Συνήθως, η έννοια του καλού σχολείου ταυτίζεται με το αποδοτικό και 
αποτελεσματικό σχολείο, το σχολείο, δηλαδή, που επιτυγχάνει τους στόχους του (και 
συχνά αυτοί εκφράζονται μέσα από τα ακαδημαϊκά επιτεύγματα των μαθητών του). 

Οι όροι αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα προέρχονται από το χώρο των 
οικονομικών επιστημών και συνδέονται με την αποτελεσματικότητα των παραγωγικών 
μονάδων, όμως, τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται η υιοθέτησή τους και στον 
εκπαιδευτικό χώρο. Κάθε σχολική μονάδα με την εφαρμογή εσωτερικής εκπαιδευτικής 
πολιτικής και αξιολόγησης επιδιώκει να καταστεί περισσότερο αποτελεσματική, 
ανταγωνιστική και προσαρμόσιμη στις εκάστοτε συνθήκες της τοπικής κοινωνίας στην 
οποία βρίσκεται.  

Για το σκοπό αυτό αξιοποιούνται όλοι οι διαθέσιμοι πόροι: ανθρώπινοι και υλικοί. Το 
υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, σήμερα, περιορίζει τη σχολική μονάδα στο να ασκεί 
παθητικά την κεντρική εκπαιδευτική πολιτική, αποκτώντας έτσι έναν διεκπεραιωτικό 
ρόλο αφού παραμένει «ανήμπορη» να διαμορφώσει τη δική της πολιτική, σε βαθμό 
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που η ίδια επιθυμεί. Ωστόσο, στα πλαίσια των λειτουργικών προσανατολισμών και 
διαδικασιών προς εκπλήρωση των στόχων, μπορεί να διαμορφώσει κάποια πολιτική η 
οποία βεβαίως δεν θα ξεφεύγει από την γενικότερη αποστολή του σχολείου και τους 
επιδιωκόμενους στόχους που επιδιώκει να πραγματοποιήσει (Σπαθής, 2006).  

Η πολιτική που θα εφαρμόσει το κάθε σχολείο και ο τρόπος αξιοποίησης όλων των 
πόρων που αυτό διαθέτει είναι οι παράγοντες που διαφοροποιούν τα σχολεία μεταξύ 
τους και έχουν καθοριστική επίδραση στην πρόοδο των μαθητών. Τα αποτελεσματικά 
σχολεία δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να πετύχουν καλύτερα μαθησιακά 
αποτελέσματα ανεξάρτητα από την κοινωνική, πολιτισμική προέλευσή τους 
(Χατζηπαναγιώτου, 2011). Συνεπώς, τα «αποτελεσματικά σχολεία» μπορούν τελικά να 
αντισταθμίσουν τις κοινωνικές ανισότητες και ευθύνη των ίδιων των σχολείων είναι να 
δώσουν ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση της κοινωνικής ισότητας και να μην δίνουν 
σημασία σε πιθανές κοινωνικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των μαθητών. 

Η σύγκριση της αποτελεσματικότητας των σχολικών μονάδων επιτυγχάνεται με τη 
μέθοδο Data Envelopment Analysis (DEA) η οποία είναι μια μη παραμετρική τεχνική 
που χρησιμοποιεί γραμμικό προγραμματισμό ώστε να καθορίσει τις επιδόσεις μιας 
ομάδας ομογενών (συγκρίσιμων) μονάδων. Για να το πετύχει αυτό, χρησιμοποιεί 
ανάλογες πηγές και που στο εξής θα ονομάζονται inputs (εισροές ή είσοδοι), με σκοπό 
την παραγωγή προϊόντων ή υπηρεσιών που στο εξής θα καλούνται outputs (εκροές ή 
έξοδοι). 

Η μέθοδος Data Envelopment Analysis (DEA) 

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, η μέθοδος Data Envelopment Analysis (DEA - 
Περιβάλλουσα Ανάλυση Δεδομένων) έχει εξελιχθεί σε ένα σημαντικό εργαλείο και ως 
μια από τις πλέον δημοφιλείς τεχνικές μέτρησης της αποδοτικότητας μονάδων που 
λειτουργούν στα πλαίσια ενός συστήματος.  

Οι μονάδες αυτές ονομάζονται «Μονάδες Λήψης Αποφάσεων» (decision making units, 
DMUs) για να υπογραμμίσουν το γεγονός ότι η μεθοδολογία αυτή δεν περιορίζεται 
μόνο σε οικονομικές μονάδες (επιχειρήσεις) αλλά είναι, εξίσου, κατάλληλη για την 
μελέτη της αποτελεσματικότητας οποιασδήποτε μορφής παραγωγικών μονάδων που 
μετασχηματίζουν κάθε λογής «εισροές» σε κάθε λογής «εκροές». Οι εισροές αφορούν, 
συνήθως, το εργατικό δυναμικό, τις πρώτες ύλες και το κεφάλαιο που χρησιμοποιείται, 
ενώ οι εκροές αφορούν συνήθως το προϊόν που παράγεται, την ποιότητα του προϊόντος 
ή ακόμη και το εγχώριο ακαθάριστο εθνικό προϊόν (Παπαδημητρίου, 2009). 

Οι Μονάδες Λήψης Αποφάσεων μπορούν να είναι κατασκευαστικές μονάδες, αλλά και 
τμήματα μεγάλων οργανισμών (πανεπιστήμια, σχολεία, νοσοκομεία, αστυνομικά 
τμήματα, φυλακές, υποκαταστήματα τράπεζας, ένα σύνολο εταιριών ή ακόμα και 
ασκούμενοι – μεμονωμένα άτομα όπως ιδιωτικά ιατρεία κτλ). Οι περισσότερες από 
αυτές είναι μη κερδοφόρες επιχειρήσεις, επομένως, ο υπολογισμός της 
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αποδοτικότητας-απόδοσης είναι δύσκολος. Το πρόβλημα είναι σύνθετο, διότι οι 
Μονάδες Λήψης Αποφάσεων καταναλώνουν μια ποικιλία από τις εισροές τους για να 
παράγουν μια ποικιλία από τις εκροές τους. Για παράδειγμα, σ’ ένα σχολείο μπορούμε 
να έχουμε: 

• Εισροές: ποιότητα μαθητών, δασκάλων, επιχορηγήσεις κλπ. 

• Εκροές: αριθμοί επιτυχημένων μαθητών στο τέλος της χρονιάς, Μέσος βαθμός 
μαθητών στο τέλος της χρονιάς, κλπ. (Παπαηλίας, 2011). 

Ο Farrell ήταν ο πρώτος που περιέγραψε τη μέθοδο σαν περιβάλλουσα για τη μέτρηση 
της αποδοτικότητας παραγωγής αγροτουρισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Charnes 
και άλλοι επαναμορφοποίησαν την προσέγγιση του Farell και την επέκτειναν, έτσι 
ώστε να μπορεί να διαχειριστεί πολλαπλές εξόδους και πολλαπλές εισόδους. Επιπλέον, 
παρουσίασαν μια μεθοδολογία για την εύρεση της περιβάλλουσας χρησιμοποιώντας 
ένα μοντέλο κλασματικού γραμμικού προγραμματισμού, και το μετέτρεψαν από 
κλασματικό σε ένα ευκόλως επιλύσιμο ισοδύναμο πρόβλημα γραμμικού 
προγραμματισμού (Γεωργαντζίνος, 2009). 

Ένα πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι οι είσοδοι και οι έξοδοι ή, αντιστοίχως, 
εισροές και εκροές, μπορούν να παραμείνουν στις φυσικές μονάδες χωρίς την 
μετατροπή τους σε κάποια κοινή μονάδα μέτρησης όπως είναι π.χ. οι χρηματικές 
μονάδες.  

Η περιβάλλουσα ανάλυση δεδομένων ορίζει την σχετική αποδοτικότητα ως τον λόγο 
του αθροίσματος των σταθμισμένων εκροών προς το άθροισμα των σταθμισμένων 
εισροών. 

 

Όσες περισσότερες εκροές παράγονται για μια δεδομένη ποσότητα πηγών τόσο 
περισσότερο αποδοτική είναι και η διαδικασία. Το πρόβλημα είναι με ποια βάρη θα 
πολλαπλασιαστούν οι μεταβλητές ξεχωριστά κάθε εισροής και κάθε εκροής, οι οποίες 
εκφράζονται με τις φυσικές τους μονάδες. Για κάθε μονάδα λήψης απόφασης, η 
διαδικασία της περιβάλλουσας ανάλυσης δεδομένων βρίσκει ένα σύνολο από βάρη τα 
οποία και μεγιστοποιούν, κατά το δυνατό, την συγκεκριμένη μονάδα λήψης απόφασης. 
Οι τιμές των βαρών που μπορούν να υπολογιστούν για κάθε μονάδα λήψης απόφασης 
περιορίζεται από την εκτίμηση εκείνων των βαρών που υπάρχουν στα διανύσματα 
εισροών και εκροών για όλες τις υπόλοιπες συγκρίσιμες μονάδες λήψης απόφασης, 
στις οποίες ο υπολογιζόμενος λόγος του αθροίσματος των σταθμισμένων εκροών προς 
το άθροισμα των σταθμισμένων εισροών περιορίζεται να μην είναι μεγαλύτερος από 
την μονάδα. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται για όλες τις υπόλοιπες μονάδες λήψης 
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απόφασης ούτως ώστε να υπολογιστούν τα βάρη τους και οι σχετικές τους αποδόσεις. 
Με αυτόν τον τρόπο παρέχεται μία λίστα κατάταξης από τις σχετικές αποδόσεις όλων 
των συγκρίσιμων μονάδων λήψης απόφασης (Γεωργαντζίνος, 2009). 

 

Στο παραπάνω σχήμα, οι μη αποτελεσματικές μονάδες περιβάλλονται από ένα σύνορο 
(εξ’ ου και η ονομασία της μεθόδου). Η απόσταση μιας μη αποδοτικής μονάδας από το 
όριο-σύνορο αποδοτικότητας (περιβάλλουσα) εκφράζει σε ποιο βαθμό αυτή μπορεί να 
βελτιωθεί προκειμένου να καταστεί αποδοτική. Τα σημεία προβολής των μη 
αποδοτικών μονάδων επί του ορίου αποδοτικότητας αποτελούν στόχους για την 
επίτευξη της άριστης αποδοτικότητας (Γεωργαντζίνος, 2009). 

Οι τρόποι για να γίνει η προβολή της μη αποδοτικής Μονάδας στο σύνορο 
αποδοτικότητας, δηλαδή, να υπολογιστεί η απόστασή της από αυτό για να εκτιμήσουμε 
έτσι την αποδοτικότητα της, είναι οι εξής: 

• Προσανατολισμός στις εισροές ( input oriented). Σ’ αυτόν τον τρόπο οι Μονάδες 
Λήψης Απόφασης θεωρείται ότι παράγουν δεδομένο ποσό εκροών απασχολώντας το 
ελάχιστο δυνατό ποσό εισροών. 

• Προσανατολισμός στις εκροές ( output oriented). Σ’ αυτόν τον τρόπο οι Μονάδες 
Λήψης Αποφάσεων θεωρείται ότι καταναλώνουν δεδομένες εισροές για να παράγουν 
το μέγιστο δυνατό ποσό εκροών (Παπαηλίας, 2011). 

Η μέθοδος DEA, επομένως, παρέχει τη δυνατότητα αξιολόγησης των αποτελεσμάτων 
που προκύπτουν. Δηλαδή, μετά τον καθορισμό των αποτελεσματικών και 
αναποτελεσματικών DMUs, μας δίνει τη δυνατότητα να διερευνήσουμε για ποιο λόγο 
κάποιες DMUs δεν είναι αποτελεσματικές. Εξετάζουμε, δηλαδή, ποιες εισροές ή 
εκροές είναι αυτές που καθιστούν μια DMU αναποτελεσματική και κατά πόσο πρέπει 
αυτές να μεταβληθούν ώστε να γίνει αποτελεσματική η DMU. Παρατηρούμε, λοιπόν, 
πως με την μέθοδο DEA δεν διαχωρίζουμε μόνο τις αποτελεσματικές από τις μη 
αποτελεσματικές DMUs, αλλά μπορούμε να προτείνουμε λύσεις ώστε να βελτιωθεί η 
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αποτελεσματικότητα των τελευταίων (Παπαδημητρίου, 2009). 

Μέτρηση αποδοτικότητας 15 λυκείων 

Είδαμε μέχρι τώρα ότι, στη σημερινή εποχή, υπάρχει υψηλό ενδιαφέρον για τη μέτρηση 
και τη σύγκριση της αποτελεσματικότητας των οργανωτικών μονάδων, όπως, για 
παράδειγμα, είναι οι υπηρεσίες των τοπικών αρχών, τα σχολεία, τα νοσοκομεία, τα 
καταστήματα, τα υποκαταστήματα τραπεζών και άλλες παρόμοιες περιπτώσεις 
οργανωτικών μονάδων, όπου υπάρχει ένα σχετικά ομοιογενές σύνολο μονάδων. Στις 
αξιολογήσεις σχολικών μονάδων οι περισσότερο χρησιμοποιούμενοι είσοδοι είναι ο 
λόγος εκπαιδευτικών προς μαθητές, τα προσόντα των εκπαιδευτικών, οι διαθέσιμοι 
πόροι των εκπαιδευτικών μονάδων (Κρητικός, Δημάκος, Μαλαφέκας, 2003), ο 
εργαστηριακός εξοπλισμός, οι επιδεξιότητες μαθητών, η βαθμολογία εισαγωγής στο 
Λύκειο κλπ. Τα εξαγόμενα (outputs), συνήθως, περιέχουν τις βαθμολογίες σε ειδικά 
τεστ ή πτυχιακές εξετάσεις, την επιτυχία σε εισαγωγικές εξετάσεις κλπ. 

Ο στόχος μας ήταν να μετρήσουμε τη σχετική αποδοτικότητα 15 λυκείων του Νομού 
Αττικής και να εξηγήσουμε τους λόγος για τους οποίους κάποιες μονάδες έχουν υψηλή 
αποδοτικότητα, ενώ κάποιες άλλες όχι. Η διεξαγωγή της μέτρησης περιλαμβάνει 4 
βασικά στάδια. Πρώτο στάδιο είναι ο καθορισμός και η επιλογή των μονάδων DMUs, 
που θα χρησιμοποιήσουμε στην ανάλυση. Στο δεύτερο στάδιο αποφασίζουμε ποιες θα 
είναι οι μεταβλητές μας και ποιες από αυτές θα χρησιμοποιηθούν ως εισροές (inputs) 
και ποιες ως εκροές (outputs). Θα καθορίσουμε, δηλαδή, το πρότυπο αξιολόγησης που 
θα χρησιμοποιήσουμε. Στο επόμενο στάδιο, γίνεται η συλλογή των δεδομένων μας. Και 
στο τελευταίο στάδιο, με το πρόγραμμα solver υπολογίζουμε τη σχετική 
αποδοτικότητα και κάνουμε ανάλυση των αποτελεσμάτων μας. Πιο συγκεκριμένα: 

Πρώτο Στάδιο 

Επιλέξαμε να μετρήσουμε την σχετική αποδοτικότητα 15 Σχολικών Μονάδων 
(Λυκείων) του Νομού Αττικής επιλεγμένων με τυχαίο τρόπο. Όλες οι μονάδες έχουν 
παρόμοια υλικοτεχνική υποδομή και βρίσκονται σε όχι υποβαθμισμένες περιοχές με 
παρόμοιο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον. Στην επεξεργασία και ανάλυση των 
δεδομένων μας οι σχολικές μονάδες θα αναφέρονται ως 1η Σχολική Μονάδα, 2η 
Σχολική Μονάδα …, 15η Σχολική Μονάδα. 

Δεύτερο Στάδιο 

Ο καθορισμός των εισόδων και εξόδων, που χρησιμοποιούνται σε μια μελέτη 
αποδοτικότητας, είναι πολύ σημαντικός, καθώς οι μεταβλητές αυτές ορίζουν τη βάση 
κατά την οποία αξιολογούνται οι αποδοτικότητες των μονάδων. Μόνο εκείνες οι 
είσοδοι ή έξοδοι, που είναι οι περισσότερο σχετικές με τη λειτουργία των μονάδων, θα 
πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην ανάλυση (Κατσαμάνης, 2009). Στο πρότυπο 
αξιολόγησης της εφαρμογή μας καταλήξαμε να χρησιμοποιήσουμε τις παρακάτω 
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μεταβλητές: 

Είσοδοι: Ο βαθμός εισαγωγής των μαθητών στο λύκειο, ο λόγος αιθουσών προς 
μαθητές, το ποσοστό μόνιμων καθηγητών με εμπειρία πάνω από 12 έτη. 

Έξοδοι: Επιτυχία μαθητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

Τρίτο Στάδιο 

Στο στάδιο αυτό, έχουμε την συλλογή των δεδομένων για τις μεταβλητές των 
εισόδων/εξόδων για τις 15 σχολικές μονάδες του νομού Αττικής. Τα δεδομένα 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. 

 
Πίνακας 1 

Ο Πίνακας 1 περιέχει δεδομένα από 15 σχολικές μονάδες. Ως εισόδους, στο πρότυπο 
αξιολόγησής μας, θεωρούμε το βαθμό εισαγωγής στο Λύκειο (μέσος όρος της 
βαθμολογίας των μαθητών που εισέρχονται στο Λύκειο, τον λόγο αιθουσών προς 
μαθητή (ο αριθμός των διαθεσίμων αιθουσών διαιρεμένων με το συνολικό αριθμό 
μαθητών) και τον αριθμό μόνιμων εκπαιδευτικών (ο αριθμός των καθηγητών με 
εμπειρία μεγαλύτερη των 12 ετών διαιρεμένων με το συνολικό αριθμό των 
καθηγητών). Ως έξοδο, θεωρούμε την επιτυχία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, δηλαδή, 
τον αριθμό των μαθητών που περνάνε τις εξετάσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 
προς το σύνολο των μαθητών που αποφοιτούν.  

Τέταρτο στάδιο 

Στην συνέχεια υπολογίζουμε την αποδοτικότητα των 15 σχολικών μονάδων του 
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Πίνακα 1. Για την περιγραφή του προτύπου θεωρούμε μεταβλητές εισόδου τον μέσο 
όρο εισαγωγής των μαθητών στην Α’ Λυκείου, τον λόγο αιθουσών προς μαθητές και 
τον λόγο μόνιμων εκπαιδευτικών προς το σύνολο των εκπαιδευτικών. Αντίστοιχα, 
μεταβλητές εξόδου θεωρούμε το ποσοστό επιτυχίας στα ανώτατα ιδρύματα. Στη 
μάτρησή μας θα χρησιμοποιήσουμε το μοντέλο γραμμικού προγραμματισμού CCR, το 
οποίο ανέπτυξαν το 1978 οι Charnes, Cooper και Rhodes (ονομάστηκε έτσι από τα 
αρχικά γράμματα των ονομάτων τους). Η βασική ιδέα του μοντέλου αυτού είναι, σε 
γενικές γραμμές, η μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας της τυχαίας Μονάδας Λήψης 
Αποφάσεων, η οποία επιτυγχάνεται μέσα από μια σειρά περιορισμών. 

Αποτελέσματα 

Ο κύριος στόχος της εργασίας αυτής ήταν να υπολογίσουμε την αποδοτικότητα 15 
σχολικών μονάδων του Νομού Αττικής. Σε όλες τις σχολικές μονάδες που αναλύουμε, 
δίνεται ένα σκορ αποδοτικότητας μεταξύ του 0% και του 100%. Όταν μια σχολική 
μονάδα έχει σκορ 100% είναι σχετικά αποδοτική. Ενώ κάθε σχολική μονάδα με σκορ 
μικρότερο του 100% είναι σχετικά μη αποδοτική. προκείμενες και το συμπέρασμα 
ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Γενικότερα, για να θεωρηθεί ένα επιχείρημα 
και ένας συλλογισμός λογικώς ορθά, πρέπει να είναι και έγκυρα, αλλά και αληθή, ενώ 
ο συλλογισμός που δίνει ορθό συμπέρασμα καλείται και απόδειξη (Τσολάκης κ.ά., 
2010). 

 

Πίνακας 2  

Όπως βλέπουμε από τον παραπάνω πίνακα, οι 6 από τις 15 σχολικές μονάδες του 
δείγματος φαίνεται ότι αξιοποιούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις διατιθέμενες 
εισροές (σχετική αποδοτικότητα μεγαλύτερη από 80%), συγκρινόμενες με έναν αριθμό 
άλλων μονάδων. 9 από τις 15 σχολικές μονάδες του δείγματος φαίνεται ότι έχουν 
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περιορισμένη αποδοτικότητα (σχετική αποδοτικότητα <80%), συγκρινόμενες με έναν 
αριθμό άλλων μονάδων. Το προφίλ των αποδοτικών μονάδων συνίσταται στο υψηλό 
ποσοστό των μαθητών τους που εισάχθηκαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Από τον 
Πίνακα 2 έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε σύγκριση μεταξύ των αποδοτικών και μη 
αποδοτικών μονάδων. Η πληροφορία που αποκτούμε είναι χρήσιμη έτσι ώστε να 
καταλάβουμε τους λόγους που κάνουν μια σχολική μονάδα να είναι μη αποδοτική. 

Βλέπουμε, λοιπόν, ότι η πιο αποδοτική μονάδα είναι η 9η και η 10η (σχετική 
αποδοτικότητα ίση με 100% και 99% αντίστοιχα) καθώς έχουν τη μεγαλύτερη έξοδο 
(0,5) με σχετικά χαμηλές εισόδους (14/0.05/0.6 και 15/0.05/0.7). Αυτό σημαίνει πως, 
ενώ οι μαθητές εισάχθηκαν στο Λύκειο με σχετικά χαμηλές βαθμολογίες (14 και 15) 
και οι λόγοι αιθουσών προς μαθητές και μόνιμων καθηγητών με εμπειρία προς σύνολο 
καθηγητών δεν είναι από τους υψηλότερους, ωστόσο, ένας στους δύο μαθητές 
εισάχθηκαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ποσοστό πολύ υψηλό. Η 12η και η 5η 
έχουν, επίσης, υψηλή έξοδο (0,5) αλλά με υψηλότερες εισόδους (16/0.07/0.9 και 
17/0.08/0.9 αντίστοιχα) γι’ αυτό και έχουν χαμηλότερη αποδοτικότητα (87% και 82%). 
Η 4η σχολική μονάδα έρχεται τρίτη στη σειρά κατάταξης (89%) παρόλο που η έξοδος 
είναι 0,3. Αυτό συμβαίνει, πιθανόν, λόγω των χαμηλών εισόδων και κυρίως του λόγου 
των μόνιμων καθηγητών προς το σύνολο (0,4). Το ίδιο ισχύει και για την 11η σχολική 
μονάδα η οποία έχει αποδοτικότητα 86% με έξοδο 0,4 και εισόδους 13/0.06/0.6.  

Οι λιγότερο αποδοτικές μονάδες είναι η 1η και η 14η καθώς έχουν πολύ χαμηλή έξοδο 
(0,2) που σημαίνει πως μόνο ο ένας στους πέντε μαθητές εισάχθηκε στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα, στην 1η μονάδα, παρόλο, οι μαθητές εισάχθηκαν στο 
Λύκειο με χαμηλή βαθμολογία (13) και ο λόγος αιθουσών προς μαθητές είναι μέτριος 
(0,5), ωστόσο, ο λόγος έμπειρων καθηγητών προς σύνολο καθηγητών είναι συγκριτικά 
υψηλός (0,8). Στο γεγονός αυτό οφείλεται η χαμηλή αποδοτικότητα καθώς η 
συγκεκριμένη σχολική μονάδα δεν αξιοποιεί τις εισόδους και κυρίως τους έμπειρους 
καθηγητές που διαθέτει για να πετύχει καλύτερα αποτελέσματα στην εισαγωγή στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι υπόλοιπες σχολικές μονάδες έχουν αποδοτικότητα 
ανάμεσα στο 70% και το 80% καθώς η επιτυχία των μαθητών ήταν μέτρια (από 0,3 
μέχρι 0,4) σε σχέση με τις εισόδους. Αυτό μπορεί να σημαίνει πως εκτός από τις 
συγκεκριμένες μεταβλητές εισόδων που χρησιμοποιήσαμε, υπάρχουν και άλλοι 
παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν τελικά την αποτελεσματικότητα μιας σχολικής 
μονάδας και οι οποίοι πρέπει να αξιολογηθούν σε ένα άλλο επίπεδο. 

Αν τώρα, με τα συγκεκριμένα αποτελέσματα, η κάθε μονάδα έχει ως αντικειμενικό 
σκοπό την εξοικονόμηση εισόδων, θα πρέπει να βρει το ελάχιστο επίπεδο πόρων που 
απαιτούνται ώστε να παραχθεί ένα καθορισμένο επίπεδο εξόδων. Αντίστοιχα, αν η 
μονάδα ενδιαφέρεται για την αύξηση των εξόδων, ο σκοπός είναι η εύρεση του 
μεγίστου επιπέδου εξόδων που μπορούν να παραχθούν, κρατώντας σταθερό το επίπεδο 
εισόδων. Για παράδειγμα, η 1η σχολική μονάδα με τη μικρότερη αποδοτικότητα (0,43) 
με εισόδους 13/0.05/0.8 και έξοδο 0,2, θα πρέπει να βρει τρόπους να μειώσει τις 
εισόδους αν θέλει να διατηρήσει σταθερή την έξοδο ή να αυξήσει την έξοδο μειώνοντας 
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παράλληλα (ή κρατώντας σταθερές) τις εισόδους, αν τελικά ενδιαφέρεται να γίνει πιο 
αποδοτική.  

Συμπεράσματα 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάστηκε ένα πρότυπο αξιολόγησης σχολικών μονάδων 
με τρεις εισόδους και μια έξοδο. Η χρήση άλλων μεταβλητών θα μας έδειχνε το κατά 
πόσο η αποδοτικότητα μιας σχολικής μονάδας επηρεάζεται και από άλλους παράγοντες 
εκτός από αυτούς που εξετάσαμε. Επομένως, η αξιολόγηση που έγινε είναι μόνο ένα 
μικρό κομμάτι ενός γενικού προτύπου αξιολόγησης με πολλές μεταβλητές που 
διαμορφώνουν τελικά το προφίλ κάθε σχολικής μονάδας. Επίσης, τα αποτελέσματα 
κυρίως για τις αποδοτικές μονάδες μπορεί να ήταν διαφορετικά αν οι αξιολογούμενες 
μονάδες ήταν περισσότερες.  

Το γεγονός, τέλος, ότι μια Μονάδα Λήψης Αποφάσεων χαρακτηρίζεται αποδοτική δεν 
σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι είναι, κιόλας. Αυτό που σίγουρα σημαίνει είναι ότι είναι 
περισσότερο αποδοτική σε σχέση με τις άλλες με τις οποίες συγκρίνεται. Δεν μας 
εγγυάται κανείς ότι αν αλλάξουμε το δείγμα μας οι ίδιες Μονάδες θα παραμείνουν 
αποδοτικές. Γι αυτό και η Περιβάλλουσα Ανάλυση Δεδομένων θεωρείται ότι είναι πιο 
χρήσιμη στον εντοπισμό και στην ανίχνευση, κυρίως, των μη αποδοτικών Μονάδων. 
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Η εξέλιξη των πληροφοριακών συστημάτων στην Διοίκηση της Εκπαίδευσης 

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

Περίληψη 

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες χώρες παγκοσμίως προωθούν την ενσωμά-
τωση των ΤΠΕ στα εκπαιδευτικά τους συστήματα αποσκοπώντας αφενός στον εκσυγ-
χρονισμό και στην αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής και διοικητικής διαδικασίας 
και αφετέρου στη διευκόλυνση αλλά και στη σταδιακή βελτίωση τους. Σημαντικό κομ-
μάτι της αποτελεσματικότητας ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού οργανισμού είναι ο διοι-
κητικός ρόλος του διευθυντή της σχολικής μονάδας. Η υιοθέτηση ενός ολοκληρωμένου 
πληροφοριακού συστήματος είναι σημαντική, γιατί μειώνει την έντυπη γραφειοκρατία 
προσφέροντας ευκολότερη πρόσβαση σε αρχειοθετημένα αρχεία. Τα πληροφοριακά 
συστήματα στην εκπαίδευση δε χρησιμοποιούνται τόσο όσο στις επιχειρήσεις. Όμως, 
είναι ευρέως γνωστό ότι έχουν μεγάλη σημασία στην παραγωγή αξιοποιήσιμων πλη-
ροφοριών από τα στελέχη της εκπαίδευσης. Την τελευταία δεκαετία, έχουν αναπτυχθεί 
πληροφοριακά συστήματα, τα οποία συνεχώς βελτιώνονται και εκσυγχρονίζονται για 
να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις της εκπαι-
δευτικής διοίκησης. 

Λέξεις-Κλειδιά: Πληροφοριακά Συστήματα, Εκπαιδευτική Διοίκηση, Βελτίωση 

Εισαγωγή 

Η ανθρωπότητα παράγει πολλές πληροφορίες. Κρίνεται, λοιπόν, αναγκαία η χρήση των 
πληροφοριακών συστημάτων (Δαγδιλέλης, 2005), τα οποία θα διαχειρίζονται το με-
γάλο όγκο δεδομένων με το καλύτερο δυνατό τρόπο, καθώς είναι αδύνατον να θεωρή-
σουμε ότι ένας οργανισμός μπορεί να λειτουργήσει ανταγωνιστικά χωρίς τη χρήση τους 
(Υψηλάντης, 2001).  

Η διοίκηση ενός οργανισμού χρειάζεται τις πληροφορίες για να σχεδιάσει, να διαμορ-
φώσει την πολιτική του και να υποστηρίξει την καθημερινή λειτουργία του (Everard & 
Morris, 1999). 

Σημαντικό κομμάτι της αποτελεσματικότητας ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού οργανι-
σμού είναι ο διοικητικός ρόλος του διευθυντή της σχολικής μονάδας. Οι αυξανόμενες 
και πιεστικές αρμοδιότητες του δυσκολεύουν όλο και περισσότερο το έργο του. Έτσι, 
η είσοδος του τομέα της πληροφορικής θα διευκολύνει τις διοικητικές εργασίες αφού 
θα υλοποιούνται πιο αποτελεσματικά (Ράπτης & Ράπτη, 2007). 

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες χώρες παγκοσμίως προωθούν την ενσωμά-
τωση των ΤΠΕ στα εκπαιδευτικά τους συστήματα αποσκοπώντας αφενός στον 
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εκσυγχρονισμό και στην αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής και διοικητικής δια-
δικασίας και αφετέρου στη διευκόλυνση αλλά και στη σταδιακή βελτίωση τους. 

Με τη χρήση των πληροφοριακών συστημάτων παρέχεται η δυνατότητα στα διοικη-
τικά στελέχη να συλλέγουν γρήγορα, εύκολα και με ακρίβεια πληροφορίες τόσο από 
το εξωτερικό όσο και από το εσωτερικό περιβάλλον τους.  

Η χρήση τους είναι ικανή να διευκολύνει τη διεύθυνση της σχολικής μονάδας, τη διοί-
κηση των μαθητών, την οργάνωση και διοίκηση της διδασκαλίας, γενικότερες σχολικές 
υπηρεσίες και λειτουργίες αλλά και τη διοίκηση της εκπαίδευσης από την κεντρική 
υπηρεσία του κράτους (Carter, 2005). Η υιοθέτηση ενός ολοκληρωμένου πληροφορια-
κού συστήματος είναι σημαντική, γιατί μειώνει την έντυπη γραφειοκρατία προσφέρο-
ντας ευκολότερη πρόσβαση σε αρχειοθετημένα αρχεία. Ο αποτελεσματικός χειρισμός 
όλων των διοικητικών πληροφοριών μέσω ενός πληροφοριακού συστήματος βοηθούν 
την επίτευξη των προκαθορισμένων στόχων της σχολικής μονάδας κάνοντας τη λει-
τουργία του περισσότερο αποδοτική (Goverment policy on archives European 
Commission, 1998). 

Πληροφοριακά Συστήματα 

Η έννοια σύστημα είναι μια ομάδα συνιστωσών που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους αλλά 
και με οποιαδήποτε οντότητα που βρίσκεται έξω από το σύστημα για την επίτευξη κά-
ποιου σκοπού (Κιοντούζης, Ε. (2002); Βεργίνης, Δ, Κοντούλη, Ε., Λάλας, Χ., Λαοππό-
δης, Β, Μανουσαρίδης, Ζ. & Μπακογιάννης, Σ. (2005). Το κάθε σύστημα αποτελείται 
από εισροές, εκροές, επεξεργασία, το περιβάλλον, το μηχανισμό ανατροφοδότησης και 
την ανάδραση. Αν υπάρξουν αποκλίσεις από τα πρότυπα, αυτές θα πρέπει να διορθω-
θούν άμεσα, είτε με την αλλαγή των εισόδων, είτε με την αλλαγή των διαδικασιών του 
συστήματος. 

 Τα συστήματα διακρίνονται ανάλογα: 

 με την αλληλεπίδρασή τους με το περιβάλλον σε 

• ανοικτά συστήματα, αυτά δηλαδή που δέχονται εισροές και παράγουν εκροές, 
και τα  

• κλειστά συστήματα, αυτά που δεν αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον. 

 

 με τον τρόπο δημιουργίας τους σε 

• φυσικά, αφού δημιουργούνται χωρίς τη συμμετοχή του ανθρώπου, και σε 
• τεχνητά, αφού δημιουργούνται από τον άνθρωπο για την επίτευξη κάποιου σκο-

πού. 
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Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν καταγεγραμμένοι διάφοροι ορισμοί για τα πληρο-
φοριακά συστήματα που αφορούν κυρίως το χώρο των επιχειρήσεων στοχεύοντας κατά 
κύριο λόγο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων από τα διευθυντικά στελέχη. 

Ο Hicks (1993) θεωρεί ότι είναι ένα σύστημα που λειτουργεί με ηλεκτρονικούς υπολο-
γιστές και ενώνει δεδομένα από πολλές πηγές για να παρέχει πληροφορίες, οι οποίες 
θα βοηθήσουν στη λήψη αποφάσεων. 

Οι Laudon και Laudon (2014: 41) το ορίζουν ως «ένα σύνολο αλληλοσχετιζόμενων στοι-
χείων, τα οποία συλλέγουν (ή ανακτούν), επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, και διανέμουν 
πληροφορίες που υποστηρίζουν τη λήψη αποφάσεων και τον έλεγχο σε έναν οργανισμό». 

Γίνεται, λοιπόν, σαφές ότι το Πληροφοριακό Σύστημα είναι ένα σύνολο από αλληλε-
πιδρούσες συνιστώσες, όπως ανθρώπινο δυναμικό, ηλεκτρονικός εξοπλισμός, διαδικα-
σίες και λογισμικά, οι οποίες οργανώνονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να εντοπίζουν επι-
χειρηματικές λύσεις με σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της αποδοτι-
κότητας του εκάστοτε οργανισμού. 

Συνοψίζοντας, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι βασικό χαρακτηριστικό ενός πλη-
ροφοριακού συστήματος είναι η μετατροπή των δεδομένων σε πληροφορίες χρήσιμες 
για τον οργανισμό. 

Εκπαιδευτικά Πληροφοριακά Συστήματα 

Εκπαιδευτικά Πληροφοριακά Συστήματα είναι αυτά τα συστήματα που αντικείμενο 
τους είναι η παραγωγή πληροφοριών, οι οποίες είναι χρήσιμες στα στελέχη της εκπαί-
δευσης, ώστε να οδηγούνται στις σωστές αποφάσεις αναβαθμίζοντας τη διαχείριση του 
διδακτικού και διοικητικού έργου, όχι μόνο σε στρατηγικό αλλά και σε λειτουργικό 
επίπεδο. 

Τα πληροφοριακά συστήματα στην εκπαίδευση δε χρησιμοποιούνται τόσο όσο στις 
επιχειρήσεις. Όμως, είναι ευρέως γνωστό ότι έχουν μεγάλη σημασία στην παραγωγή 
αξιοποιήσιμων πληροφοριών από τα στελέχη της εκπαίδευσης. 

Τα εκπαιδευτικά πληροφοριακά συστήματα δεν παρέχουν έτοιμες αποφάσεις στους 
χρήστες αλλά τους διευκολύνουν στη διαδικασία της λήψης προσφέροντας τους τις 
απαραίτητες πληροφορίες που θα τους οδηγήσουν στη λήψη της σωστής απόφασης. 

Σύστημα καταγραφής στοιχείων Survey 

Το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε στην υλοποίηση συστήματος καταγραφής 
(Survey) του εκπαιδευτικού και του μαθητικού δυναμικού των Σχολικών Μονάδων της 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ήταν μια πρώτη προσπάθεια κατα-
γραφής του εκπαιδευτικού προσωπικού και του μαθητικού δυναμικού από τις σχολικές 
μονάδες. Επιπλέον, οι Διοικητικές Υπηρεσίες, στις οποίες υπάγονταν οι μονάδες 
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(Περιφερειακές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις και Γραφεία Εκπαίδευσης), μπορούσαν να 
ελέγχουν την ορθότητα των στοιχείων αλλά και να συλλέγουν συγκεντρωτικές πληρο-
φορίες για τις σχολικές μονάδες της περιοχής ευθύνης τους. Στο Survey καταγράφο-
νταν στοιχεία Σχολείου, στοιχεία εκπαιδευτικών, μαθητικό δυναμικό, σχολικά εργα-
στήρια, αναθέσεις μαθημάτων, ωρολόγιο πρόγραμμα, στοιχεία σχολικών δραστηριο-
τήτων. Σύμφωνα με τη εγκύκλιο 4528/Δ1/15-01-2014 το σύστημα της Καταγραφής  
Survey κλείδωσε και δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αλλαγή στα καταχωρημένα στοιχεία 
παρά μόνο για άντληση καταχωρημένων δεδομένων.   

Το πληροφοριακό σύστημα E-DataCenter 

Το πληροφοριακό σύστημα E-DataCenter αφορά στη συγκρότηση ενός κεντρικού μη-
τρώου διαχείρισης των δεδομένων του εκπαιδευτικού και του διοικητικού προσωπικού 
του υπευθύνου επεξεργασίας. Το ανωτέρω σύστημα αξιοποιεί τα καταχωρημένα στοι-
χεία, ώστε να απλοποιείται η γραφειοκρατία και να γίνονται γρηγορότερα οι διαδικα-
σίες (μεταθέσεις, προαγωγές) και προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για διοικητικά θέ-
ματα της κεντρικής υπηρεσίας του ΥΠ.Π.Ε.Θ., των περιφερειακών Διευθύνσεων, των 
γραφείων και των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης.  

 Το πληροφοριακό σύστημα e-school 

Το e-school ήταν ένα πληροφοριακό σύστημα, το οποίο σχεδιάστηκε για να παρέχει 
ενιαία μηχανογραφημένη γραμματειακή υποστήριξη στα σχολεία (Δημοτικά, Γυμνά-
σια, Λύκεια). 

Οι κυριότερες λειτουργίες που προσέφερε το πληροφοριακό σύστημα ήταν (Ε-school, 
2010):  

• Στοιχεία σχολικής μονάδας 
• Δημιουργία και διαχείριση μαθητολογίου 
• Διαχείριση απουσιών, βαθμολογιών  
• Διαχείριση τάξεων-τμημάτων 
• Διαχείριση μαθημάτων 
• Ωρολόγιο πρόγραμμα 
• Διαχείριση προσωπικού 
• Υποστήριξη διαδικασίας πανελλαδικών εξετάσεων (καταχώρησης βαθμολο-

γίας, καταχώρηση προτιμήσεων υποψηφίων).  

Το σημαντικότερο πλεονέκτημα του συστήματος ήταν η ανταλλαγή δεδομένων από 
και προς το Υπουργείο, καθώς θα συγχρονιζόταν με την κεντρική βάση δεδομένων το 
και η οποία θα διατηρούσε δεδομένα από όλες τις σχολικές μονάδες της χώρας. 
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 Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα Myschool 

Για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της πληροφοριακής του υποδομής, το Υ-
πουργείο Παιδείας δημιούργησε ένα πληροφοριακό σύστημα,  που λειτουργεί από το 
2013 σε όλα τα σχολεία της χώρας και είναι ένα εργαλείο καθημερινής υποστήριξης. 
Στόχος του myschool είναι η καθημερινή μηχανογραφική υποστήριξη των σχολείων 
και η σταδιακή λειτουργική ενοποίηση των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων 
(e-school, e-DataCenter, Survey) σε ένα σύγχρονο ενιαίο πληροφοριακό περιβάλλον.  

Για τη χρήση του νέου πληροφοριακού συστήματος myschool, δημιουργήθηκαν και 
αποστάλθηκαν νέοι λογαριασμοί χρηστών για κάθε σχολική μονάδα, υιοθετώντας μια 
πολιτική αυξημένης υπολογιστικής και δικτυακής ασφάλειας.  

Οι υπηρεσίες που αφορούν το πληροφοριακό σύστημα είναι:  

1. Εφαρμογές γραμματειακής υποστήριξης των Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνα-
σίων, Λυκείων και Επαγγελματικών Λυκείων της χώρας με εκτύπωση ενός μεγάλου 
πλήθους αναφορών που καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος των διοικητικών εργασιών 
των σχολικών μονάδων. 

2. Κεντρική βάση δεδομένων που δέχεται αυτοματοποιημένα τα στοιχεία που καταχω-
ρούνται από τις σχολικές μονάδες.  

3. Σύστημα πρόσβασης σε επιλεγμένα δεδομένα της κεντρικής βάσης μέσω του παγκό-
σμιου ιστού, για τα υψηλότερα των σχολικών μονάδων επίπεδα (Γραφεία Εκπαίδευσης, 
Νομαρχιακές και Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης) για την παρακολούθηση 
και την περαιτέρω αξιοποίησή τους.  

4. Εφαρμογές Υποστήριξης της διεξαγωγής των Πανελληνίων Εξετάσεων (Συστήματα 
ηλεκτρονικής καταχώρισης προτιμήσεων υποψηφίων και υποστήριξης βαθμολογικών 
κέντρων). 

Η χρήση του myschool στοχεύει στη γενικότερη αναβάθμιση του μηχανισμού λειτουρ-
γίας της εκπαίδευσης με τη μείωση της γραφειοκρατίας, την απλούστευση των διαδι-
κασιών, την αποτελεσματικότερη και ασφαλέστερη διαχείριση των δεδομένων, την α-
σφαλέστερη διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων και την εγκυρότερη και ταχύ-
τερη ενημέρωση του πολίτη.  

Σύγκριση Πληροφοριακών Συστημάτων 

Αναλύοντας τα Πληροφοριακά Συστήματα παρατηρήσαμε ότι, ενώ όλα τους είναι αρ-
κετά χρήσιμα ως εργαλεία για τον κάθε Διευθυντή μιας Σχολικής Μονάδας, τα περισ-
σότερα δεν παρέχουν τίποτε περισσότερο από την απλή καταγραφή κυρίως των στοι-
χείων/πληροφοριών της σχολικής μονάδας, το σύνολο των  υπηρετούντων εκπαιδευτι-
κών και τις αναθέσεις τους στη σχολική μονάδα, προσωπικά δεδομένα μαθητών σε 

281/390

________________________________________________________________________________________________________ 
 i-Teacher     -      I.S.S.N. : 1792 - 4146       -      Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Περιοδικό     -    25ο  Τεύχος    -         Νοέμβριος  2020



κάποιες αθλητικές δραστηριότητες, ανταλλαγές μαθητών/εκπαιδευτικών με άλλες σχο-
λικές μονάδες εντός των συνόρων αλλά και διεθνώς κ.ά.  

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται η δυνατότητα των προαναφερομένων πληροφο-
ριακών συστημάτων για την καταγραφή των απουσιών των μαθητών,  της βαθμολογίας 
τους και την εκτύπωση διαφόρων χρήσιμων εγγράφων στη διοίκηση της σχολικής μο-
νάδας.   

Πληροφο-
ριακά Συστή-

ματα 
Βαθμολο-

γία Απουσίες 
Εκτύπωση 
εγγράφων 

Ωρολόγιο 
πρό-

γραμμα 
Εφημε-

ρίες 

e-school Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι 

Survey Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι 
E –

DataCenter Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι 

Myschool Ναι Ναι Ναι Όχι Όχι 

Πίνακας 1: Σύγκριση Πληροφοριακών Συστημάτων 

Από τα ανωτέρω πληροφοριακά Συστήματα (Survey, E–DataCenter και Myschool), το 
μόνο αποτελεσματικό και πρόσφορο Πληροφοριακό Σύστημα στην καταχώρηση / 
χρήση απαραίτητων γεγονότων (Βαθμολογία, Απουσίες, Βεβαιώσεις αλλά και στην ε-
κτύπωσή τους) των μαθητών, τόσο από τον Διευθυντή του σχολείου όσο και από όλους 
τους εκπαιδευτικούς είναι το Myschool. Έχει, όμως, ένα βασικό μειονέκτημα, την έλ-
λειψη της δυνατότητας έκδοσης ωρολογίου προγράμματος και κατά επέκταση των ε-
φημεριών των εκπαιδευτικών. 

 Πρόταση Πληροφοριακού Συστήματος 

Ένα Πληροφοριακό Σύστημα, θα πρέπει να αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τη διοί-
κηση των εκπαιδευτικών μονάδων και το οποίο θα παρέχει στους διευθυντές τις κα-
τάλληλες γνώσεις για την καλύτερη δυνατή άσκηση των καθηκόντων τους. 

Ένα πληροφοριακό σύστημα δε μπορεί με τίποτα να αντικαταστήσει ένα εκπαιδευτικό 
στέλεχος παρά μόνο να του προσφέρει σπουδαία υποστήριξη, γι' αυτό επιβάλλεται να 
είναι εύκολα διαχειρίσιμο, χρήσιμο, έγκυρο αλλά και προσβάσιμο σε όσους συμμετέ-
χουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, ανεξαρτήτως χρονικού και γεωγραφικού περιορι-
σμού, ώστε να μπορέσουν να συμβάλλουν καθοριστικά στην επικράτηση και διάδοση 
των ΤΠΕ στο ψηφιακό σχολείο του μέλλοντος (Shepherd & Yeo, 2006; Τσουκαλάς & 
Σταχτέας, 2002). 
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Ουσιαστικά, πρόκειται για ένα Πληροφοριακό Σύστημα, το οποίο θα έχει τις βασικές 
λειτουργίες του Myschool, εμπλουτισμένο, όμως, με δύο ακόμη βασικές λειτουργίες: 
α) την έκδοση ωρολογίου προγράμματος και β) των εφημεριών των εκπαιδευτικών.   

Βασικός στόχος της δημιουργίας του πληροφοριακού συστήματος είναι η μηχανογρα-
φημένη γραμματειακή υποστήριξη του σχολείου, ώστε να συμβάλλει στην αποτελε-
σματικότερη και αποδοτικότερη οργάνωση, παρακολούθηση και εκτέλεση των διοικη-
τικών εργασιών σε επίπεδο σχολείου. Ακόμη, να συμβάλλει στην  ορθολογικότερη δια-
χείριση, η οποία θα βασίζεται σε σωστές και άμεσες πληροφορίες, που σκοπό θα έχουν 
τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, την άμεση αξιολόγηση, τον έγκυρο απολο-
γισμό του διοικητικού και εκπαιδευτικού έργου, καθώς και τον έγκαιρο και έγκυρο 
προγραμματισμό των εκπαιδευτικών πολιτικών.  

Τα υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου δεν προσφέρουν δύο βασι-
κές λειτουργίες οι οποίες, όμως, είναι ζωτικής σημασίας για το σχολείο. Η έκδοση ω-
ρολογίου προγράμματος και των εφημεριών της σχολικής μονάδας αποτελεί μεγάλη 
δυσκολία για το διευθυντή. 

Στο Πληροφοριακό Σύστημα θα πρέπει να αποτυπώνεται ένας μεγάλος αριθμός δεδο-
μένων που αφορούν τη Σχολική Μονάδα. Με τη χρήση φίλτρων και κλειδιών αναζή-
τησης που θα διαθέτει, θα παρέχει τη δυνατότητα, πλήρους εικόνας της Σχολικής Μο-
νάδας, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, κάθε χρονική στιγμή που αυτό ζητηθεί. Μέσω 
του μηχανογραφημένου συστήματος θα  μπορεί εύκολα να γίνει η καλύτερη δυνατή 
διαχείριση όλων των στοιχείων του μαθητικού δυναμικού από την ένταξή τους στην 
εκπαίδευση έως την αποφοίτησή τους. 
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Η φαινομενολογία ως ποιοτική ερευνητική μέθοδος στην εκπαιδευτική έρευνα 

Παπαδοκωνσταντάκη Μαρία, Διευθύντρια Γυμνασίου, marpapadok@gmail.com 

Περίληψη 

Το παρόν άρθρο πραγματεύεται τη Φαινομενολογία, ως το φιλοσοφικό κίνημα που α-
ναπτύχθηκε στην Ευρώπη στα τέλη του 19ου αιώνα με κύριο εκφραστή το Γερμανό 
Μαθηματικό - Φιλόσοφο Edmund Husserl. Αρχικά, γίνεται προσπάθεια να δοθεί ορι-
σμός στο κίνημα, εγχείρημα πραγματικά δύσκολο, διότι στην πραγματικότητα δεν υ-
πάρχει ένας συγκεκριμένος ορισμός, αλλά ορίζεται ανάλογα με την εποχή και τον ε-
ρευνητή. Η Φαινομενολογία παρουσιάζεται στην αρχή ως ερευνητική ποιοτική μέθο-
δος που αναπτύχθηκε πρώτα στην Εκπαίδευση και μετά στην Ψυχολογία και επιδιώκει 
την εστίαση στα φαινόμενα με την κυριολεκτική έννοια και επικεντρώνεται σε αυτό 
που γίνεται αντιληπτό από τις αισθήσεις μας. Χρησιμοποιώντας τη φαινομενολογική 
προσέγγιση ο ερευνητής προσπαθεί «να αποστασιοποιηθεί από το αντικείμενο προκει-
μένου να έλθει σε άμεση επαφή μαζί του, απαλλαγμένος από κάθε προκατάληψη, προ-
γενέστερη γνώση ή εμπειρία», αποφεύγοντας τις ερμηνείες και τις υποκειμενικές κρί-
σεις. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η φαινομενολογία του HUSSERL του θεμελιωτή 
της και αμέσως μετά, ο ριζικός μετασχηματισμός της από τον μαθητή του Husserl, 
MARTIN HEIDEGGER, καθιερώνοντας τον Υπαρξισμό. Ακολουθεί η εφαρμογή της 
Φαινομενολογίας στην εκπαιδευτική έρευνα που οδήγησε τους παιδαγωγούς να στρέ-
ψουν την προσοχή τους στη σχολική αίθουσα και στην παρατήρηση και μελέτη των 
ίδιων των εκπαιδευτικών καταστάσεων. Τέλος, καταλήγουμε στις μέρες μας, όπου η 
φαινομενολογία αναγνωρίστηκε ως το εργαλείο στα χέρια του ερευνητή με το οποίο θα 
προσεγγίσει και θα ερμηνεύσει τον άνθρωπο στην ολότητά του.  

Λέξεις-Κλειδιά: Ποιοτική μέθοδος, εκπαιδευτική έρευνα, φαινομενολογία  

Phenomenology as a qualitative research method in educational research 

Abstract 

Phenomenology is the philosophical movement that developed in Europe at the end of 
the 19th century with the main speaker being the German Mathematician-Philosopher 
Edmund Husserl. Initially, an attempt is made to define the movement, a task that is 
really difficult, because in reality there is no specific one, but it is defined according to 
the time and the researcher. Phenomenology is first presented as a research methodol-
ogy that was developed first in Education and later in Psychology and seeks to focus 
on phenomena in the literal sense and focuses on what is perceived by our senses. Using 
the phenomenological approach, the researcher tries to "distance himself from the ob-
ject in order to come into direct contact with it, free from any prejudice, prior knowledge 
or experience", avoiding interpretations and subjective judgments. Next, phenomenol-
ogy of HUSSERL, its founder, is presented, and immediately after, its radical transfor-
mation by its student, MARTIN HEIDEGGER, who then established Existentialism. 
This is followed by the application of Phenomenology in educational research that led 
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educators to turn their attention to the classroom and to the observation and study of the 
educational situations themselves. Finally, we come to the present day, where phenom-
enology has been recognized as the tool in the hands of the researcher with which he 
will approach and interpret man in his entirety. 

Keywords: Qualitative method, educational research, phenomenology  

Εισαγωγή 

Ετυμολογικά ο όρος «φαινομενολογία» προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις «φαίνο-
μαι» και «λόγος». Πρόκειται για ένα φιλοσοφικό κίνημα που αποδέχεται τα πράγματα 
όπως είναι, αναγνωρίζει αυτό που υπάρχει και αποφεύγει να το αναγάγει σε κάτι άλλο. 
Μελετά τα φαινόμενα, δηλαδή τους τρόπους που τα πράγματα εμφανίζονται στην ε-
μπειρία των ανθρώπων ή στη συνείδησή τους, καθώς και την αποκάλυψη της ουσίας 
τους (Haugeland & Rouse, 2013; Μαντζούκας, 1999). Η φαινομενολογία «διεισδύει 
στην ανθρώπινη εμπειρία, όπως αυτή βιώνεται, και αναζητά την ουσία της». Επομένως, 
η φαινομενολογία αποτελεί ένα φιλοσοφικό κίνημα, το οποίο βασίζεται στη διερεύ-
νηση των πραγμάτων που γίνονται αντιληπτά ενσυνείδητα, μέσω των αισθητηρίων μη-
χανισμών (Βέρδης, 2016). 

Η φαινομενολογική παράδοση επηρέασε πολλές κοινωνικές επιστήμες όπως Κοινω-
νιολογία, Ψυχολογία, Παιδαγωγική, Ψυχοθεραπεία και Ψυχιατρική. Ο όρος «φαινομε-
νολογία» χρησιμοποιήθηκε και από άλλους, ωστόσο συνδέθηκε στενά με τον Husserl, 
ο οποίος ισχυρίσθηκε ότι οι πρόδρομοί του απλώς υπαινίχθηκαν ιδέες σαν τις δικές του. 
Επί πλέον, ο ίδιος έθεσε ως αφετηρία της φιλοσοφίας του την γνωσιολογία και όχι τη 
μεταφυσική (Ιωσηφίδης, 2003).  

Κατά την δεκαετία του 1920, το φιλοσοφικό κίνημα του Husserl, ως πολιτισμικό φαι-
νόμενο, κατά κάποιο τρόπο εκτροχιάστηκε εξαιτίας της εμφάνισης του Heidegger στην 
ακαδημαϊκή και πνευματική σκηνή. Ο τελευταίος έκανε μια τρομακτική εντύπωση 
στον φιλοσοφικό κόσμο της Γερμανίας κλέβοντας τη δόξα από τον Husserl, αν και οι 
δύο τους μέχρι και σήμερα θεωρούνται ένα από τα μεγαλύτερα ζευγάρια στην ιστορία 
της φιλοσοφίας. Μέσα από το έργο του Husserl διακρίνεται ένας ορθολογισμός ως προς 
το ύφος αλλά και ως προς το περιεχόμενο σε αντίθεση με το περιεχόμενο του έργου 
του Heidegger που καθυποτάσσει τον αναγνώστη και θέτει υπαρξιακά ερωτήματα 
(Moran, 2014). 

Η φαινομενολογία ως ερευνητική ποιοτική μέθοδος 

Στην εφαρμοσμένη της μορφή η φαινομενολογία μπορεί να περιγραφεί ως μια τεχνική 
ποιοτικής έρευνας που επικεντρώνεται στη σιωπηρή δομή της ανθρώπινης εμπειρίας. 
Η φαινομενολογία εξετάζει τις διαστάσεις μιας σκέψης ή εμπειρίας, επειδή αυτή μπορεί 
να έχει πολλές διαστάσεις ανάλογα με το πώς την βλέπουν και την αντιμετωπίζουν οι 
διάφοροι εμπλεκόμενοι. Όλες οι διαστάσεις μαζί – σύμφωνα με την φαινομενολογική 
προσέγγιση - αποτελούν κομμάτι του συνόλου της εμπειρίας. Η φαινομενολογική 
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αναζήτηση της αλήθειας βασίζεται στην ποικιλία των εκδηλώσεων της αλήθειας 
(Haugeland & Rouse, 2013).  

Η φαινομενολογία, εξετάζοντας τις βασικές δομές της συνείδησης και της εμπειρίας 
δεν επικεντρώνεται στο θέμα ή στο αντικείμενο της εμπειρίας, αλλά στο σημείο που το 
«είναι» συναντά τη συνείδηση. Έχει ως σκοπό να μας παρουσιάσει κατευθείαν τι είναι 
πραγματικά μια εμπειρία και θεωρείται κατά κάποιο τρόπο ως η εξερεύνηση της ζωής. 
Είναι μια μελέτη του κόσμου που ζούμε και των εμπειριών που βιώνουμε σε αυτόν. 
Κυρίαρχο αίτημα της χουσερλιανής φαινομενολογίας είναι «η βαθειά και καθολική αυ-
τοκατανόηση του φιλοσοφούντος Εγώ, ώστε αυτό το Εγώ να αναλάβει καταρχήν την 
ευθύνη για το δικό του είναι και στη συνέχεια το αυτοκατανοούμενο υπεύθυνο Εγώ να 
εκπληρώσει την ηθική αποστολή του, μέσω μιας ζωής πραγματούμενης σε πεδίο από-
λυτα διαφανούς αποδεικτικότητας». O Husserl εισάγοντας την έννοια της αυτοσυγκρό-
τησης του εγώ αποδίδει στο υποκείμενο την ευθύνη της συγκρότησης της ύπαρξής του 
και του σύστοιχου-φαινομένου κόσμου. Πρόκειται για μια καινοφανή επίγνωση, «υπό 
το πρίσμα της οποίας το υποκείμενο συνειδητοποιεί την δυνατότητά του για μια άνευ 
όρων ελευθερία σε μια άπειρη προοπτική, σε απόλυτη συνάρτηση με την προσωπική 
του ευθύνη» (Moran, 2014).  

Ο βηματισμός της σκέψης του Husserl μετέβαλε προοδευτικά τη φιλοσοφία του, από 
μια εγωλογική σε μια διυποκειμενική, υπερβατολογική - κοινωνιολογική φαινομενο-
λογία. Ο ωριμότερος Husserl αντιλαμβάνεται ότι «το υποκείμενο συγκροτείται, σχετί-
ζεται με τον εαυτόν του και τον κόσμο μόνο στη σχέση με τον άλλον, τουτέστιν στην 
διυποκειμενικότητα, ενώ ο κόσμος κατανοείται ως κοινό, δημόσιο πεδίο εμπειρίας». 
Από αυτό προκύπτει ότι το ον, χάρη στη μοναδικότητά του και την αυτοσυνειδησία 
του, αποκτά με τους άλλους σχέση εφικτή, ενώ χάρη στην υπερβατολογική του μονα-
δικότητα καθίσταται η ενότητα εφικτή. Ο ιδρυτής της φαινομενολογίας ανασύρει το ον 
από την αοριστία της υπάρξεως. Προσπαθεί να λυτρώσει τον άνθρωπο από το εσωτε-
ρικό μηδέν στο οποίο τον έχει καταδικάσει ο θετικισμός. Διασώζει το υποκείμενο, του 
δημιουργεί χώρο για να υπάρξει και φωτίζει την αλήθειά του σε έναν ορίζοντα καθο-
λικότητας, αξιώνοντας εκ νέου την ίδια τη ζωή. Ο Husserl αγωνιά για τη διάσωση της 
αλήθειας, της ποιότητας, του αξιακού τρόπου υπάρξεως. Ο προσανατολισμός του είναι 
«ανθρωποκεντρικός» και έχει ως στόχο να συνδέσει τον άνθρωπο με έναν προορισμό, 
ώστε να έχει ελπίδα η ανθρωπότητα (Moran, 2014).  

Ο Sokolowski (2000) προσδιορίζει ως το πρώτο φαινομενολογικό έργο το “Λογικές 
Έρευνες” του Husserl, το οποίο δημοσιεύτηκε σε δύο μέρη το 1900 και το 1901. Το 
νέο φιλοσοφικό κίνημα κάνει το ξεκίνημα του στις απαρχές του αιώνα. Μέσα από τα 
γραπτά και τις δημοσιεύσεις του ο Husserl, έδωσε ερεθίσματα για την ανάπτυξη πολ-
λών κλάδων της φαινομενολογίας. Επηρεασμένος από την αρχαία ελληνική φιλοσοφία 
(Πλάτωνα, Αριστοτέλη) επηρέασε πολλές φιλοσοφικές ομάδες, οι οποίες αποτέλεσαν 
στο μέλλον ανεξάρτητα κέντρα φαινομενολογίας.  

Υπάρχουν δύο (2) είδη φαινομενολογίας, η περιγραφική (Husserl) και η ερμηνευτική 
(Heidegger). Ο στόχος της περιγραφικής φαινομενολογίας είναι να περιγράψει τα 
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πράγματα όπως εμφανίζονται στην συνείδηση, η οποία αποτελεί το μέσο μεταξύ αν-
θρώπων και κόσμου. Η φαινομενολογική διερεύνηση τυπικά περιλαμβάνει τέσσερα 
βασικά βήματα:  

α) τον εγκλεισμό (bracketing), πουαναφέρεται στη διαδικασία αναγνώρισης και διατή-
ρησης σε εκκρεμότητα όλων των απόψεων και γνώσεων που μπορεί ένας ερευνητής να 
έχει για το προς διερεύνηση φαινόμενο. Στην προσπάθειά του ο ερευνητής να έρθει 
αντιμέτωπος με δεδομένα σε «καθαρή» μορφή αφήνει έξω τον κόσμο και οποιαδήποτε 
υπόθεση (Zenobiaetal, 2013). 

β) την ενόραση (intuiting), η οποία «προσπαθεί να κατανοήσει τις ουσίες από τα εμπει-
ρικά γεγονότα»  

γ) την αναλυτική φάση (analysis) η οποία περιλαμβάνει «κωδικοποίηση, ταξινόμηση 
και εξαγωγή της βασικής έννοιας του φαινομένου»  

δ) την περιγραφική φάση η οποία λαμβάνει χώρα όταν ο ερευνητής φτάνει στην κατα-
νόηση και στον ορισμό του φαινομένου (Groenewald, 2004).  

Στόχος της ερμηνευτικής ή οντολογικής φαινομενολογίας είναι να περιγράψει, να κα-
τανοήσει και να ερμηνεύσει τις εμπειρίες των συμμετεχόντων. Υπάρχουν μια σειρά 
από έννοιες που συνδέονται με την ερμηνευτική μεθοδολογία, όπως «να είσαι στον 
κόσμο» (dasein), «βασικές δομές», «υπαρξιακά θέματα ζωής και κόσμου» και «ερμη-
νευτικός κύκλος». O Ηeidegger δεν αποδέχθηκε τον ισχυρισμό του Husserl ότι ο ερευ-
νητής πρέπει να αφαιρεί από τη σκέψη του την προϋπάρχουσα γνώση. Αντίθετα εκείνος 
υποστήριξε ότι αυτή η προϋπάρχουσα γνώση αποτελεί βασικό συστατικό της έρευνας 
και συντελεί στην καλύτερη ερμηνεία των φαινομένων (Haugeland & Rouse, 2013). 

Βασικοί όροι της φαινομενολογίας του Husserl 

Ο Husserl υποστήριξε την άποψη ότι ο ερευνητής πρέπει να προσεγγίζει τα φαινόμενα 
χωρίς προκαταλήψεις, προϋποθέσεις ή προϋπάρχουσα γνώση. Αυτό επιτυγχάνεται με 
τη φαινομενολογική απομείωση / αναγωγή (phenomenological reduction), την αποχή 
(epoché), και τη μέθοδο της «αγκύλης» (bracketing). Σύμφωνα με τον Husserl για να 
καταλάβουμε τη φύση των πραγμάτων πρέπει να στρέψουμε το ενδιαφέρον μας στα 
ίδια τα πράγματα ή καλύτερα στην αληθινή τους ουσία, η οποία φανερώνεται σε μια 
διαδικασία συνεχούς απομείωσης / αναγωγής τους, αφαιρώντας από αυτά όλες τις προ-
ϋπάρχουσες θεωρίες, γνώσεις και εμπειρίες. Η απομείωση είναι δυνατή εφόσον υπάρ-
χει η διαδικασία epoché, που «αφορά την αποστασιοποίηση του στοχαστή τόσο από το 
επιστημονικώς αποδεκτό, όσο και από τη λεγόμενη «φυσική στάση» απέναντι στα 
πράγματα». Ο ερευνητής πρέπει να παραγκωνίζει προϋπάρχουσες προσωπικές γνώσεις 
και θεωρίες (epoché) και να κοιτά τα αντικείμενα και τις εμπειρίες των ανθρώπων με 
διαυγή ματιά, αποφεύγοντας να εκφράσει τελική άποψη για τα πράγματα, τα οποία 
απομονώνει ή αλλιώς τα θέτει σε αγκύλη. Σε αυτή την περίπτωση οι έννοιες αμφισβη-
τούνται και ο άνθρωπος περνάει από μια κατάσταση φυσικής βεβαιότητας για τον 
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κόσμο, σε μια φαινομενολογική στάση, δηλαδή σε μια κατάσταση αναστοχασμού και 
αμφιβολίας (Βέρδης, 2016). 

Σημαντική έννοια στη φαινομενολογία του Husserl είναι επίσης η έννοια του βιόκο-
σμου, η οποία σημαίνει «τον φυσικό κόσμο που μας περιβάλλει», αλλά και όλα τα 
βιώματά μας. Υπό αυτή την έννοια περιλαμβάνει την αντίληψη του εαυτού, τις κοινω-
νικές σχέσεις, τα γεγονότα και τις καταστάσεις σε χωροχρονικά πλαίσια. Η προθετικό-
τητα είναι ένα ακόμη εργαλείο της φαινομενολογικής σκέψης του Husserl, η οποία α-
ποτελεί «μια σκόπιμη σχέση μεταξύ του προσώπου και των νοημάτων που το ίδιο το 
πρόσωπο αναζητά», ενώ κατευθύνει την προσοχή του ερευνητή προς τις έννοιες που 
μελετά. Σημαντική είναι επίσης και η έννοια του «ορίζοντα», που σηματοδοτεί το όριο 
στην κατανόηση της ουσίας των πραγμάτων. Για πολλούς φιλοσόφους μετά από τον 
Husserl αυτός ο ορίζοντας δεν μπορεί να ξεπεραστεί. Έτσι, ερευνητές που τον διαδέ-
χτηκαν θεώρησαν ότι ο άνθρωπος μέσα από την απομείωση δεν μπορεί να βλέπει τα 
πράγματα «διάφανα» και να κατανοεί τις έννοιες αντικειμενικά, χωρίς ίχνος υποκειμε-
νικής ερμηνείας (Βέρδης, 2016). 

Η «διαφορετική» φαινομενολογία του Heidegger 

Το χρονικό διάστημα από το 1919 μέχρι το 1929 δικαίως έχει ονομαστεί «φαινομενο-
λογική δεκαετία» του Martin Heidegger. Στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ο Γερ-
μανός στοχαστής διατυπώνει το αίτημα ενός ριζικού μετασχηματισμού της φαινομενο-
λογικής φιλοσοφίας του δασκάλου του Edmund Husserl, προς την κατεύθυνση μιας 
ερμηνευτικής φαινομενολογίας. Κατά τον Heidegger, ο μετασχηματισμός αυτός επι-
βάλλεται να συντελεστεί τόσο στο επίπεδο του θεματικού προσανατολισμού της φιλο-
σοφίας όσο και στο επίπεδο της μεθόδου. Ο επιφανέστερος, λοιπόν, μαθητής του 
Husserl, ο Martin Heidegger θεωρούσε ότι η φιλοσοφία δεν αποτελεί απλά έναν επι-
στημονικό τομέα, αλλά είναι πιο θεμελιώδης και από την ίδια την επιστήμη. Έτσι, αντί 
να θεωρήσει τη φαινομενολογία ως θεμελιωτική μελέτη, την χαρακτήρισε ως μεταφυ-
σική οντολογία, θεωρώντας ότι «η ύπαρξη είναι το ορθό και μόνο θέμα της φιλοσο-
φίας». Για τον Husserl, η ύπαρξη εμφανίστηκε μόνο ως απόρροια της συνείδησης, ενώ 
για τον Heidegger η ύπαρξη είναι το αρχικό σημείο της συνείδησης (Zuckerman, 2015). 

Ο Heidegger αρχικά πορεύθηκε στο έργο του «Είναι και χρόνος», με όσα είχε διδαχθεί 
και κατακτήσει από τη Φαινομενολογία του Husserl, παραλλάσσοντας όμως τη φαινο-
μενολογία από φιλοσοφία σε μέθοδο, την οποία διεκδικεί για τον εαυτόν του. Την υ-
ψηλότατη έννοια της ελευθερίας της ύπαρξης απογείωσε ο Heidegger, με το έργο του.  

«Είναι προς θάνατο», που ονομάσθηκε και «Ηθική του Θανάτου». Μπροστά στην προ-
οπτική του θανάτου, «η ύπαρξη ανασημασιοδοτείται και βάσει μιας νέας ιεράρχησης, 
«υποβαθμίζει» τις ανθρωπομέριμνες και ωθείται να αδράξει την ευκαιρία της αυτο-
πραγμάτωσης» (Moran, 2014).  

Ξεκινώντας από το κορυφαίο Πλατωνικό ερώτημα «τί ποτε βούλεσθαι σημαίνειν όπο-
ταν όν φθέγγησθε» («τι εννοούμε όταν λέμε ον)», προσπάθησε να εξετάσει την έννοια 
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του όντος προσδιορίζοντας καταρχήν την ανθρώπινη ύπαρξη, το υποκείμενο δηλαδή 
που καλείται να κατανοήσει αυτήν την έννοια. Ο άνθρωπος που κατανοεί το Είναι, 
είναι για τον Heidegger ένα ον, που είναι αυτό που είναι, συν τη δυνατότητά του να 
γίνει κάτι που ακόμα δεν είναι. Είναι δηλαδή ένα ον μπροστά από τον εαυτό του, ένα 
ον καθ' υπέρβαση, που στοχεύοντας πέρα από αυτό που είναι, επιδιώκει να γίνει αυτό 
που δεν είναι ακόμα. Η υπερβατικότητα, η έκσταση, που χαρακτηρίζει την ανθρώπινη 
ύπαρξη, είναι περιορισμένη εντός των ορίων του κόσμου στον οποίο βρίσκεται. Ο άν-
θρωπος ως ύπαρξη που υπερβαίνει το Είναι του μέσα στον κόσμο, ονομάζεται Dasein 
"ύπαρξη" (Pearl, 2013). 

Η φαινομενολογία στην εκπαιδευτική έρευνα 

Η εκπαιδευτική έρευνα στοχεύει στη διατήρηση ή την προσθήκη νοήματος στην εκ-
παιδευτική σκέψη και πρακτική. Επομένως, κεντρικός στόχος του εκπαιδευτικού ερευ-
νητή είναι να κατανοήσει το νόημα που υπάρχει σε μια συγκεκριμένη εκπαιδευτική 
κατάσταση. O φαινομενολογικός προσανατολισμός βασίζεται στη διατήρηση των αθό-
ρυβων ή σιωπηρών ιδιοτήτων των εκπαιδευτικών καταστάσεων, θέτοντας αυτές σε πε-
ραιτέρω αμφισβήτηση. Αυτό διαφέρει από άλλες μεθόδους, στις οποίες ο στόχος είναι 
η επίλυση προβλημάτων και η παροχή συγκεκριμένων απαντήσεων (VanManen & 
Adams, 2010). 

Παρόλο που η επιστημολογική διεπιστημονικότητα μπορεί να συμβάλει σημαντικά 
στην εκπαιδευτική έρευνα, στην ψυχολογία, στη φιλοσοφία και σε άλλους θεμελιώδεις 
κλάδους, συχνά δεν καταγράφονται οι εκπαιδευτικές διαστάσεις της εκπαιδευτικής έ-
ρευνας. Το ερώτημα για το πώς οι εκπαιδευτικοί ερευνητές κατασκευάζουν το εκπαι-
δευτικό αντικείμενο, μπορεί να γίνει κατανοητό εξετάζοντας εάν οι εκπαιδευτικοί ε-
ρευνητές επιτρέπουν στους θεμελιώδεις κλάδους να τροφοδοτούν τη θεωρία της εκπαί-
δευσης ή αν ξεκινούν από ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ελευθερία και την εξουσία 
του παιδιού, καθώς και την προσωπική ηθική, τη σχετικότητα και την ασυμμετρία στις 
σχέσεις παιδιών-ενηλίκων (VanManen & Adams, 2010). 

Τα βασικά πρότυπα για τη διασφάλιση ποιότητας στη φαινομενολογία είναι η αξιοπι-
στία, η δυνατότητα μεταφοράς, η εγκυρότητα και η συμμόρφωση. Ωστόσο, θεωρώντας 
τη φαινομενολογία ως παιδαγωγική ερευνητική πρακτική, ο Kafle (2011) υιοθέτησε 
τον προσανατολισμό, τη δύναμη, τον πλούτο και το βάθος ως τα κύρια ζητήματα ποι-
ότητας. Ο προσανατολισμός αναφέρεται στη συμμετοχή του ερευνητή στον κόσμο των 
συμμετεχόντων στην έρευνα και των ιστοριών τους, ενώ η δύναμη αναφέρεται στην 
πειστική ικανότητα του κειμένου να αντιπροσωπεύει τη βασική πρόθεση της κατανόη-
σης των εγγενών εννοιών που εκφράζονται από τους συμμετέχοντες στην έρευνα μέσω 
των βιωμάτων τους. Ο πλούτος προορίζεται να εξυπηρετήσει την αισθητική ποιότητα 
του κειμένου που αφηγείται τις έννοιες όπως τις αντιλαμβάνονται οι συμμετέχοντες και 
τέλος. το βάθος είναι η ικανότητα του ερευνητικού κειμένου να διεισδύει και να εκ-
φράζει τις καλύτερες προθέσεις των συμμετεχόντων (Kafle, 2011).  
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Επίλογος 

Η φαινομενολογία ως φιλοσοφικό κίνημα αλλά και ως μέθοδος ποιοτικής έρευνας έχει 
πολλά διαφορετικά σκέλη, ερμηνείες αλλά και υποστηρικτές. Αρχικά ήταν συνδεδε-
μένη με έρευνες, οι οποίες αφορούσαν τη νοσηλευτική επιστήμη, αλλά μετέπειτα χρη-
σιμοποιήθηκε από ερευνητές με διάφορους τρόπους. Η ποιοτική φαινομενολογία πι-
στώνεται με την ικανότητα να μπορεί να δώσει πληροφορίες σχετικά με την κοινωνική 
έρευνα, αλλά και για καθετί που δεν μπορεί να διαφανεί μέσω των στατιστικών μεθό-
δων. Λίγοι πλέον αμφισβητούν την χρησιμότητα της φαινομενολογίας στην σύγχρονη 
ακαδημαϊκή έρευνα, κάτι που δεν γινόταν για το μεγαλύτερο μέρος του 20ου αιώνα 
που κυριαρχούσε ο μοντερνισμός που επιβάλλει ότι για να ευσταθεί μια έρευνα πρέπει 
να δικαιολογείται με επιστημονικά αποτελέσματα. Τα αισθήματα δεν υπολογίζονταν 
και ως εκ τούτου δεν θεωρούνταν κατάλληλα για έρευνα. Η φαινομενολογία ως έρευνα 
δεν εναντιώνεται, ούτε ανταγωνίζεται τις παραδοσιακές στατιστικές μεθόδους έρευνας, 
αλλά λειτουργεί συμπληρωματικά. Είναι ένα άλλο εργαλείο στα χέρια του ερευνητή 
προκειμένου να προσεγγίσει τον άνθρωπο στην ολότητά του (Sanders, 1982). 

Συγκρίνοντας τις δυο θεωρίες, παρόλο που μοιάζει ότι πρόκειται για δύο εντελώς δια-
φορετικές προσεγγίσεις, τελικά η μια είναι επηρεασμένη από την άλλη. Ο Husserl ως 
πατέρας της φαινομενολογίας θεμελίωσε την απαρχή της, ενώ ο Heidegger, ως μαθη-
τευόμενός του εξέλιξε τη θεωρία αυτή και στη συνέχεια, καθιέρωσε τον υπαρξισμό, 
παρόλο που ο ίδιος δεν το αποδέχτηκε ποτέ.  
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Θρησκευτική ετερότητα και εκπαίδευση  

Κτιστάκης Δημήτριος 
M.Ed., Διδακτορικός φοιτητής του Πανεπιστημίου Frederick, jimktistakis@yahoo.gr 

Περίληψη 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σε όλο τον κόσμο μία σημαντική αύξηση μετανα-
στευτικών ρευμάτων, η οποία συνδέεται με τον παγκοσμιοποιημένο χαρακτήρα των 
θεσμών που ελέγχουν τα μέσα παραγωγής, την ανισομερή ανάπτυξη και τις αλληλοε-
ξαρτώμενες συναλλαγές μεταξύ των χωρών1. Οι καθημερινές εξελίξεις στο διεθνή κό-
σμο και στο εσωτερικό των εθνικών κοινωνιών, όπως της παγκοσμιοποίησης, της με-
τανάστευσης, για παράδειγμα: οι Έλληνες λόγω της οικονομικής κρίσης, παρατηρείται 
ακόμα, ένα νέο κύμα μετανάστευσης, η κατάπτωση των αξιών και των τρόπων ζωής, 
της ενδυνάμωσης των παλιών και την εμφάνιση νέων μορφών κοινωνικών ανισοτήτων 
και κοινωνικού αποκλεισμού, έχουν δημιουργήσει λοιπόν αρκετές αλλαγές ως προς την 
δομή της κοινωνίας και του νέου τρόπου σκέψεις2. Η διαπολιτισμική εκπαίδευση οφεί-
λει να βλέπει, να παρατηρεί, να καταγράφει, να αναλύει, να ερμηνεύει τις συνεχές προ-
κλήσεις των κοινωνιών και συγχρόνως καλείται να δώσει απαντήσεις και λύσεις στις 
νέες αυτές προκλήσεις. Ο σκοπός της εργασίας είναι να αναδείξει τα προβλήματα της 
θρησκευτικής ετερότητας στη πρωτοβάθμια εκπαίδευση, για την ευαισθησία με την 
οποία αντιμετωπίζει τους μαθητές και τον τρόπο που εκπροσωπείται το θρησκευτικό 
τους κεφάλαιο μέσα στην τάξη.  Ενισχύει το διάλογο των μαθητών μεταξύ τους, όπου 
παιδιά από διαφορετικό θρησκευτικό και πολιτισμικό υπόβαθρο ενθαρρύνονται να αλ-
ληλοεπιδράσουν, να επικοινωνήσουν και να μάθουν ο ένας για τον άλλον. Παρέχει, 
λοιπόν,  τις μεθόδους για να κατανοήσουν τα παιδιά τις διαφορετικές θρησκευτικές 
παραδόσεις λαμβάνοντας υπόψη την πολυμορφία που υπάρχει τόσο μέσα στις θρη-
σκείες όσο και μεταξύ τους. 

Λέξεις-Κλειδιά: Θρησκευτική ετερότητα, ετερότητα, θρησκεία, εκπαίδευση  

Religion otherness and education 

Summary 

In recent years there has been a significant increase in migration flows worldwide, 
linked to the globalized nature of the institutions that control the means of production, 
uneven development and interdependent trade between countries. Everyday develop-
ments in the international world and within national societies, such as globalization, 
migration such as: the Greeks because of the economic crisis, there is still a new wave 
of migration from eastern countries due to wars, the decline of values and the ways of 
life, the empowerment of the old and the emergence of new forms of social inequality 
and social exclusion have thus created many changes in the structure of society and new 
ways of thinking. Intercultural education as a science has: look, observe, record, ana-
lyze, interpret the ongoing challenges of societies and at the same time is called upon 

1 Θ. Τζίμας, (2015)«Ετερότητα: Πολιτισμός και ταυτότητα» (δεύτερο μέρος), http://antitexni.blogspot.gr/2014/05/blog-post.html. 
2 L.Philip Barnes, (2014), Education, Religion and diversity. Developing a new model of religious education, εκδ. Routledge, Great 
Britain, σ. 4. 
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to provide answers and solutions to these new challenges. The aim of the work is to 
highlight the problems of religious heterogeneity in primary education, about the sen-
sitivity with which it treats students and the way in which their religious capital is rep-
resented in the classroom. It enhances students' dialogue with each other, where chil-
dren from different religious and cultural backgrounds are encouraged to interact, com-
municate and learn about each other. It therefore provides methods for children to un-
derstand the different religious traditions, taking into account the diversity that exists 
both within and between religions. 

Keywords: Religious diversity, otherness, religion, education 

Εισαγωγή 

H παγκοσμιοποίηση και τα νέα δεδομένα που καλούμαστε να βιώσουμε, ιδιαίτερα μέσα 
στους σχολικούς χώρους απαιτεί από την εκπαίδευση, τους εκπαιδευτικούς και την πο-
λιτεία να μείνει στο ύψος των προκλήσεων από την συνεχή ροή της πολιτιστικής και 
θρησκευτικής ετερότητας, ούτως ώστε να διαμορφώσει πολίτες που θα ζουν αρμονικά 
μεταξύ τους.  

Πλέον, ο μεγαλύτερος προβληματισμός που υπάρχει ιδιαίτερα στης ευρωπαϊκές χώρες 
λόγω της Συριακής κρίσης που έχει ξεσπάσει έχει φέρει όλο αυτό ένα μεγάλο κύμα 
μετανάστευσης στις νότιες ευρωπαϊκές χώρες,  όπως την Ελλάδα και την Ιταλία3. 

 Η προσοχή που απαιτείται να δοθεί στη θρησκευτική διάσταση της διαπολιτισμικής 
εκπαίδευσης, μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην ειρηνική συμβίωση, την ανεκτι-
κότητα και το σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ευρώπη. Οι θρησκευτικές 
διαφορές όλο και πιο συχνά εξακολουθούν να αποτελούν πηγή έντασης, διαμάχης και 
διακρίσεων. 

Θρησκεία 

Η θρησκεία ορίζεται με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, για αυτό και υπάρχουν δια-
φορετικές απόψεις για το συγκεκριμένο θέμα, για παράδειγμα, στην κοινωνιολογία υ-
πάρχουν δύο πλευρές που αιτιολογούν την θρησκεία. Η πρώτη, που βασίζεται στον 
Durkheim4, μελετά τη θρησκεία ως ένα σύστημα κοινών πεποιθήσεων, τελετουργιών 
και εμπειριών που στηρίζει την ανύψωση της εσωτερικής τάξης, αλληλοσύνδεση των 
μελών της και εν τέλει την συνοχή μεταξύ της κοινωνίας.  Σύμφωνα με τη δεύτερη 
άποψη , που στηρίζεται στον M. Weber και στον θεολόγο P. Tillich, οι οποίοι θεωρούν 
ότι η θρησκεία δίνει απαντήσεις σε όλα τα υπαρξιακά προβλήματα ακόμα και για το 
θάνατο. Με λίγα λόγια, η θρησκεία απαντά σε όλα τα έσχατα προβλήματα που ενδεχο-
μένως έχει ο άνθρωπος5. 

Ρατσισμός 

3 Σιδέρη, Ε.(2016). Φιλοξενία, αποδοχή, ενσωμάτωση: Διαπολιτισμικά και ιστορικά παραδείγματα. ΕΑΠ 
4 Ζαμπέτα, Ε. (2003). Σχολείο και θρησκεία. Αθήνα: Θεμέλιο 
5 Abercrombie, N, Hill, S & Turner, BS (2000). The Penguin dictionary of sociology. 4th edition. London: Penguin. 
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Ρατσισμός σημαίνει να διακρίνεις και να μεταχειρίζεσαι δυσμενώς έναν άνθρωπο λόγω 
εθνικότητας ή φυλής ή θρησκευτικών πεποιθήσεων. Η δυσμενής μεταχείριση ξεκινά 
από την αδικαιολόγητη αφαίρεση δικαιωμάτων από έναν άνθρωπο και φτάνει ως την 
ωμή βία. 

Ο ρατσισμός αρχικά μπορεί να λειτουργήσει σε ατομικό επίπεδο όπου ένα άτομο ως 
μονάδα, αναπτύσσει στερεότυπες αντιλήψεις για τα μέλη μιας κοινωνικής ομάδας μόνο 
και μόνο γιατί ανήκουν στην ομάδα αυτή, έχει βίαιη συμπεριφορά απέναντι σε αυτές 
τις ομάδες, θεωρεί τη φυλή ή και το έθνος του ανώτερο από τα υπόλοιπα έθνη ή και 
φυλές ή αποκαλεί κάποιον με προσβλητικά παρατσούκλια που έχουν σχέση με την ο-
μάδα του6.   

Ο ρατσισμός αποτελεί µία έκφραση της ανθρώπινης συμπεριφοράς, ένα φαινόμενο που 
έχει απασχολήσει αρκετούς επιστημονικούς κλάδους, όπως την ανθρωπολογία, τη βιο-
λογία, τη φιλοσοφία, την ψυχολογία και την κοινωνιολογία.  

Ετυμολογικά, οι όροι «ράτσα» και «ρατσισμός» προέρχονται από την ισπανική λέξη 
«raza» και την πορτογαλική λέξη «raca» ( γύρω στον 13 ο αι .), οι οποίες έχουν ως ρίζα 
τους την αραβικής προέλευσης λέξη «ras» που σημαίνει «κεφάλι ». Ο όρος, επομένως, 
αποδίδεται στους Άραβες, καθώς ο μοναδικός τρόπος ζωής που είχαν υιοθετήσει, επέ-
βαλε στον καθένα από αυτούς να γνωρίζει την καταγωγή του και να την έχει µμέσα 
στο «κεφάλι» του , έτσι ώστε µε τον τρόπο αυτό να ξεχωρίζει από τις άλλες φυλές ( 
που έχουν άλλο «κεφάλι »). Επομένως, από τις απαρχές εμφάνισης του όρου αυτού, 
υποδηλωνόταν µία άρνηση και υποβάθμιση της ετερότητας των άλλων7.  

Προκατάληψη: 

Είναι μία αρνητική γνώμη ή άποψη, σύμφωνα με την ψυχολογία, η οποία έχει σχημα-
τιστεί κατά έναν μη αντικειμενικό / επιστημονικό τρόπο. Συχνά σχηματίζεται ως απο-
τέλεσμα έλλειψης πληροφόρησης ή μειωμένης αντίληψης. Προκαταλήψεις είναι για 
παράδειγμα διάφορες στέρεες πεποιθήσεις που έχει ο άνθρωπος όχι μέσα από τη γνώση 
(δηλ. από την αλήθεια) αλλά από διάφορες κατά καιρούς δεισιδαιμονίες, δοξασίες, μυ-
στικισμούς, θρησκοληψίες, τελολογίες, εσχατολογίες, μεταφυσικές πεποιθήσεις, ρα-
τσισμούς, εθνικισμούς8.κ.τ.λ.  

Ετερότητα 

Συχνά στην ελληνική γλώσσα χρησιμοποιούμε τον όρο διαφορετικότητα (diversity) 
μαζί ή αντί για τον όρο ετερότητα (alterity). Aν ο πρώτος περιγράφει τη μοναδικότητα 
και την πολλαπλότητα του αυτοπροσδιορισμού και των πολυεπίπεδων ιδιοτήτων της 
προσωπικότητας και της κοινωνικής ταυτότητας των υποκειμένων, ο δεύτερος είναι 
πιο πολιτικός και περιγράφει περισσότερο την κοινωνική κατασκευή του «εμείς» και 
του «άλλοι». Ετερότητα είναι η κατάσταση ή η ιδιότητα του άλλου: όντας άλλος ή 

6 Ζήσης Παπαδημητρίου, (2000, Ο ευρωπαϊκός ρατσισμός. Εισαγωγή στο φυλετικό μίσος: Ιστορική, κοινωνιολογική και πολι-
τική μελέτη 
 
7 Μίτιλης, Αχ. (1998) Οι μειονότητες στη σχολική τάξη. Μια σχέση αλληλεπίδρασης. Αθήνα: Οδυσσέας. 
8 Ο.π, σημ. 1, Θ. Τζίμας, (2015) 
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διαφορετικός. Προϋποθέτει  ένα εγώ/εμείς που αυτοπροσδιορίζεται σε σχέση με ένα 
άλλο/άλλους. Αποτελεί ελληνική απόδοση του όρου alterity όπου η ρίζα ετερο- προέρ-
χεται από το λατινικό alter που σημαίνει ο άλλος από δύο άτομα ( ο ένας και ο άλλος).Ο 
όρος «ετερότητα» υποδηλώνει: το διαφορετικό τρόπο ζωής και της διαφορετικής νοο-
τροπίας, της διαφορετικής σκέψης και αντίληψης που έχει ένας άνθρωπος, την εκτί-
μηση και τον σεβασμό κάθε νοοτροπίας και σκέψης  εφόσον δεχόμαστε το διαφορετικό 
ως κάτι ίσο και όχι σαν κάτι αντίθετο, έπειτα, την αποδοχή ενός διαφορετικού στοι-
χείου, δηλαδή τη δεκτικότητα ενός άλλου πολιτισμού, με διαφορετικά χαρακτηριστικά, 
κουλτούρα, ήθη και έθιμα9.  

Η έννοια της θρησκευτικής ετερότητας στο σύγχρονο Ευρωπαϊκό σχολείο. 

Στις πλουραλιστικές κοινωνίες της σύγχρονης εποχής, «ο επαναπροσδιορισμός των α-
ξιών και των κοινών ιδεών στα σχολεία είναι πλέον απαραίτητη ώστε να αποδίδονται 
στις θρησκευτικές μειονότητες όλα αυτά που χρειάζονται και απαιτούνται. Χρειάζο-
νται συνεχείς διάλογος που θα ορίζουν τις κοινές αξίες που χρειάζεται το σχολείο για 
να λειτουργήσει ομαδικά χωρίς διακρίσεις, για αυτό θα πρέπει να υπάρξουν συζητήσεις 
με τις θρησκευτικές κοινότητες για να βρεθούν λύσεις σε κάποια προβλήματα που δυ-
στυχώς καθιστούν την κοινωνία να υπολειτουργεί.   

Σε πολλές περιπτώσεις, όμως, στη νεωτερική κοινωνία, η νομιμοποίηση της θρησκευ-
τικής ετερότητας στο σύγχρονο σχολείο τέθηκε υπό αμφισβήτηση. Ένα κύριο επιχεί-
ρημα βασίζεται στην άποψη ότι η επιλογή και η άσκηση της θρησκείας είναι αυστηρά 
προσωπική υπόθεση, και ως εκ τούτου δεν μπορεί να βρίσκεται στον δημόσιο χώρο. 
Άλλοι λόγοι αμφισβήτησης της θρησκευτικής ετερότητας 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
«Προγράμματα Σπουδών -Σχολικά εγχειρίδια: Από το παρελθόν στο παρόν και το μέλ-
λον»10 . 

Τα προβλήματα αυτά κρατούν μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν έχει δοθεί η πρέπουσα 
σημασία από θρησκευτικής πλευρά. «Με το να εστιάζουν στη θρησκευτική ετερότητα 
και να την αντιμετωπίζουν ως πρόβλημα και όχι ως περαιτέρω γνώση και ενημέρωση, 
μάλλον οι αρμόδιοι έδωσαν μεγαλύτερη έκταση στο πρόβλημα και όχι τόσο στην λύση 
του. Δεν μπορεί κάποιος να επιληφθεί της πολιτισμικής ετερότητας, χωρίς να συμπερι-
λάβει τη θρησκεία»11. 

 Η εκπαίδευση της θρησκευτικής ετερότητας και η γνώση για το πώς θα συμβιώνεις με 
ανθρώπους ή παιδιά με τις θρησκευτικές διαφορές είναι δυνατόν να γίνει στα σχολεία 
με πολλούς και διάφορους τρόπους. Οι διαπραγματεύσεις που θα ορίσουν τις κοινές 
αξίες που χρειάζεται το σχολείο για το μέλλον, θα έπρεπε να διεξάγονται σε εθνικό ή 
τοπικό επίπεδο, με σεβασμό στις θρησκευτικές παραδόσεις και την ιστορία, και σε διά-
λογο με τις θρησκευτικές κοινότητες».12 Η μία μορφή είναι εκπαιδευτική – με τους 
μαθητές / μαθήτριες να εκδηλώνουν ανάγκες και προβλήματα που έχουν να λύσουν, οι 

9 Αθανασάκης, Α., (2005), Η Περιβαλλοντική Αγωγή σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Αθήνα, Εκδόσεις Χρ. Δαρδανός. 
10 Ο.π, σημ. 3,  Σιδέρη, (2016). 
11 Ο.π, σημ. 4, Ζαμπέτα, (2003). 
12 ΑΝ. ΜΑΤΖΟΥΡΑΝΗ, (2009). Το σχολείο σήμερα, χ.ε., Αθήνα, σ. 32. 
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οποίες χρειάζεται να αντιμετωπιστούν ή να έχουν ιδιαίτερα χαρίσματα που θα τους 
οριστικοποιήσει την επίλυση τους13.  

Η έννοια της θρησκευτικής ετερότητας στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα. 

Η ραγδαία αύξηση της μετανάστευσης τις τελευταίες δεκαετίες και η διεύρυνση του 
φαινομένου της παγκοσμιοποίησης οδηγεί σε νέες συνθήκες και για το χώρο τη εκπαί-
δευσης, που καλείται να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα, να σεβαστεί την ετερότητα 
αλλά και να την αναγνωρίσει ως εγγενή αξία. Απαραίτητη όμως προϋπόθεση για αυτό 
είναι η πρότερη επαφή με ζητήματα, όπως οι εκφάνσεις που μπορεί να πάρει η εκδή-
λωση των θρησκευτικών αντιλήψεων κ.α... Η σαφής οριοθέτηση των σχετικών όρων 
είναι απαραίτητη για την περαιτέρω μελέτη14. 

Στη σύγχρονη εποχή, υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι κατανόησης στοιχείων για να α-
ντιληφθεί ο καθένας το θρησκευτικό τρόπο ζωής, και αυτό ,πηγάζει από τα πιστεύω 
του κάθε άνθρωπο. Έπειτα τα παιδιά αυτά εκτός του ότι αυτές τις αξίες της κουβαλάνε 
μέσα στο σχολείο τις εξωτερικεύουν και έξω στην κοινωνία. Βέβαια όλο αυτό είναι 
απολύτως λογικό και δεν μπορεί να έχει κανείς την αντίληψη ότι μπορούν να τα ξεχά-
σουν από την μία μέρα στην άλλη μόνο και μόνο για να ενταχθούν σε μία κοινωνία5. 
Για αυτό επιμένουμε και λέμε ότι η θρησκεία έχει άμεση σχέση με την διαπολιτισμική 
εκπαίδευση.  

«Κατά συνέπεια, ο όρος «θρησκευτική διάσταση» της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 
χρησιμοποιείται  πάντα για να ενισχύσει το σεβασμό, τον τρόπο συμβίωσης και την 
κατανόηση του διαφορετικού ώστε να αναπτυχθεί η κοινωνική συνοχή και το κοινό 
καλό, για να μπορεί να υπάρξει ένα δημοκρατικό περιβάλλον που στο οποίο το κάθε 
πρόσωπο θα έχει τα πιστεύω του και τα δικαιώματα του5.  

Στα ελληνικά σχολεία, υπάρχουν εκδηλώσεις που προάγουν την θρησκευτική ετερό-
τητα, είτε μέσα από την διατροφή τους είτε μέσα από την ενδυμασία τους15. Όμως, «η 
θρησκευτική διάσταση υπερβαίνει τα φανερά αυτά σημεία, και προχωρά παραπέρα 
στην καρδιά των πεποιθήσεων και των αξιών που ορίζουν τις ατομικές και ομαδικές 
ταυτότητες» 6.  

Η θρησκευτική διάσταση της θρησκευτικής ετερότητας στα ελληνικά σχολεία μπορεί 
να διαμορφωθεί ως εξής: Το σχολείο πρέπει να στοχεύει στο να δημιουργεί νέους που 
να αντιλαμβάνονται τα θρησκευτικά φαινόμενα, όπως επίσης το σχολείο πρέπει να μα-
θαίνει τους νέους να έχουν κριτική άποψη και σκέψη πάνω σε τέτοιου είδους καταστά-
σεις. Το σχολείο δεν πρέπει να καλύπτει μόνο γνωστικές ή κινητικές δεξιότητες, αλλά 
είναι απαραίτητο να διδάξει και τα δικαιώματα που έχουν νέοι άνθρωποι σε μία κοινω-
νία. Μια τέτοια εκπαίδευση επιβάλλεται να αναπτύξει την «ατομική αυτονομία», το 
σεβασμό στην ετερότητα και την αίσθηση ότι ανήκει ως μέλος στην κοινωνία6.  

13 Ο.π, σημ. 4, Ζαμπέτα, (2003). 
14 Κ. Χρυσόγονος, (2006)Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα, Νομική Βιβλιοθήκη.  
15 ΡΕΖΑΝΟΥ Π., (1995)Θρησκευτική ετερότητα, χ.ε., Αθήνα. 
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Μια τέτοια εκπαίδευση διαφυλάσσει την  «ατομική αυτονομία», το αλληλοσεβασμό 
στο διαφορετικό, μια τέτοια μορφή εκπαίδευση μπορεί να ενώσει τα μέλη μιας κοινω-
νίας. Αυτή του είδους όμως η εκπαίδευση μπορεί σε κάποιους να μην αρέσει16. Κάποιες 
φορές το ανοιχτό πνεύμα και αντίληψη μπορεί να ενοχλεί κάποιους που έχουν διαφο-
ρετική  άποψη ή κάποιους εκπαιδευτικούς που δυσκολεύονται να πράξουν τέτοιου εί-
δους διαδικασίες και αυτό γιατί δεν ξέρουν να επιλύνουν τέτοιου είδους προβλήματα17.  

Η πολιτιστική και θρησκευτική ετερότητα και  η αντιμετώπιση των «άλλων» 

Η θρησκευτική ετερότητα κάνει την εμφάνιση της όταν σε μία κοινωνία υπάρχουν πολ-
λές θρησκευτικές ταυτότητες.  Στην Ελλάδα και την Κύπρο σήμερα υπάρχει θρησκευ-
τικός πλουραλισμός με αποτέλεσμα να καθίσταται ακόμα πιο σημαντικός ο διάλογος. 
Το να σεβόμαστε λοιπόν την θρησκευτική παράδοση του διπλανού μας είναι βασικό 
στοιχείο για να μπορούμε να ζούμε αρμονικά ως κοινωνία. Η δημοκρατία δεν είναι 
τίποτα άλλο από το να συμβιώνουμε, να δεχόμαστε και να εναρμονιζόμαστε με όλους 
τους ανθρώπους του κόσμου μας ανεξάρτητα από τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις18.  

 Στην Ελλάδα και στην Κύπρο η ορθοδοξία έχει μεγάλη εμπειρία από οικουμενική πο-
λυεθνικότητα και την πολυπολιτισμικότητα, και ενισχύει με την βοήθεια της την συνύ-
παρξη διαφορετικών θρησκευτικών ομάδων19. Η Ορθόδοξη Εκκλησία ασκεί μέχρι και 
μεγάλο αγώνα ως προς τον σεβασμό των διαφορετικών θρησκευτικών παραδόσεων και 
στον αλληλοσεβασμό των κοινωνιών, ανεξαρτήτου θρησκείας, φυλής, χρώματος και 
γλώσσας20.  

Από τα μέσα κυρίως της δεκαετίας του ’80 άρχισε να διαμορφώνεται μια νέα θρησκευ-
τική πραγματικότητα στις ευρωπαϊκές χώρες συμπεριλαμβάνοντας μέσα την Κύπρο 
και την Ελλάδα. Άρχιζαν να μεταναστεύουν προς τις χώρες τις ευρωπαϊκής ένωσης 
ένας μεγάλος αριθμός αλλοδαπών, που προέρχονται από τις χώρες της Ασίας και της 
Αφρικής ή και από άλλες χώρες της Ευρώπης και οι οποίοι είχαν διαφορετικά θρη-
σκευτικά πιστεύω21. 

 Η τάση  των συνεχών διαφορών Ανατολής – Δύσης, δημιουργεί τη αίσθηση αβεβαιό-
τητας και ασάφειας μεταξύ των κρατών αλλά και των πολιτών22. 

Ο ρόλος του Παιδαγωγού στο χώρο του σχολείου. 

Η Θρησκευτική ελευθερία  εκφράζεται με δύο τρόπους «Πρώτον με την ελευθερία της 
θρησκευτικής συνείδησης, δηλαδή το να μπορεί να πιστεύει ο καθένας όπου θέλει συ-
νειδητά χωρίς να υπάρχει εξαναγκασμός από άλλους. Να προβάλλει ο κάθε άνθρωπος 
τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις, χωρίς να υφίσταται καμία συνέπεια ή κανένα είδους 

16 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ Σ, (2000) Θρησκευτική Ελευθερία, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Θεσσαλονίκη. 
17 BANKS A. J.,( 2004), Εισαγωγή στην πολυπολιτισμική εκπαίδευση, μτφρ. Ν. Σταματάκης, επιστ. επιμέλεια-πρόλογος Ε. Κου-
τσουβάνου, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα. 
18 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΑΡ, ( 2009),Η θρησκεία στην σύγχρονη πλουραλιστική κοινωνία, εκδ. Μεταίχμιο, Αθήνα  
19 1 Κ. ΣΚΙΑΔΑ, (2011), Εκπαίδευση και Θρησκεία, εκδ. Κένταυρος , Ιωάννινα, σ. 90 
20 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ Κ, (1975), Η θεολογική και ανθρωπολογική θεώρησις της αγωγής, χ.ε., Αθήνα 
21 ΠΕΡΣΕΛΗ Ε, (2002), «Πολιτισμική ετερότητα και σχολική θρησκευτική αγωγή στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στην Ελλάδα», 
Διεθνές Συνέδριο Θρησκευτική ετερότητα και θρησκευτική αρετή, Αθήνα. 
22 ΤΣΙΡΩΝΗ Χ, (2003), Κοινωνικός αποκλεισμός και εκπαίδευση στην ύστερη νεωτερικότητα, εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη. 3 
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εμπόδιο ώστε να μπορεί να ασκεί ελεύθερα τα ατομικά του δικαιώματα23. Το δεύτερο 
στοιχείο είναι η ελευθερία της λατρείας, δηλαδή ό κάθε άνθρωπος μπορεί να πιστεύει 
και να λατρεύει ελεύθερα ότι θέλει, και να ασκεί τα διάφορα τερατουργήματα που α-
παιτεί η κάθε θρησκεία. Η λατρεία θα πρέπει να γίνεται ατομικά ή ομαδικά, δημόσια, 
ιδιωτικά, σε ειδικούς χώρους ή στην ύπαιθρο24.  

Γι΄ αυτό ο δάσκαλος, σε κάθε περίπτωση,  οφείλει να σέβεται τη θρησκεία των μαθη-
τών με αποτέλεσμα να παραδειγματιστούν και οι μαθητές του και να ακολουθήσουν το 
ίδιο παράδειγμα.  

Η θρησκευτική λατρεία άλλωστε ανήκει στην πολιτισμική ταυτότητα του κάθε ανθρώ-
που και ξεκινάει από τότε που πρωτοεμφανίστηκε ο κόσμος25.  

Το ερώτημα, λοιπόν που γεννιέται για κάθε εκπαιδευτικό έχει να κάνει με την θρη-
σκευτική κατανόηση που κουβαλάει κάθε παιδί και είναι  καθήκον του ο σεβασμός στο 
διαφορετικό26. Άρα, ο εκπαιδευτικός πρέπει να έχει μία πιο φιλελεύθερη γνώση και 
παιδεία για τέτοιου είδους θέματα ιδιαίτερα όταν απευθύνεται σε μία πολυπολιτισμική 
κοινωνία27. 

Συμπεράσματα 

Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα είναι ένα κράτος υποδοχής οικονομικών μεταναστών. 
Στόχος της εκπαιδευτικής πολιτικής, σχετικά με τους μαθητές, που προέρχονται από 
οικογένειες αλλοδαπών με διαφορετικό θρήσκευμα, είναι να τους αγκαλιάσει και να 
τους εντάξει ομαλά στην ελληνική σχολική πραγματικότητα28. Το σχολείο επιχειρεί να 
προσεγγίσει τη σφαίρα του «ιερού» για να ανακαλύψει τα επίπεδα συνάντησης με τον 
μαθητή και να ερμηνεύσει το ρόλο της θρησκείας μέσα στις διαχρονικές εμπειρίες των 
ανθρώπων. Το σχολείο σήμερα βρίσκεται μπροστά στην πρόκληση να προάγει τη γνω-
ριμία και την επικοινωνία με τους «άλλους» και τις άλλες θρησκείες για μία αρμονική, 
δημιουργική και παραγωγική συνύπαρξη διαφορετικών φυλετικών, πολιτισμικών, 
γλωσσικών και κοινωνικών ομάδων. Ένας από τους τρόπους με τους οποίους μπορεί 
να επιτευχθεί αυτό, σε φιλελεύθερο εκκοσμικευμένο ή ουδετερόθρησκο περιβάλλον, 
είναι η γνώση των θρησκειών, η οποία μπορεί να δημιουργήσει μία αίσθηση ανοχής 
και ασφάλειας και να βοηθήσει τους πολίτες να κατανοήσουν καλύτερα τις κοινωνίες, 
στις οποίες ζουν ή στις οποίες μετακινούνται και εκείνες με τις οποίες έρχονται σε ε-
παφή. Συγχρόνως, τους δίνει τα εφόδια να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν σύγχρονα 
προβλήματα του παγκοσμιοποιημένου κόσμου με θρησκευτική διάσταση, όπως οι α-
διάλλακτες φονταμενταλιστικές κινήσεις και δράσεις, ο ρατσισμός, η ξενοφοβία και οι 
εθνικές συγκρούσεις. 

23 ΦΩΤΙΑΔΗ Π,(21012), Παιδαγωγός και θρησκευτική ετερότητα, εκδ. Άρτιον, Αθήνα. 
24 ΚΑΜΙΝΑΡΑ Α, (2010), «Η Ευρωπαϊκή ένωση και η έκφραση της θρησκευτικής συνείδησης του πολίτη», Ημερίδα Η Εκκλησία 
της Κύπρου - Ευρωπαϊκή Ένωση. 
25 ΖΙΑΚΑ Γ, (2004), Θρησκειολογικά Μελετήματα, τ. Α’, εκδ.Βάνιας, Θεσσαλονίκη. 
26 Ευαγγέλου, Ο. Παλαιολόγου, Ν. (2007), Σχολικές Επιδόσεις Αλλόφωνων Μαθητών. Ερευνητικά δεδομένα. Εκπαιδευτική Πο-
λιτική, Αθήνα, Εκδόσεις Ατραπός. 
27 Ο.π, σημ.26, Ευαγγέλου, Ο. Παλαιολόγου, Ν. (2007) 
28 Μουσιάδου, Ν. (2014). Εθνικές εορτές και διαπολιτισμική εκπαίδευση στο πολυπολιτισμικό ελληνικό νηπιαγωγείο. Διδακτορική 
διατριβή. Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 
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Καταγραφή στάσεων και απόψεων πρώην μαθητών και αποφοίτων αλλοδαπής 
καταγωγής Επαγγελματικού Λυκείου, σχετικά με το ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστημα και την πρόσφατη παρουσία ψυχολόγων στα ΕΠΑΛ.  

Πούρικας Χρήστος 
Π.Ε.83 , M.Sc. Διοίκηση & Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων 

chrispourikas@gmail.com 

Περίληψη 

Σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία, όπως αυτή της ελληνικής, ο παραγκωνισμός των 
ιδιαιτεροτήτων των πολιτισμικών ομάδων σε συνδυασμό με την παροχή ενιαίας εκπαί-
δευσης, που αποσκοπεί στην κοινωνική αφομοίωση, εγείρουν σοβαρές αντιδράσεις και 
δε βοηθούν στη δημιουργία ανοιχτών κοινωνιών που θα χαρακτηρίζονται από ισονο-
μία, αλληλοκατανόηση, αλληλοαποδοχή και αλληλεγγύη. Η παρούσα έρευνα έρχεται 
να καταδείξει το πρόβλημα αυτό στο ελληνικό σχολείο διερευνώντας ταυτόχρονα τα 
χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένας σύγχρονος εκπαιδευτικός,  ο οποίος πέρα από 
τις κλασικές δεξιότητες θα πρέπει να διαθέτει δεξιότητες συμβουλευτικής, να έχει επί-
γνωση των πολιτισμικών ζητημάτων, επιδεξιότητα αναφορικά με τις πολιτισμικές πα-
ρεμβάσεις, σεβασμό της πολιτισμικής ομάδας του ατόμου-μαθητή καθώς και κατανό-
ηση της κουλτούρας και των πολιτισμικών αξιών του. 

Λέξεις-Κλειδιά: Διαπολιτισμική εκπαίδευση, ετερότητα, προσφυγικό, μετανάστες 

Εισαγωγή 

Η έρευνα αυτή έρχεται σε συνέχεια, αλλά και επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων, πρό-
τερης έρευνας σε απόφοιτους αλλοδαπής καταγωγής Επαγγελματικού Λυκείου περιο-
χής της Λάρισας που έλαβε χώρα το 2016 (Πούρικας, 2017). Όπως τονίζουν οι Λαγου-
μιντζής, Βλαχόπουλος & Κουτσογιάννης «Ό,τι είναι ήδη γνωστό και αποδεδειγμένο 
δεν αποτελεί αντικείμενο της επιστημονικής έρευνας αν δεν παρουσιάζει μια νέα πα-
ράμετρο, είτε στη μελέτη είτε στην εξαγωγή συμπερασμάτων είτε στη μεθοδολογία. 
Ορισμένες φορές μια έρευνα είναι πιστή επανάληψη κάποιας άλλης, παλαιότερης ή 
πρόσφατης, για να γίνει έλεγχος και επαλήθευση ή διόρθωση των ευρημάτων της» 
(2015). Η νέα πολύ σημαντική παράμετρος που προστέθηκε στην εξίσωση της έρευνας 
είναι η υιοθέτηση και υποστήριξη από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας του προ-
γράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ» και η παρουσία μέσω του προγράμματος αυ-
τού ψυχολόγων στα επαγγελματικά λύκεια της χώρας.  

Προβληματική και στόχος 

Με την συγκεκριμένη έρευνα, που αφορά αλλοδαπούς πρώην μαθητές και απόφοιτους 
Επαγγελματικού Λυκείου της περιοχής της Λάρισας, επιχειρείται να τεθεί η βάση για 
μια μελλοντική στοχευμένη και ευρύτερη πανελλαδική έρευνα σχετικά με τις ανάγκες 
διαπολιτισμικής συμβουλευτικής σε συγκεκριμένες δομές της εκπαίδευσης, στις οποίες 
από πρόσφατες έρευνες που διενεργήθηκαν, φαίνεται η συστηματική προτίμηση και 
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αυξανόμενη παρουσία των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών (Παϊδούση, 
2016).  

Η παρούσα έρευνα διεξήχθη το καλοκαίρι του 2020. Στο ερωτηματολόγιο-συνέντευξη 
ζητήθηκε από τους αλλοδαπούς αποφοίτους και πρώην μαθητές να περιγράψουν τις 
πεποιθήσεις τους, τις στάσεις τους καθώς και την πραγματικότητα που βίωναν σε μια 
σχολική τάξη καθημερινά και σε όλη τη διάρκεια του σχολικού τους βίου στην Ελλάδα. 
Οι απαντήσεις των ερωτηθέντων κάλυπταν θέματα της πραγματικότητας της σχολικής 
τάξης, των αναλυτικών προγραμμάτων και βιβλίων, καθώς και του βαθμού της επαρ-
κούς παρακολούθησής τους. Επίσης, δόθηκαν στοιχεία για τις στάσεις των ημεδαπών 
συμμαθητών και των εκπαιδευτικών απέναντι τους σε όλες τις βαθμίδες. Τέλος, εκφρά-
στηκαν οι απόψεις των αλλοδαπών μαθητών σχετικά με την εκπαιδευτική επάρκεια 
των εκπαιδευτικών σε θέματα συμβουλευτικής καθώς και οι προτάσεις τους σχετικά 
με τη συμβουλευτική υποστήριξη των μαθητών και τη βελτίωση του εκπαιδευτικού 
συστήματος γενικότερα. 

Στοιχεία μεθοδολογίας 

Είδος έρευνας: Ποιοτική έρευνα, Μελέτη περίπτωσης. 

Μέσο (συλλογής στάσεων, πεποιθήσεων, απόψεων): Ημιδομημένο ερωτηματολόγιο-
Συνέντευξη. 

Όπως σε κάθε έρευνα, και ειδικότερα σε έρευνα που θίγει τόσο λεπτά ζητήματα (ρα-
τσισμός, μετανάστευση, εθνική ταυτότητα), θα πρέπει να εξασφαλίζεται με την τήρηση 
της κατάλληλης επιστημονικής μεθοδολογίας, η αντικειμενική διεξαγωγή της έρευνας. 
Επειδή, όπως και στην έρευνα του 2016, βασικός στόχος ήταν να δοθεί έμφαση στα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά, που θα αποκάλυπτε η επαφή με τους απόφοιτους ή πρώην 
μαθητές του ΕΠΑ.Λ., οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν με τη βοήθεια ημιδομημέ-
νου ερωτηματολογίου (οδηγό συνέντευξης). Το ημιδομημένο ερωτηματολόγιο παρα-
κινεί το άτομο να μιλήσει περισσότερο για τις αντιλήψεις του, τις σκέψεις του ή τις 
εμπειρίες του ελεύθερα και σε βάθος (Robson, 2007). Έτσι, με την επιλογή του συγκε-
κριμένου εργαλείου διευκολύνθηκε η αποκάλυψη των αληθινών καταστάσεων. Επί-
σης, προτιμήθηκε η επιλογή αυτής της μορφής συνεντεύξεων για να δοθεί η δυνατό-
τητα στους μαθητές-αποφοίτους να χαρακτηρίσουν, να επισημάνουν και να φωτίσουν 
τυχόν πτυχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, που δεν θα ήταν δυνατόν να περιληφ-
θούν σε ένα κλειστό ερωτηματολόγιο και έτσι θα αποκλείονταν.   

Το ερωτηματολόγιο δομήθηκε σε θεματικές ενότητες με ερωτήσεις ανοικτού και κλει-
στού τύπου, η επιλογή των οποίων υπαγορεύθηκε από τα θεματικά πεδία διερεύνησης: 

• Θέματα που αφορούν προβλήματα ένταξης και κοινωνικοποίησης στο σχολικό 
και ευρύτερο περιβάλλον. 

• Θέματα που αφορούν στην εκπαιδευτική επάρκεια των καθηγητών όσον αφορά 
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την διαπολιτισμική εκπαίδευση. 

• Θέματα που αφορούν τη Συμβουλευτική στήριξη των αλλοδαπών μαθητών. 

• Θέματα που αφορούν σε προτάσεις βελτίωσης του ελληνικού εκπαιδευτικού 
συστήματος. 

Πληθυσμός – Δείγμα: Το ερωτηματολόγιο μοιράστηκε σε 12 αλλοδαπούς απόφοιτους 
και πρώην μαθητές του σχολείου. Τρεις αποφοίτησαν το σχολικό έτος 2019-2020. Δύο 
αποφοίτησαν το σχολικό έτος 2018-2019 ενώ τέσσερις ήταν απόφοιτοι του σχολικού 
έτους 2017-2018. Οι υπόλοιποι τρεις από τους ερωτηθέντες δεν κατάφεραν να αποφοι-
τήσουν. Διέκοψαν τις σπουδές τους για λόγους κυρίως βιοποριστικούς και μετανάστευ-
σης. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα αποτελούν το 50% των αλλοδαπών μαθητών που 
εγγράφτηκαν και παρακολούθησαν μαθήματα στο εν λόγω σχολείο τα συγκεκριμένα 
έτη. Όλοι τους προέρχονταν από οικογένειες οικονομικών μεταναστών αλβανικής κα-
ταγωγής. Στο εν λόγω σχολείο για τα σχολικά έτη 2017-2018, 2018-2019 και 2019-
2020 τα ποσοστά των αλλοδαπών μαθητών ήταν 9,94%, 6,43% και 7,56% αντίστοιχα. 
Τα ποσοστά διαρροής αλλοδαπών μαθητών την ίδια χρονική περίοδο ήταν 22,22%, 
16,66% και 55,55%.  

Η διαδικασία, που ακολουθήθηκε, ήταν η εξής: αφού διευκρινίστηκαν οι όροι: πολιτι-
σμικά διαφορετικός μαθητής, ευάλωτη κοινωνικά ομάδα, σχολική συμβουλευτική, 
συμβουλευτική υποστήριξη, δόθηκε ερωτηματολόγιο στους αλλοδαπούς αποφοίτους 
όπου τους ζητήθηκε να απαντήσουν σε διάφορες ερωτήσεις για την εκπαιδευτική πραγ-
ματικότητα που αντιμετώπιζαν καθημερινά στις σχολικές τους τάξεις. 

Επειδή η έρευνα διεξήχθη σε μια μικρή επαρχιακή πόλη και πραγματοποιήθηκε σε μι-
κρό δείγμα, τα αποτελέσματα δεν μπορούν να θεωρηθούν αντιπροσωπευτικά ούτε του 
ερευνώμενου πληθυσμού ούτε των περιοχών της χώρας, παρά μόνο ως ενδείξεις και 
παρακαταθήκη μελλοντικής πανελλαδικής έρευνας για αυτό το τόσο σημαντικό και 
επίκαιρο θέμα. 

Ανάλυση δεδομένων της έρευνας 

Το ερωτηματολόγιο χωρίστηκε σε βασικά θέματα – ενότητες. Η θεματική ανάλυση 
διευκολύνει την ανάδυση των γενικών τάσεων, η οποία κρίθηκε σημαντική στη συγκε-
κριμένη έρευνα, εφόσον αυτό συνιστούσε το βασικό στόχο και υπαγόρευε ο περιορι-
σμός του μικρού δείγματός (Braun – Clarke, 2006). Η ανάλυση, που ακολουθεί, έγινε 
με οριζόντια προσέγγιση των δεδομένων για κάθε ενότητα ξεχωριστά. Το περιορισμένο 
δείγμα της έρευνας, δεν επέτρεψε να αναφερθούν οι απόψεις σε ποσοστά, θα γίνει α-
ναφορά, όμως, στην επικρατούσα άποψη που εκφράστηκε από τους περισσότερους, 
καθώς και στις πιθανές αντίθετες απόψεις εφόσον αντιπροσωπεύουν και αυτές μερίδα 
των αλλοδαπών αποφοίτων. Ακολουθώντας τους κανόνες δεοντολογίας της έρευνας, 
δεν θα αναφερθούν τα ονόματα των αποφοίτων ή και πρώην μαθητών, των οποίων τις 
απόψεις αναδεικνύει στο κείμενο αυτό, ούτε φυσικά και το σχολείο, στο οποίο αυτοί 
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φοίτησαν, έτσι, ώστε να διασφαλιστεί η ανωνυμία των ερωτώμενων. Εκείνο που είναι 
σημαντικό, είναι η αποτύπωση των εμπειριών και πρακτικών, καθώς και η ανάδειξη 
των θεμάτων που έχουν ανακύψει στη νέα σχολική πραγματικότητα έξω και πέρα από 
τα συγκεκριμένα πρόσωπα. 

Σύνοψη των στάσεων και απόψεων των αλλοδαπών πρώην μαθητών και αποφοί-
των 

Με το ξεκίνημα της έρευνας έγινε φανερή η πρόθεση των αλλοδαπών αποφοίτων να 
βοηθήσουν σε αυτή.  

Όσον αφορά τα δημογραφικά στοιχεία της έρευνας, οι αλλοδαποί πρώην μαθητές και 
απόφοιτοι ήταν 8 άντρες και 4 γυναίκες, ηλικίας από 18 έως και 22 ετών με αλβανική 
καταγωγή. Όλοι τους ήταν κάτοικοι πεδινών και ημιορεινών χωριών της επαρχίας στην 
οποία ανήκε το επαγγελματικό λύκειο από όπου αποφοίτησαν. Όλοι γεννήθηκαν και 
μεγάλωσαν στην Ελλάδα. Παρακολούθησαν το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα ξεκι-
νώντας από την πρώτη Δημοτικού και οι εννέα από αυτούς ολοκλήρωσαν τις σπουδές 
τους κανονικά, αποφοιτώντας από το εν λόγω επαγγελματικό λύκειο. Τρεις δεν κατά-
φεραν να τελειώσουν το ΕΠΑ.Λ..  

Οι λόγοι που επέλεξαν την επαγγελματική εκπαίδευση φάνηκε πως ήταν οι ίδιοι με 
τους απόφοιτους της πρώτης έρευνας (Πούρικας, 2017). Πρώτον η αδυναμία επίτευξης 
υψηλών βαθμών σε μαθήματα γενικής παιδείας στο γυμνάσιο(ως επί το πλείστων φι-
λολογικά), δεύτερον η επιθυμία τους να ασχοληθούν με κάποια τέχνη που θα μάθαιναν 
στο  επαγγελματικό λύκειο αποκτώντας ταυτόχρονα και το απολυτήριο λυκείου, και 
τρίτον η επιθυμία από μέρους των μαθητών αυτών να εξεταστούν σε μαθήματα της 
ειδικότητας τους και γενικής παιδείας, για την εισαγωγή τους σε κάποιο Ανώτατο Τε-
χνολογικό Ίδρυμα  της επιλογής τους. Η δυνατότητα εισόδου σε Πανεπιστημιακές σχο-
λές για πρώτη φορά από τα ΕΠΑ.Λ. δεν τους ήταν αδιάφορη. 

Τα πρώτα προβλήματα, που αντιμετώπισαν ως μαθητές της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης, ήταν κυρίως  μαθησιακά προβλήματα και προβλήματα πολιτισμικής ταυτότητας. 
Ωστόσο, δεν αναφέρθηκαν φαινόμενα ρατσισμού ή ξενοφοβίας και δεν υπήρξαν ιδιαί-
τερα προβλήματα ένταξης στην ομάδα των συμμαθητών τους. Τα φαινόμενα αυτά άρ-
χισαν να κάνουν την εμφάνισή τους στο γυμνάσιο, και κυρίως, ξεκινώντας τις σπουδές 
τους στο επαγγελματικό λύκειο.   

Και οι δώδεκα μαθητές  αντιμετώπισαν σε μεγάλο ή μικρότερο βαθμό προβλήματα 
ρατσισμού και ξενοφοβίας τόσο από τους μαθητές του τμήματος όπου παρακολου-
θούσε ο καθένας τους, όσο και από ημεδαπούς μαθητές άλλων τμημάτων του σχολείου. 
Προβλήματα ενδοσχολικής βίας και επεισόδια ρατσιστικά λεκτικής βίας ήταν σε κά-
ποιους από αυτούς καθημερινό φαινόμενο. Κάποιοι δέχτηκαν και σωματική βία, ανα-
φέροντας παραβατική συμπεριφορά από άλλους μαθητές του σχολείου εις βάρος τους 
κυρίως στην Α΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ.. Η έννοια της «γκετοποίησης» σε σχέση με τα υπό-
λοιπα παιδιά, αναφέρθηκε με πικρία από δύο μαθητές, απόφοιτους του σχολικού έτους 
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2017-2018, οι οποίοι μαζί με ακόμη τρεις συμμαθητές τους τελικώς αυτό-απομονώθη-
καν από τους υπόλοιπους μαθητές του σχολείου. Αυτό συνέβη κατά τη διάρκεια φοί-
τησής τους στην Β΄ τάξη. Δύο αλλοδαποί μαθητές εκείνης της άτυπης «ομάδας» ανα-
γκάστηκαν να μετεγγραφούν σε άλλο σχολείο το σχολικό έτος 2016-2017. Τις σχέσεις 
μεταξύ ημεδαπών και αλλοδαπών μαθητών φαίνεται να βελτίωσε στη Γ΄ Λυκείου η 
παρέμβαση τόσο της ψυχολόγου του σχολείου όσο και ορισμένων καθηγητών που ήταν 
πιο κοντά στους μαθητές αυτούς. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ένας από τους μαθητές 
– απόφοιτους: «Το κλίμα άλλαξε πλήρως παρά το γεγονός ότι ήταν μικρό το διάστημα 
που τοποθετήθηκε ψυχολόγος στο σχολείο µας. Τα παιδιά στην αρχή ήταν επιφυλα-
κτικά αλλά μετά κατάλαβαν ότι μπορούσαν ελεύθερα να μιλούν στην ψυχολόγο για 
οποιοδήποτε πρόβλημα  αντιμετωπίζουν». Όσον αφορά στις επιδόσεις των εν λόγω 
μαθητών, αυτές ήταν στις περισσότερες των περιπτώσεων απογοητευτικές, τόσο στα 
μαθήματα γενικής παιδείας όσο και στα μαθήματα ειδικότητας.  

Τα παραπάνω προβλήματα φάνηκε να μειώθηκαν δραστικά και για τους υπόλοιπους 
μαθητές (των επόμενων σχολικών ετών) στην Β και  Γ’ Λυκείου, αλλά σε καμία περί-
πτωση δεν εξαλείφτηκαν ολοκληρωτικά. Όπως αναφέρθηκε από τους αλλοδαπούς α-
ποφοίτους, οι σχέσεις τους με τους ημεδαπούς μαθητές από ένα σημείο και μετά ήταν 
καλές μα όχι ουσιαστικές. Οι επιφανειακές αυτές σχέσεις διατηρήθηκαν κυρίως στο 
σχολείο και μόνο σπάνια αναπτύχθηκαν φιλικές ή μεταξύ των δύο φύλων σχέσεις έξω 
από αυτό.  

Πέρα από τα περιστατικά βίας και ρατσισμού τα οποία βίωναν οι αλλοδαποί απόφοιτοι, 
τα ενδοοικογενειακά προβλήματα, οι οικονομικές δυσχέρειες, η ανεργία, ο φόβος για 
το μέλλον,  καθώς και η διαχείριση άγχους και θυμού ήταν επίσης κάποιοι από τους 
κύριους λόγους για τους οποίους επισκέφτηκαν, κατά δήλωσή τους την ψυχολόγο, ο-
ρισμένοι από τους αλλοδαπούς απόφοιτους. 

Όσον αφορά τους καθηγητές, οι απόψεις των αλλοδαπών αποφοίτων ήταν σε γενικές 
γραμμές θετικές. Σε σχετικές ερωτήσεις, οι απόφοιτοι απάντησαν πως έκριναν την 
πλειονότητα των καθηγητών τους αρκετά ικανούς σε θέματα καθοδήγησης και σε θέ-
ματα ενίσχυσης της αυτοεκτίμησης των μαθητών, αλλά παρ’ όλα αυτά, θεωρούσαν ότι 
υπολειπόταν πολύ σε θέματα όπως η δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ των κα-
θηγητών και των μαθητών  καθώς και σε θέματα καλλιέργειας του σεβασμού στη δια-
φορετικότητα των μαθητών.  

Σε ερώτηση, αν έκριναν ότι οι καθηγητές πέρα από τα διδακτικά τους καθήκοντα  λάμ-
βαναν υπόψη τους και τα προσωπικά ενδιαφέροντα αλλά και τα προβλήματα των μα-
θητών τους επαρκώς, η πλειονότητα των αλλοδαπών αποφοίτων απάντησε θετικά. Έ-
κριναν όμως, πως παρ’ όλη την καλή πρόθεση από πλευράς των περισσοτέρων καθη-
γητών, η ικανότητα ή (και) δυνατότητα συνεργασίας και επίλυσης των προβλημάτων 
αυτών ήταν περιορισμένη, ιδιαίτερα όσον αφορά την επίλυση προβλημάτων ρατσισμού 
αλλά και ενδοσχολικής βίας. Έκριναν, επίσης, ότι θέματα, όπως η παραβατική συμπε-
ριφορά των μαθητών, η επίλυση των συγκρούσεων μεταξύ των συμμαθητών, η επίλυση 
των προβληματικών συμπεριφορών γενικότερα, η συνεργασία των καθηγητών με τους 
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μαθητές πάνω στα προβλήματά τους, η καλλιέργεια του σεβασμού στη διαφορετικό-
τητα των μαθητών, η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των μαθητών καθώς και η απαραί-
τητη βοήθεια στους μαθητές, όσον αφορά τον επαγγελματικό προσανατολισμό τους, 
εμπίπτουν στην επιστήμη της Ψυχολογίας και της Συμβουλευτικής και, συνεπώς, οι 
καθηγητές είναι επόμενο να μην μπορούν να ανταποκριθούν θετικά στις ανάγκες αυτές 
των μαθητών, χωρίς αυτοί προηγουμένως να καταρτιστούν κατάλληλα και επαρκώς με 
τις ανάλογες σπουδές.  

Σε επιπλέον ερώτηση πάνω σε αυτό το θέμα, οι απόφοιτοι δήλωσαν ότι παρόλο που 
κάποιοι συμμαθητές τους το έκαναν, οι περισσότεροι δεν θα εμπιστεύονταν εύκολα τα 
προβλήματά τους σε κάποιον άνθρωπο που δεν γνωρίζουν, όπως για παράδειγμα έναν 
σχολικό ψυχολόγο ή κάποιον σύμβουλο, αλλά ότι θα προτιμούσαν οι ίδιοι οι καθηγητές 
να αναλάβουν αυτό το ρόλο μιας και θεωρούν πως οι μαθητές για να εμπιστευθούν σε 
κάποιον τα προβλήματα τους, θα πρέπει να προϋπάρχει μεταξύ τους η απαραίτητη οι-
κειότητα. 

Όσον αφορά στις προτάσεις βελτίωσης του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, οι 
αλλοδαποί απόφοιτοι προτάσσουν την βελτίωση του αναλυτικού προγράμματος σπου-
δών σε κάθε βαθμίδα της εκπαίδευσης συμπεριλαμβανομένης και αυτής του λυκείου, 
δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ενισχυμένη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημά-
των(γλώσσα, κείμενα, ιστορία), ακόμη και μετά το υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα 
του σχολείου για τους αλλοδαπούς μαθητές. Επίσης, πρότειναν να ενισχυθεί η διγλωσ-
σία, να δίνεται η δυνατότητα εκμάθησης της μητρικής γλώσσας των αλλοδαπών και 
του πολιτισμού από τον οποίο προέρχονται. Υπογραμμίστηκε, τέλος, η ιδιαίτερη ση-
μασία που έχει η επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών στις δεξιότητες της Συμβου-
λευτικής και ειδικότερα σε γνώσεις που αφορούν την Διαπολιτισμική Συμβουλευτική 
και Εκπαίδευση. 

Συμπεράσματα 

Για τους αλλοδαπούς ή πρόσφυγες μαθητές το σχολείο δεν είναι απλά ο χώρος μέσα 
στον οποίο έρχονται για πρώτη φορά σε συστηματική και θεσμική επαφή με την ελλη-
νική γλώσσα και Παιδεία, αλλά είναι και ο κύριος χώρος όπου έρχονται σε γνωριμία 
με την νέα για αυτούς πολιτισμικά κοινωνία. Η θεμελίωση μιας επιτυχούς ή συγκρου-
σιακής σχέσης με το σχολικό περιβάλλον έχει ιδιαίτερη επίδραση στο μέλλον αυτών 
των παιδιών και καθορίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό την διαμόρφωση της προσωπικότη-
τάς τους. Η ανάγκη τους για αποδοχή από τους δασκάλους και τους συμμαθητές τους 
είναι σημαντική για την ομαλή προσαρμογή τους, την υγιή ενσωμάτωση και την προ-
άσπιση της ψυχικής τους υγείας (Κωνσταντινίδης & Βασιλόπουλος, 2010).  

Οι μαθητές και μαθήτριες, όπως δείχθηκε και από τους συμμετέχοντες της παρούσας 
έρευνας,  χρήζουν συμπαράστασης σε έναν κόσμο ποικίλων συγκρούσεων. Κρίνεται 
σκόπιμο να αποκτούν και να εφαρμόζουν δεξιότητες για τη δόμηση διαπροσωπικών 
σχέσεων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι δάσκαλοι και οι καθηγητές στο σχολείο καλού-
νται αφενός, να εστιάσουν σε τομείς που αφορούν την προετοιμασία των μαθητών να 
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διαχειριστούν τα προβλήματα τους και αφετέρου, να αποδεχτούν τον πολιτισμικά ποι-
κίλο κόσμο. Οι εκπαιδευτικοί που επενδύουν στις διαπροσωπικές δεξιότητες συνδρά-
μουν στη διαμόρφωση σχέσεων συνεργασίας και στη διάπλαση ανάλογης αντίληψης 
και συμπεριφοράς.  

Από την άλλη, ο παραγκωνισμός των ατομικών ιδιαιτεροτήτων, η παράβλεψη των α-
ναγκών των πολιτισμικών ομάδων και η παροχή ενιαίας εκπαίδευσης, που αποσκοπεί 
στην κοινωνική ομοιομορφία, εγείρουν σοβαρές αντιδράσεις (Μπρούζος & Ράπτη, 
2001β;2004). Έτσι, προκύπτει η αναγκαιότητα θεσμοθέτησης της επιμόρφωσης ή α-
κόμη και της μετεκπαίδευσης δασκάλων και καθηγητών στην εφαρμογή της διαπολιτι-
σμικής συμβουλευτικής στην ελληνική εκπαίδευση.  

Όσον αφορά στο πρόγραμμα «Μια νέα αρχή στα ΕΠΑ.Λ.» και την παρουσία ψυχολό-
γων μέσα στα σχολεία, στα τρία χρόνια εφαρμογής του προγράμματος, φαίνεται από 
τις απαντήσεις των ερωτηθέντων πως οι ψυχολόγοι στηρίζουν τους μαθητές, τους γο-
νείς αλλά και τους ίδιους τους καθηγητές ν’ αντιμετωπίσουν δύσκολες καταστάσεις 
όπως κακές σχέσεις μαθητών - εκπαιδευτικών, περιστατικά βίας, ενδοοικογενειακά 
προβλήματα, οικονομικές δυσχέρειες, ανεργία,  διαχείριση άγχους και θυμού των παι-
διών, χρήση παράνομων ουσιών από τους μαθητές, δυσκολίες μάθησης και χαμηλές 
επιδόσεις. 

Η εκπαίδευση των μεταναστών και κατ’ επέκταση των προσφύγων, δεν αφορά μόνον 
τους ίδιους, αλλά συνδέεται με το παρόν και το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Θα 
είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον η παρούσα μελέτη περίπτωσης να αξιοποιηθεί ως πιλοτική 
έρευνα σε αντίστοιχες έρευνες σε πανελλαδικό πλέον επίπεδο για απόφοιτους Επαγ-
γελματικής Εκπαίδευσης. Θα ενδιέφερε, επιπλέον, να παρουσιαστούν συγκρίσεις για 
τα ίδια θέματα μεταξύ αποφοίτων δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
αυτών της γενικής εκπαίδευσης ώστε να γίνει άμεση σύγκριση αποτελεσμάτων σχετικά 
με την ύπαρξη ή μη των σχολικών ψυχολόγων. Οι έρευνες αυτές θα προσέφεραν χρή-
σιμα συμπεράσματα για το πώς θα πρέπει να κινηθεί στο μέλλον το ελληνικό εκπαι-
δευτικό σύστημα σε ότι αφορά την διαπολιτισμική συμβουλευτική καθώς και τον θε-
σμό της συμβουλευτικής γενικότερα. 
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Μαθητικές ταυτότητες της απομόνωσης 

Σφακιανάκη Άννα, 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, Π.Ε.78, M.Ed., M.Sc., Ph.D., anna19962005@gmail.com 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τα αποτελέσματα της θεματικής ανάλυσης κατά 
Braun & Clarke, (2006, 2012) μιας ετήσιας ποιοτικής έρευνας εστιασμένης στις διαφο-
ρετικές ταυτότητες μαθητών/τριών που κατασκευάζονται στον σχολικό χώρο. Συγκε-
κριμένα, αναδεικνύει αδρομερώς τα χαρακτηριστικά των μαθητών/τριών που επιλέ-
γουν κάποια μορφή απομόνωσης, που δυσκολεύονται να εμπλακούν στη ζωή της τά-
ξης, να συνεργαστούν με τους/τις συμμαθητές/τριές τους ή επιδιώκουν να επιδεικνύουν 
τις γνώσεις τους εξοβελίζοντας τους/τις συμμαθητές/τριές τους. Για την ερμηνεία της 
στάσης αυτής δίνεται έμφαση στις πρακτικές του λόγου μέσα από τις οποίες διαμορ-
φώνεται η ταυτότητα των κοινωνικών υποκειμένων. Με βάση τους λόγους/discourses 
των μαθητών/τριών κωδικοποιούνται και ορίζονται οι επιμέρους παράμετροι στις ταυ-
τότητες της απομόνωσης ως απουσία διάθεσης συνύπαρξης με συμμαθητές/τριες, αδυ-
ναμία συνεργασίας στο πλαίσιο της ομάδας, απουσία ενσυναίσθησης, βαθμοθηρική 
στάση, εξοβελισμός συμμαθητών/τριών. Κλείνοντας, επισημαίνεται η ανάγκη για την 
ανάπτυξη του σεβασμού, της αμοιβαιότητας και της αλληλεγγύης που οδηγεί τους/τις 
μαθητές/τριες σε συνοικοδόμηση νοημάτων και ταυτοτήτων. 

Λέξεις-Κλειδιά: μαθητικές ταυτότητες, ατομικισμός, απομόνωση, βαθμοθηρία. 

Εισαγωγή 

Η έννοια της ταυτότητας αποτελεί νοητική κατασκευή που χρησιμοποιήθηκε για 
πρώτη φορά τη δεκαετία του 1950 από τον Erik Ericson (1968, 1982) και σημαίνει την 
απόλυτη ταύτιση ατόμων με ένα σύνολο απόψεων, αντιλήψεων αλλά και το σύνολο 
των στοιχείων που είναι ξεχωριστά και μοναδικά για κάθε άτομο και το διαφοροποιούν 
από το άλλο. Οι «ταυτότητες της απομόνωσης» αναφέρονται στις περιπτώσεις εκείνες 
που η δημιουργία νοήματος (meaning), η ανάπτυξη πρακτικών (practice) δεν συνοδεύ-
ονται από το αίσθημα του ανήκειν στο πλαίσιο της κοινότητας (community) της τάξης 
Wenger, 1998, σ. 5). Έμφαση δίνεται στη σημασία που έχουν οι πρακτικές λόγου ως 
κοινωνικές γλωσσικές νόρμες που ορίζουν και περιορίζουν τις υποκειμενικότητες των 
ατόμων. Κατά τον Shor (1992), η ταυτότητά μας, αυτό που είμαστε διαμορφώνεται 
από αυτά που λέμε και από αυτά που έχουν πει οι άλλοι για μας. Μέσα από τις πράξεις 
του λόγου κατασκευάζουμε τους εαυτούς μας σ΄ έναν κόσμο που μας κατασκευάζει. 

Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη συλλογή των δεδομένων στο πλαίσιο της 
ποιοτικής έρευνας σ΄ ένα τμήμα της Α΄ Γυμνασίου κατά τη διάρκεια ενός έτους είναι 
η παρατήρηση των διδασκαλιών (Παπαδοπούλου, 2013) και η τήρηση ημερολογίου 
κρίσιμων συμβάντων (Αυγητίδου, 2011).Τα δεδομένα αναλύθηκαν με τη θεματική α-
νάλυση η οποία είναι η μέθοδος ανάλυσης, ανακάλυψης, και δημιουργίας θεμάτων, 
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δηλ. νοητικών μοτίβων (υποκειμενικών αντιλήψεων, νοητικών, κοινωνικών κατα-
σκευών) μέσα από τα δεδομένα μιας ποιοτικής έρευνας (Braun & Clarke, 2006, 2012). 
Αποτελείται από 6 επιμέρους φάσεις: α. εξοικείωση με τα δεδομένα (Familiarisation 
with the data) για τη δημιουργία μιας πρώτης συνολικής εικόνας, β. κωδικοποίηση 
(Coding): προσπάθεια δημιουργίας κωδίκων/νοηματικών προσδιορισμών, γ. αναζή-
τηση θεμάτων (Searching for themes) δηλ. συνεκτικών και ουσιαστικών μοτίβων που 
εντοπίζονται στα δεδομένα, δ. Επανεξέταση θεμάτων (Reviewing themes), δηλ. έλεγχος 
των θεμάτων σε σχέση με τα κωδικοποιημένα αποσπάσματα αλλά και το πλήρες σύ-
νολο των δεδομένων, ε. ορισμό και ονομασία θεμάτων (Defining and naming themes) 
προκειμένου κάθε θέμα να λέει μια ιστορία που εντάσσεται στη συνολική ιστορία για τα 
δεδομένα, στ. συγγραφή (Writing up) ως ύφανση της αναλυτικής αφήγησης με (ζω-
ντανά) αποσπάσματα δεδομένων για να πει μια συνεκτική και πειστική ιστορία για τα 
δεδομένα, την οποία πλαισιώνει με βάση την σχετική βιβλιογραφία (Braun & Clarke, 
2012, Clarke & Braun, 2013). 

Ο Ατομικισμός και οι εκδοχές του 

Διαρκής στόχευση της εκπαιδευτικής/μαθησιακής διαδικασίας είναι η ανάπτυξη της 
ικανότητας των μαθητών/τριών να συνεργάζονται, να συνδιαμορφώνουν το νόημα και 
να συνοικοδομούν τις ταυτότητές τους μέσα σε περιβάλλον κοινωνικού κονστρουκτι-
βισμού. Το διδακτικό/μαθησιακό πλαίσιο που διαμορφώνεται σε μια τέτοια περίπτωση 
διαφοροποιείται από αυτό της μονολογικής παρουσίασης της γνώσης που είναι γνωστό 
και ως τραπεζικό μοντέλο εκπαίδευσης (banking education) κατά τον Φρέιρε (1974). 
Ωστόσο, η συνεργασία, η αλληλεπίδραση, η συνοικοδόμηση νοήματος δεν είναι πάντα 
εύκολο να επιτευχθεί στο πλαίσιο της σχολικής ζωής. Η απουσία τους συνδέεται συχνά 
με τον ατομικισμό ή και την εκούσια (ή ακούσια) απομόνωση των μαθητών/τριών όπως 
έδειξε η παρατήρηση της συμπεριφοράς των μαθητών/τριών και η ηχογράφηση των 
λόγων τους. Με βάση τη θεματική ανάλυση (Braun & Clarke, 2006, 2012) των απομα-
γνητοφωνημένων αποσπασμάτων από τους λόγους των μαθητών/τριών κωδικοποιήθη-
καν οι ταυτότητες του ατομικισμού και ορίστηκαν τα θέματα προκειμένου κάθε θέμα 
να λέει μια ιστορία που εντάσσεται στη συνολική ιστορία για τα δεδομένα: 

i. Απουσία διάθεσης συνύπαρξης με συμμαθητές/τριες 

Kάποιοι/ες μαθητές/τριες δείχνουν να μη διαθέτουν κουλτούρα μοιράσματος και να 
επιδιώκουν την αυτονόμησή τους από τους /τις συμμαθητές/τριές τους. Η συμπεριφορά 
αυτή θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως εγωιστική απομόνωση: επιλέγουν να κάθονται 
μόνοι/ες τους και αρνούνται την παρουσία κάποιου/ας συμμαθητή/τριας δίπλα τους.  

Για παράδειγμα, ο Μιχάλης (ψευδώνυμο) ζητά να κάθεται μόνος του (κατά τη διάρκεια 
των 3 πρώτων μηνών της σχολικής) σε μια τάξη που δεν χωρά άλλα θρανία, έχει απορ-
ρίψει 2-3 επιλογές ομάδας γιατί σε καμιά από αυτές δεν μπόρεσε να εργαστεί μαζί με 
τους συμμαθητές/τριές του επειδή θεωρούσε ότι «δεν τον ακούνε». Η άποψη των συμ-
μαθητών/τριών του είναι ότι θα καταγράφουν στα φύλλα εργασίας και τις απόψεις των 
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άλλων μελών της ομάδας και όχι μόνο την δική του, δημιουργώντας ένα παζλ απόψεων 
«γιατί δεν γίνεται πάντα να μετράει η άποψη ενός». Η άποψη των εκπαιδευτικών είναι 
ότι ο Μιχάλης μονοπωλεί τον χρόνο ομιλίας στην ομάδα και θέλει να ανακοινώνονται 
στην ολομέλεια μόνο οι δικές του απόψεις ως σωστότερες κι επειδή μια τέτοια απαί-
τηση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή θέλει να κάθεται μόνος του και να δουλεύει ατο-
μικά. Απόσπασμα από τον διάλογο με την εκπαιδευτικό της τάξης: 

Μ- Κυρία θέλω να καθίσω μόνος μου. 

Εκπαιδευτικός - Όταν λες να καθίσεις μόνος σου, βλέπεις κάποια θέση που θα 
ήθελες; 

Μ -Όχι, κυρία 

Εκπαιδευτικός - Μισό λεπτό, δεν σε καταλαβαίνω Μιχάλη. Πού θες να καθίσεις; 

Μ- (νευριασμένος). Δεν ξέρω, κυρία, μόνος μου.  

Εκπαιδευτικός -Υπάρχει καμιά θέση άδεια; 

Μ- Όχι. Θέλω να καθίσω με κάποιον άλλον. Ο διπλανός μου, κυρία, μ΄ ενοχλεί. 

Εκπαιδευτικός - Τι σου κάνει;  

Μ- Μου μιλάει και με ρωτάει. 

Εκπαιδευτικός -(απευθυνόμενη στον διπλανό μαθητή) Τι τον ρωτάς ; 

Ν - Συνήθως για το μάθημα. 

Εκπαιδευτικός - Αυτό δεν είναι κακό, μπορούμε να συζητάμε με τους συμμαθη-
τές μας για το μάθημα. Πάντως, επειδή η αίθουσα είναι πολύ μικρή και δεν μας 
χωράει δεν μπορούμε να φέρουμε θρανίο να κάθεσαι μόνος σου. Το καταλαβαί-
νεις; 

Μ- Μα δεν μπορώ να παρακολουθήσω. 

Εκπαιδευτικός - Δεν χρειάζεται να παρακολουθήσεις κάτι μόνο να συνεργαστείς 
στο φύλλο εργασίας με τους υπόλοιπους τρεις της ομάδας σου. 

Η διάθεση του Μιχάλη να απομονωθεί δείχνει και την αντίρρησή του στις προσπάθειες 
των εκπαιδευτικών να βοηθήσουν στην εμπέδωση της κουλτούρας της ομαδικότητας. 
Η ενόχληση από τον διπλανό του (τον κάθε διπλανό του) είναι στάση απόρριψης όλης 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας που προωθείται στο πλαίσιο του κοινωνικού κονστρου-
κτιβισμού. Ανάλογη στάση έχει και απέναντι σε συμμαθητές και συμμαθήτριες που 
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μοιράζονται τα βιώματά τους στην κοινότητα της τάξης: δείχνει να μην τους/τις παρα-
κολουθεί. Προτιμά την εκπαιδευτικό σε ρόλο πιο παραδοσιακό («δεν μπορώ να παρα-
κολουθήσω», ενν. το μάθημα που «παραδίδει» η εκπαιδευτικός) και αποφεύγει τη γνω-
στική και συναισθηματική εμπλοκή στην ομάδα. 

ii. Αδυναμία συνεργασίας στο πλαίσιο της ομάδας 

Η συνεργασία δεν αποτελεί βίωμα των μαθητών/τριών και η απουσία της κάνει την 
εμφάνισή της σε διάφορες μορφές, ενδεικτικά:  

Σε ομαδική διαθεματική εργασία εκτός σχολικού χώρου σε μη δομημένο περιβάλλον 
παίρνει την μορφή 

 α. της απουσίας μαθητών/τριών μελών της ομάδας («είχα δουλειά», «δεν ήρθα 
γιατί είχα κάτι καλύτερο να κάνω!»),  

 β. της απομόνωσης (δεν βοήθησε γιατί «κρατούσε το κινητό», «δεν έγραψε τί-
ποτα», «ήταν στο μπαλκόνι»),  

γ. της άσκησης αρνητικής κριτικής στους/στις συμμαθητές/τριες (έκαναν αυτό – 
δεν έκαναν εκείνο),  

δ. της λήψης απόφασης από έναν να διεκπεραιώσει την εργασία μόνος του και 
παραγκωνισμός των υπολοίπων («γι αυτό τα έκανα όλα μόνος μου χωρίς τη βο-
ήθεια κανενός»).  

Σε ομαδική εργασία εντός τάξης:  

α. οι κανόνες της ισοτιμίας του διαλόγου και ο τρόπος της συλλογικής εργασίας 
στις ομάδες όπως έχουν καθοριστεί με την εμπλοκή των μαθητών/τριών στην 
αρχή του σχολικού έτους καταστρατηγούνται εύκολα με συχνές διακοπές, αδια-
φορία, υψηλά επίπεδα θορύβου, επίδειξη ατομικών γνώσεων  

β. ο σεβασμός στον ομιλητή δεν είναι αυτονόητος (π.χ. το ειρωνικό σχόλιο από 
συμμαθητή σε μαθητή που διάβασε την εργασία του: «ευθυμήσαμε πάλι!»).  

- Μα αυτός γράφει πολύ αργά και θα μείνει πίσω η ομάδα μας… (Νίκος Τ.). 

- Μπορώ να συμπληρώσω κάτι; (μαθητής από την ίδια ομάδα θέλει να συμπλη-
ρώσει την απάντηση που έδωσε ο συμμαθητής του ενώ η εργασία είναι ομα-
δική). 

- Κυρία, κυρία να πω; Μα, ελάτε, κυρία, κυρία αν δεν το πω θα το ξεχάσω…(η 
Μαίρη διακόπτει μια ομάδα την ώρα της ανακοίνωσης των απαντήσεων). 
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Όπως φαίνεται από τα τρία τελευταία παραδείγματα τρεις μαθητές/τριες δεν διαθέτουν 
κουλτούρα μοιράσματος και συνεργασίας. Στην πρώτη περίπτωση το υποτιμητικό σχό-
λιο αναφέρεται στον χρόνο γραψίματος, στη δεύτερη και στην τρίτη ο στόχος είναι η 
ατομική διάκριση.  

iii. Η απουσία ενσυναίσθησης 

H συναισθηματική τοποθέτηση στη θέση του Άλλου παρουσιάζει ιδιαίτερη δυσκολία 
για τους μαθητές/τριες γι αυτό και διακόπτουν συχνά τους/τις συμμαθητές τους ή -σε 
περίπτωση που διαφωνούν μαζί τους- αποδοκιμάζουν τις απόψεις τους. Ο μεγάλος εν-
θουσιασμός της εμπλοκής των μαθητών/τριών στη διαδικασία της διδασκαλίας- μάθη-
σης έχει, συχνά, και μια παράπλευρη απώλεια: οι πιο «γρήγοροι/ες» μαθητές/τριες πα-
ραγκωνίζουν τους/τις συμμαθητές/τριές τους και πετάγονται για να απαντήσουν:  

Εκπαιδευτικός - Δεν μου λέτε παιδιά… Να σταματήσουμε λίγο για το κάπνισμα 
και να μου πείτε …μέχρι τώρα έχω βάλει να μιλήσει ο Μ., ο Β., ο Γ., ο Α., ο Γ., 
η Μ., την Ι. είχα σκοπό να βάλω, τον Κ., τον Σ. και μετά είχα σκοπό να βάλω την 
Η. Με ποια λογική επέλεξα αυτούς τους μαθητές και μαθήτριες; Υπήρχε κάποιο 
κριτήριο για να τους επιλέξω; Θέλω να ακούσω τη γνώμη σας για να δω κατά 
πόσο είστε σε θέση να καταλάβετε τι συμβαίνει πραγματικά μέσα στην τάξη σας, 
πέρα από το θέμα που εξετάζουμε: το κάπνισμα. Γιατί έγινε η επιλογή αυτών των 
μαθητών;  

Γιάννης – Γιατί σε κάθε μάθημα τα ίδια παιδιά μιλάνε και αυτά τα παιδιά που 
βάλατε τώρα δεν μιλάνε σχεδόν καθόλου και έτσι… 

Τασία – …και είναι μια ευκαιρία για να πουν. 

Τι μπορεί να δείχνει μια τέτοια συμπεριφορά συγκεκριμένων παιδιών; Η Δημοκρατία 
δεν είναι και τόσο εν τάξει καθώς η ανάγκη για αποδοχή της «ανωτερότητάς» τους από 
την εκπαιδευτικό και τους/τις συμμαθητές/τριές τους τους οδηγεί σε επίδειξη των δι-
κών τους γνώσεων και, ακολούθως, στην περιφρόνηση των συμμαθητών/τριών τους.  

Μάλιστα, προκειμένου να συνειδητοποίησουν οι ίδιοι/ες οι μαθητές/τριες πόσο συχνά 
μπορεί να συμβαίνει αυτό και πόσο πολύ μπορεί να επηρεάζει τις συμπεριφορές των 
συμμαθητών/τριών τους ανέλαβαν εθελοντικά να καταγράφουν σε ημερολόγιο για το 
χρονικό διάστημα δύο εβδομάδων τα περιστατικά εκείνα που δημιουργούσαν πρό-
βλημα. Με την εμπλοκή αυτή αυξήθηκε η κυριότητα (ownership) των μαθητών/τριών 
στην παρατήρηση της διδασκαλίας και αναπτύχθηκε το αίσθημα της υπευθυνότητας α-
πέναντι στην ομάδα. Ενδεικτικά: 

«Σήμερα μίλησε για τα πεινασμένα παιδιά της Αφρικής η Μαρίζα και ενώ μι-
λούσε τη διέκοψαν τρεις φορές ο Γιώργος για να διαβάσει την εργασία του, ο Νικόλας 
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για να διαφωνήσει με κάτι και η Λίνα για να ρωτήσει πότε θα πάμε ημερήσια (εκ-
δρομή). Κάποια παιδιά κάνανε φασαρία την ώρα που έλεγε η Μαρίζα και η Ελένη τους 
φώναξε να σταματήσουν και τότε σταμάτησαν». 

«Ο Κώστας μίλησε 12 φορές και όταν εσείς βάλατε τη Νίνα φώναζε κυρία, κυρία 
γιατί πάλι ήθελε να πει», «σήμερα μίλησαν δύο μαθητές που μιλάνε σπάνια, τον 
έναν τον άφησαν να μιλήσει, τον άλλον τον διέκοπταν αλλά τελικά εσείς τον 
βοηθήσατε». 

«όταν κάποιος θέλει χρόνο για να μιλήσει, θέλει χρόνο να σκεφτεί και να πει, 
φωνάζουμε και δεν τον αφήνουμε γιατί δεν μπορούμε να περιμένουμε και αυτό 
τον δυσκολεύει πιο πολύ και τα ξεχνάει». 

iv. Η βαθμοθηρική στάση ως πλαίσιο διαμόρφωσης ταυτοτήτων ατομικισμού 

Ένα άλλο εμπόδιο για τη συνεργασία είναι η προσδοκία των μαθητών/τριών για την 
κατάκτηση πολύ υψηλών βαθμών. Η βαθμοθηρία είναι μια καλά εμπεδωμένη κατά-
σταση που βρίσκει πολλούς και διαφορετικούς τρόπους να παρεμποδίσει την σκέψη 
και την έκφραση των μαθητών/τριών. Η αγωνία των μαθητών/τριών για τον βαθμό τους 
στερεί συχνά τη δυνατότητα να μάθουν, να κρίνουν, να συνεργαστούν αλλά και να 
αυτονομηθούν στη μάθησή τους, να απελευθερωθούν από την βοήθεια της οικογένειας. 
Πολλοί/ές καλοί/ές μαθητές/τριες δεν γίνονται αυτόνομοι/ες μαθησιακά γιατί δεν τους 
το επιτρέπει η απειλή ενός μέτριου βαθμού.  

Η βαθμοθηρική στάση αναδεικνύεται από την προτίμησή τους στις παγιωμένες γραπτές 
εργασίες –αυτές που ακολουθούν τα κείμενα του σχολικού βιβλίου- και στον καθιερω-
μένο τρόπο αξιολόγησης και συνοδεύεται από την αντίσταση στην όποια διαφοροποί-
ηση της διδασκαλίας και την ανάγκη για αποδοχή της «ανωτερότητάς» τους από την 
εκπαιδευτικό και τους/τις συμμαθητές/τριές τους («πώς θα με βοηθήσει εμένα αυτό το 
μοντέλο διδασκαλίας όταν στην αξιολόγηση δεν μου βάζεις έναν βαθμό;»).  

Ο διάλογος που ακολουθεί έγινε ανάμεσα στην εκπαιδευτικό και σε ένα μαθητή που ο 
ΜΟ της βαθμολογίας του στον έλεγχο του α΄ τετραμήνου ήταν 20. Η εργασία που δό-
θηκε για το σπίτι ήταν: «Να δω μια παράσταση Καραγκιόζη και να αφηγηθώ το περιε-
χόμενό της σε 15 γραμμές». Οι προφορικές διευκρινίσεις συμπλήρωναν: «Το επόμενο 
μάθημα θα είναι ένα μάθημα δικών σας παρουσιάσεων. Θα διαβάσετε τις ιστορίες του 
Καραγκιόζη στους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές σας. Στο τέλος θα είναι σαν να 
έχετε δει πολλές παραστάσεις ο καθένας, η καθεμιά σας».  

Μαθητής – Δεν θέλετε γενικά το περιεχόμενο του Καραγκιόζη αλλά μια παρά-
σταση; 

Εκπαιδευτικός-Ναι μια παράσταση, όποια θέλετε. 

Μαθητής -Μα τι να γράψουμε, δηλαδή; 
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Εκπαιδευτικός--Ποιος πήγε, πού πήγε, τι έκανε… 

Μαθητής -Μα πώς να τα γράψουμε αυτά; 

Εκπαιδευτικός - Μπορείς να τα γράψεις με τη σειρά που έγιναν: τι έγινε στην 
αρχή, τι στη μέση της παράστασης, ποιο ήταν το τέλος. Έχετε ξαναγράψει τέτοιες 
εργασίες στην ενότητα αφήγηση. 

Μαθητής – Δηλ. να γράψουμε τι κάνουν; 

Εκπαιδευτικός- Ναι όπως το είπες: τι κάνουν οι ήρωες. 

Μαθητής - Μα τι κάνουν ή τι συμβαίνει;  

Εκπαιδευτικός-– Και τα δυο να τα γράψεις. 

Μαθητής – Πόσες γραμμές να γράψω; 

Εκπαιδευτικός– Γύρω στις 15. 

Μαθητής – Δηλαδή πρώτα να γράψουμε π.χ. «θα σας παρουσιάσω …όχι θα σας 
παρουσιάσω, θα πω για μια παράσταση Καραγκιόζη»;  

Εκπαιδευτικός- Ναι, όπως θέλεις ξεκίνα. 

Εδώ αναδεικνύεται είναι η αμηχανία του άριστου μαθητή μπροστά στον κίνδυνο ενός 
χαμηλού βαθμού, ο φόβος του μπροστά στον κίνδυνο αποδόμησης της αριστείας του. 
Οι πολλές διευκρινιστικές ερωτήσεις δείχνουν τον φόβο του μπροστά στον κίνδυνο να 
αποτύχει να αφηγηθεί μόνος του ένα απλό παραμυθάκι για το οποίο δεν μπορεί να βρει 
κάποια ενδεικτική απάντηση έτοιμη, μια που η συγκεκριμένη άσκηση δεν περιλαμβά-
νεται στο σχολικό βιβλίο. Κάποιοι/ες μαθητές/τριες έχουν ανάγκη να παίρνουν μόνο 
άριστους βαθμούς κάνοντας τυποποιημένες εργασίες ενώ κάθε διαφοροποίηση από 
αυτό φαίνεται απειλητική για την ταυτότητα του/της άριστου/ης μαθητή/τριας.  

v. Ο ατομικισμός των προπετών εξοβελίζει τα παιδιά που εμφανίζουν κάποια δειλία 

Στο πλαίσιο των ομαδικών εργασιών που γίνονται στην τάξη συμφωνήθηκε μεταξύ των 
μαθητών/τριών στους/στις μαθητές/τριες να συμπεριλαμβάνουν, να καταγράφουν στις 
απαντήσεις τους (στα φύλλα εργασίας) και τη μειοψηφούσα άποψη, την παρεκκλί-
νουσα, τη διαφορετική ακόμα και την ιδιόλεκτο που παρεκκλίνει από τη σχολική νόρμα 
χωρίς να γίνονται «διορθώσεις» σε αυτούς/ές που διαφοροποιούνται. Η συμπερίληψη 
αυτή στηρίζεται στο επιχείρημα ότι η διαφορετικότητα βρίσκεται εντός της σχολικής 
τάξης και της καθημερινότητάς μας και όχι σε άλλους τόπους και χρόνους. Δημιουρ-
γήθηκε η αισιόδοξη προοπτική να εθιστούν οι μαθητές/τριες στην αποδοχή της διαφο-
ρετικότητας εντός τάξης ώστε να γίνουν ικανοί να αποδεχτούν την διαφορετικότητα 
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και έξω από αυτήν, εντός της κοινωνίας. Έτσι η δημοκρατία θα ορίζεται όχι μόνο με 
το ποσοτικό κριτήριο της πλειοψηφίας, την συναίνεση (που κάποιες φορές μπορεί να 
εκβιάζεται) αλλά και από το ποιοτικό κριτήριο της αποδοχής και του σεβασμού 
στον/στην διαφορετικό/ή που έχει δικαίωμα να μιλάει χαμηλόφωνα, να χρειάζεται πε-
ρισσότερο χρόνο για να σκεφτεί, να διατυπώνει δικές του/της σκέψεις.  

Ακολουθεί ένα απόσπασμα από την ηχογραφημένη διδασκαλία που στηρίχτηκε στις 
Μυθολογίες του Ρολάν Μπαρτ και συγκεκριμένα σ΄ ένα σύνολο εικόνων που παρου-
σιάζονταν στα φύλλα εργασίας ως αντιθετικά ζεύγη υπογραμμίζοντας τις δια βίου α-
ντιθέσεις μεταξύ των ανθρώπων που γεννήθηκαν και ζουν σε χώρες της Δύσης μέσα 
σε πλούσια περιβάλλοντα και σε εκείνους που προσπαθούν να επιβιώσουν σε συνθή-
κες ακραίας φτώχειας σε αναπτυσσόμενες χώρες. Πρωταγωνίστρια στον διάλογο αυτό 
είναι η Αλεξάνδρα η οποία συνηθίζει να μένει σιωπηλή, δεν παίρνει εύκολα τον λόγο 
μέσα στην τάξη και χρειάζεται χρόνο για να σκεφτεί και να μιλήσει. Η Αλεξάνδρα έχει 
επιλέξει να κάθεται σ΄ ένα από τα τελευταία θρανία της τάξης της προκειμένου να 
βρίσκεται μακριά από την έδρα, από τους/τις εκπαιδευτικούς ώστε να αποφύγει την 
εξουσία τους. Αυτή την πρακτική την ονομάζει ο Shor (1996) “Siberian Syndrome” 
και αποτελεί μια κοινωνικά κατασκευασμένη αντίδραση των μαθητών/τριών στις άνι-
σες σχέσεις εξουσίας και στη σχολική πειθαρχία (Shor, 1996, σ. 14). 

Εκπαιδευτικός - Αλεξάνδρα, θα ήθελες να μας πεις τι βλέπεις στις φωτογραφίες 
που εικονίζονται τα δύο μωρά; 

Αλεξάνδρα -…. 

Νίκος – Να πω; (σηκώνοντας το χέρι) 

Γιώργος - Εγώ νομίζω ότι το λευκό μωρό… 

Εκπαιδευτικός – Δεν σε ρώτησα εσένα! Αλεξάνδρα θέλεις να παρατηρήσουμε 
μαζί τα μωρά; 

Στέλιος – Το φτωχό ή το πλούσιο; 

Εκπαιδευτικός – Στέλιο περίμενε λίγο… Αλεξάνδρα να πούμε, για ποιο από τα 
δύο θέλεις να μιλήσουμε; 

Μαρία – Κυρία πώς είναι έτσι το σπίτι του …να πω; Ο χώρος που ζει; 

Εκπαιδευτικός – Αλεξάνδρα εσένα πώς σου φαίνεται το δωμάτιο του παιδιού στη 
δεξιά φωτογραφία; 

Αλεξάνδρα – (ψιθυριστά) Δεν έχει.   
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Στο παραπάνω παράδειγμα είναι εμφανής ο εξοστρακισμός της μαθήτριας που παρου-
σιάζει μια μαθησιακή συμπεριφορά διαφορετική από αυτή που έχει καθιερώσει η σχο-
λική νόρμα (το παραπρόγραμμα/hidden curriculum) της προπέτειας και των συχνών 
διακοπών. Η απόρριψη της μαθήτριας από τους/τις συμμαθητές/τριές της θα την οδη-
γήσει σε ακόμα πιο μοναχικά μονοπάτια αν δεν υπάρξουν αντισταθμιστικές παρεμβά-
σεις από τον/την εκπαιδευτικό. 

Συμπέρασμα 

Η συνεργασία των μαθητών/τριών στη σχολική τάξη αποτελεί το ζητούμενο της διδα-
κτικής/μαθησιακής διαδικασίας προκειμένου η προσέγγιση αυτή να αποτελέσει μια 
βιωματική εμπειρία προσθήκης και συμπερίληψης στη θέση της εγωιστικής συμπερι-
φοράς, της αφαίρεσης και του εξοστρακισμού κάποιων μαθητών/τριών (Σφακιανάκη, 
2020). Η καταστρατήγηση των αρχών της ισηγορίας και ισοτιμίας εξοβελίζει τους/τις 
αδύναμους/ες μαθητές/τριες και χρειάζεται ιδιαίτερη επιμονή και συνέπεια στην εφαρ-
μογή τους προκειμένου να γίνουν σεβαστές όλες οι φωνές και να δοθεί το βήμα και 
στις μειοψηφίες. Μια τέτοια στάση σεβασμού, αμοιβαιότητας και αλληλεγγύης βάζει 
τις βάσεις για τη δημιουργία δημοκρατικών συνειδήσεων. Η ανάγκη για συνοικοδό-
μηση νοημάτων και ταυτοτήτων μπορεί να οδηγήσει σε ανάπτυξη της συνεργασίας και 
απομάκρυνση του ατομικισμού προκειμένου να μπουν οι βάσεις για ένα σχολείο ισό-
τητας, δικαιοσύνης και αλληλεγγύης το οποίο θα οδηγεί σε μια δημοκρατική κοινωνία 
ισότητας, δικαιοσύνης και αλληλεγγύης. 
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Ο αποτελεσματικός διευθυντής στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.  
Η αποτελεσματικότητα της Σχολικής Μονάδας 

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

Περίληψη 

Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση του ρόλου του Διευθυντή στην απο-
τελεσματική λειτουργία μιας σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η σχο-
λική αποτελεσματικότητα προσδιορίζεται από ένα σύνολο κρίσιμων παραγόντων, οι 
οποίοι αναφέρονται στη μορφή ηγεσίας που ασκείται, στην ποιότητα του σχολικού κλί-
ματος, στις σχέσεις του σχολείου με το περιβάλλον και στις προσδοκίες των εκπαιδευ-
τικών. Η μελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας υποδεικνύει την ανάγκη υιοθέτησης σύγ-
χρονων τρόπων διοίκησης και την ανάδειξη του διευθυντή του σχολείου σε μια ηγετική 
φυσιογνωμία. Ο σύγχρονος διευθυντής-ηγέτης, θα πρέπει να έχει ως πρωταρχικό στόχο 
τη μετατροπή του σχολείου σε έναν οργανισμό μάθησης, με συνδιαμορφωτές του ορά-
ματος τους εκπαιδευτικούς, κάτω από ένα κλίμα συνεργασίας και σεβασμού, αναλαμ-
βάνοντας πρωτοβουλίες και συμμετέχοντας στη λήψη αποφάσεων.  

Λέξεις κλειδιά: Ηγεσία, σχολική αποτελεσματικότητα, διευθυντής, διοίκηση 

The Effective Director in Secondary Education. The Efficiency of the School Unit  

Summary 

The aim of this study is to investigate the role of the Principal in the effective operation 
of a secondary school unit. School effectiveness is determined by a set of critical fac-
tors, which refer to the form of leadership exercised, the quality of the school climate, 
the school's relationship with the environment and teachers' expectations. The study of 
the international literature indicates the need to adopt modern ways of administration 
and the emergence of the school principal in a leading physiognomy. The modern 
leader-leader should have as his primary goal the transformation of the school into a 
learning organization, with co-creators of the vision the teachers, under a climate of 
cooperation and respect, taking initiatives and participating in decision-making. 

Keywords: Leadership, school effectiveness, "principal, administration 

Εισαγωγή 

Η σχολική αποτελεσματικότητα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που α-
φορούν τη σύγχρονη εκπαίδευση και τα εκπαιδευτικά συστήματα γενικότερα. Η έννοια 
της αποτελεσματικότητας των σχολικών μονάδων συνδέεται συχνά με την έννοια της 
ποιότητας, καθώς οι δύο έννοιες χαρακτηρίζονται από μία δυναμική και αμφίδρομη 
σχέση, όπου η ποιότητα αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την επίτευξη της αποτε-
λεσματικότητας, ενώ  λειτουργούν συνδυαστικά χωρίς να επικαλύπτονται. Η 
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αποτελεσματικότητα στην σύγχρονη εκπαίδευση συνδέεται με την επίτευξη των προ-
καθορισμένων στόχων της, ενώ η ποιότητα σχετίζεται με την ηθική και πνευματική 
ανάπτυξη των μαθητών, το βαθμό επίτευξης των προγραμματισμένων στόχων και το 
επίπεδο ικανοποίησης των αναγκών και των προσδοκιών όλων των εμπλεκομένων 
στην εκπαιδευτική διαδικασία (Βαβουράκη και συν, 2008). Δεδομένου δε, ότι οι δύο 
αυτές έννοιες αποτελούν κινητήριο δύναμη ανάπτυξης και προόδου των σύγχρονων 
εκπαιδευτικών οργανισμών, η ενίσχυση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας της 
παρεχόμενης εκπαίδευσης αποτελεί προτεραιότητα στη σύγχρονη εκπαιδευτική ατζέ-
ντα (Πασιαρδής, 2015). Η ηγεσία και ο τρόπος που αυτή ασκείται, είναι κρίσιμος πα-
ράγοντας για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των σχολικών μονάδων. 

Η αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας 

Το Κίνημα των Αποτελεσματικών Σχολείων (Movement of Effective Schools) αναπτύ-
χθηκε στις ΗΠΑ και επεκτάθηκε στη Μεγάλη Βρετανία στα τέλη της δεκαετίας του 70 
και τις αρχές της δεκαετίας του 80 (Θωμά, 2010).   

Το έναυσμα για την ανάπτυξη του κινήματος προέκυψε ύστερα από έρευνες που είχαν 
ως στόχο να μελετήσουν τα χαρακτηριστικά των αποτελεσματικών εκπαιδευτικών ι-
δρυμάτων, εστιάζοντας στην ανάδειξη των εκπαιδευτικών ανισοτήτων και το ρόλο του 
σχολείου στην αναπαραγωγή τους. Μέσα από τις έρευνες διαπιστώθηκε ότι ενώ οι α-
τομικές δεξιότητες και το οικογενειακό υπόβαθρο επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό το 
επίπεδο των ακαδημαϊκών επιδόσεων, εντούτοις, επιτυγχάνονταν διαφορετικά επίπεδα 
εκπαιδευτικής προόδου σε σχολεία με παρόμοιο κοινωνικό προφίλ (Sammons et al, 
1995).   

Η σχολική αποτελεσματικότητα κατά τον Wrigley (2003), επιβάλλει την αξιολόγηση, 
την ανατροφοδότηση, την υπευθυνότητα, και τον ανταγωνισμό μεταξύ των εκπαιδευ-
τικών, ενώ παράλληλα δίνει έμφαση στην εκπαίδευση ως μέσο για την ανάπτυξη του 
ανθρώπινου κεφαλαίου. Με βάση δε, το ενοποιημένο μοντέλο, δίνεται έμφαση τόσο 
στην ποιότητα των διαδικασιών όσο και στα αποτελέσματα του σχολείου, εξετάζοντας 
διάφορες διαστάσεις της αποτελεσματικότητας, όπως οι επιδόσεις των μαθητών, οι 
στάσεις των εκπαιδευτικών και των μαθητών, η οργάνωση και διεύθυνση του σχολείου, 
η ενεργός συμμετοχή των γονέων και η σύνδεση του σχολείου με το ευρύτερο περι-
βάλλον (Πασιαρδής 2015). 

Παράγοντες αποτελεσματικότητας μιας σχολικής μονάδας 

Τα τελευταία χρόνια έχουν λάβει χώρα  αρκετές έρευνες σε σχέση με την ανάδειξη των 
παραγόντων που συμβάλουν στην αποτελεσματικότητα του σχολείου, με κοινό εύρημα 
ότι η σχολική αποτελεσματικότητα καθοδηγείται από τέσσερεις σημαντικές παραδο-
χές: α) όλοι οι μαθητές μπορούν να μάθουν κάτω από τις κατάλληλες συνθήκες, β) η 
σχολική αποτελεσματικότητα έγκειται στη δίκαιη κατανομή των μαθησιακών αποτε-
λεσμάτων σε ολόκληρο το μαθητικό πληθυσμό, (γ) τα αποτελεσματικά σχολεία ανα-
λαμβάνουν την ευθύνη για τα μαθησιακά αποτελέσματα και δεν την επιρρίπτουν στους 
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μαθητές και δ) η σχολική αποτελεσματικότητα εξαρτάται από τη συνέπεια των διαδι-
κασιών διδασκαλίας και μάθησης μέσα στο σχολείο (Wyatt, 1996).  

Προς την ίδια κατεύθυνση οι Stoll et al (2006) προσδιόρισαν τέσσερις διαστάσεις που 
πρέπει να διερευνηθούν, προκειμένου να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα ενός σχο-
λείου: α) ο βαθμός προώθησης της προόδου για όλους τους μαθητές πέρα από το ανα-
μενόμενο, β) η εξασφάλιση ότι κάθε μαθητής επιτυγχάνει το υψηλότερο δυνατό επί-
πεδο επίδοσης, γ) ο βαθμός ενίσχυσης όλων των πτυχών των επιδόσεων και της ανά-
πτυξης των μαθητών και δ) η συνεχής βελτίωση. 

Στη βιβλιογραφία αναφέρονται οι σημαντικότεροι παράγοντες σχολικής αποτελεσμα-
τικότητας, οι οποίοι βρίσκονται σε σχέση αλληλεπίδρασης μεταξύ τους:  
Ηγεσία: Η ηγεσία αναφέρεται στο ρόλο που παίζει ο διευθυντής, το στυλ διοίκησης 
που ακολουθεί και τη σχέση του με τα οράματα, τις αξίες και τους στόχους του σχο-
λείου που διευθύνει (Θεοφιλίδης, 2012). 

Κοινά οράματα και στόχοι: Τα σχολεία είναι πιο αποτελεσματικά όταν το προσωπικό 
τους μοιράζεται κοινά οράματα, στόχους και αξίες, όταν συνεργάζονται και όταν μετέ-
χουν στη λήψη αποφάσεων. 

Μαθησιακό περιβάλλον: Ένα σχολείο το οποίο είναι οργανωμένο και οι μαθητές του 
έχουν αυτοέλεγχο είναι πολύ πιο πιθανό να είναι αποτελεσματικό σε σχέση με ένα σχο-
λείο στο οποίο δεν υπάρχουν όρια και κανόνες. Οι Reynolds & Creemers (1990) ανα-
φέρουν ότι τα χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού σχολείου αφορούν στην οργανω-
μένη, σκόπιμη, εργασιακή ατμόσφαιρα, η οποία διαμορφώνει ένα ασφαλές εκπαιδευ-
τικό περιβάλλον, όπου η διαπροσωπική επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκομένων αποτε-
λεί τον κυρίαρχο στόχο. 

Ελκυστικό περιβάλλον εργασίας: Η διατήρηση ενός σχολείου σε καλή κατάσταση 
έχει θετική επίδραση στη συμπεριφορά και στις επιδόσεις των μαθητών του.   

Επικέντρωση στη διδασκαλία και στη μάθηση: Είναι ζωτικής σημασίας τόσο για 
τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους μαθητές ενός σχολείου η επικέντρωση στην ποιο-
τική μάθηση. Χρειάζεται σωστή κατανομή του χρόνου σε ποικίλες δραστηριότητες, 
παροχή ευκαιριών ανταλλαγής απόψεων τόσο μεταξύ των μαθητών όσο και μεταξύ 
μαθητών και εκπαιδευτικών και άμεση ανατροφοδότηση των μαθητών (Καψάλης, 
2005). 

Σκοποθετική διδασκαλία: Αναφέρεται στην επαρκή προετοιμασία του εκπαιδευτικού 
σχετικά με τη διδακτική ύλη, τη σαφήνεια των διδακτικών στόχων τη συνάφεια της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας με τις προηγούμενες γνώσεις των μαθητών, την επαρκώς 
δομημένη εκπαιδευτική ύλη και την υιοθέτηση ποικίλων στρατηγικών μάθησης. 

Υψηλές προσδοκίες: Ο εκπαιδευτικός πρέπει να ενημερώνει τους μαθητές του για το 
τι προσδοκά από αυτούς και να θέτουν από κοινού τους στόχους.  Σημαντικό ρόλο, 
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επίσης, διαδραματίζει και η συνεργασία με τους γονείς για την στοχοθέτηση σχετικά 
με τις επιδόσεις του μαθητή. 

Θετική ενίσχυση: Σχετίζεται τόσο με την άμεση ανατροφοδότηση των μαθητών, όσο 
και με την ενίσχυση για την τήρηση της πειθαρχίας στη σχολική τάξη. Η πειθαρχία 
ωστόσο, δεν πρέπει να αναφέρεται αποκλειστικά στους κανόνες, αλλά κυρίως στην  
έννοια του «ανήκειν» και του «συμμετέχειν» στην ομάδα της τάξης και γενικότερα του 
σχολείου. 

Παρακολούθηση της προόδου των μαθητών: Σημαντικό ρόλο παίζει η αξιολόγηση 
των επίδοσης των μαθητών, η παρακολούθηση της προόδου τους και η συνεχής βελτί-
ωση. 

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μαθητών: Οι μαθητές έχουν δικαίωμα στην ενερ-
γητική συμμετοχή στη σχολική ζωή, αλλά και υποχρέωση της ανάληψης του μεριδίου 
ευθύνης που τους αναλογεί σχετικά με την προσωπική τους μάθηση και τη διατήρηση 
του ήρεμου σχολικού κλίματος. 

Συνεργασία σχολείου – οικογένειας: Το σχολείο αποτελεί μέρος ενός ανοιχτού συ-
στήματος και ως τέτοιο θα πρέπει να επιδιώκει τη συμμετοχή των γονέων σε διάφορες 
σχολικές δραστηριότητες, τις συχνές συναντήσεις γονέων – εκπαιδευτικών και γενικό-
τερα θα πρέπει να έχει το ρόλο του δίαυλου για επικοινωνία με την κοινωνία. 

Λειτουργία του σχολείου ως μαθησιακού οργανισμού: Σημαντικός παράγοντας ενός 
αποτελεσματικού σχολείου είναι η διαρκής επιμόρφωση τόσο των εκπαιδευτικών του 
όσο και του διευθυντή της σχολικής μονάδας. Η ανάπτυξη του προσωπικού και η στή-
ριξη για νέες πρωτοβουλίες είναι καθοριστικές για την επιτυχία μιας εκπαιδευτικής 
μονάδας, δεδομένου ότι έτσι δίνει αξία στα μέλη της και παρέχει την κατάλληλη υπο-
στήριξη για ανάπτυξη και υπευθυνότητα,. Με αυτόν τον τρόπο ο οργανισμός γίνεται 
συνεχώς καλύτερος, δημιουργώντας ένα περιβάλλον εργασίας μέσω του οποίου τα 
μέλη αξιοποιούν όλες τις ικανότητές τους (Ζαβλανός,  2003). Ο εκπαιδευτικός οργανι-
σμός αποκτά πνεύμα αποτελεσματικότητας εάν είναι σταθερά προσανατολισμένος στις 
ευκαιρίες που του δίνονται, χωρίς να αγνοούνται τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και 
όταν η διεύθυνση αντιμετωπίζει τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται 
μετατρέποντάς τες σε αποτελέσματα (Καμπουρίδης, 2002). 

Ο ρόλος του διευθυντή 

Ο ρόλος του διευθυντή και ο τρόπος διοίκησης είναι καθοριστικός για την επιτυχή λει-
τουργία της εκπαιδευτικής μονάδας (Leithwood & Levin, 2005), δεδομένου ότι η ποι-
ότητα τόσο της διδασκαλίας, όσο και της μάθησης εξαρτάται από τον τρόπο άσκησης 
του έργου του διευθυντή (Dinham, 2005). 

Ο αποτελεσματικός διευθυντής, είναι εκείνος που εμπνέει ένα σαφές όραμα και μια 
ξεκάθαρη αίσθηση της αποστολής του σχολείου. Καθοδηγεί τους εκπαιδευτικούς, έχει 
μια σαφή εικόνα των δυνατών και αδύνατων σημείων του προσωπικού, γνωρίζοντας 
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παράλληλα πώς να αξιοποιήσει τα δυνατά σημεία και να μειώσει τις αδυναμίες ώστε 
να βοηθήσει στην καλύτερη δυνατή ανάπτυξη του εκπαιδευτικού προσωπικού, μέσω 
ενός συστηματικού προγράμματος παρακολούθησης και αξιολόγησης (Day & 
Harrison, 2007). 

Σύμφωνα με τον Γεωργογιάννη (2008), η αποτελεσματικότητα του διευθυντή σχετίζε-
ται με τη συναισθηματική νοημοσύνη, την αυτοεπίγνωση, την αυτορρύθμιση, τα κίνη-
τρα συμπεριφοράς, την ενσυναίσθηση και τις κοινωνικές δεξιότητες.  

Ο Πασιαρδής (2004), υποστηρίζει ότι αποτελεσματικός είναι ο διευθυντής που καλ-
λιεργεί ενεργά ένα θετικό περιβάλλον, καθοδηγεί τη συλλογικότητα, ενδιαφέρεται για 
την συνεχή ανάπτυξη του προσωπικού της μονάδας του και μεριμνά για την απαιτού-
μενη υλικοτεχνική υποδομή. Ο ίδιος λειτουργεί ως πρότυπο, καλλιεργώντας κλίμα υ-
ψηλών προσδοκιών και αυξημένης απόδοσης, εμπνέοντας και παρακινώντας το προ-
σωπικό και τους μαθητές, ενθαρρύνοντας τη δημιουργικότητα, ενεργώντας ως μέντο-
ρας και συμβάλλοντας στη διαχείριση της αβεβαιότητας (Ζαβλανός, 2003). 

Είναι λοιπόν σαφές ότι ο ρόλος του διευθυντή είναι πολυδιάστατος και περιλαμβάνει 
ποικίλες δραστηριότητες. Προκειμένου να ανταπεξέλθει σε αυτό το ρόλο ο διευθυντής 
μιας εκπαιδευτικής μονάδας θα πρέπει να διαθέτει ιδιαίτερες δεξιότητες και χαρακτη-
ριστικά. Αρχικά, θα πρέπει να κατέχει τεχνικές δεξιότητες, δηλαδή δεξιότητες που σχε-
τίζονται με την ικανότητα του ατόμου να πραγματοποιεί διοικητικές δραστηριότητες 
και συγκεκριμένα ικανότητες στη θέσπιση ρεαλιστικών στόχων και την  αποτελεσμα-
τική καθοδήγηση υφιστάμενων. Επιπλέον, χρειάζεται να είναι προικισμένος με διαπρο-
σωπικές δεξιότητες που έχουν σχέση με την ικανότητα ενός βασικού στελέχους να συ-
νεργάζεται αποτελεσματικά με τα μέλη της ομάδας, καθώς και νοητικές δεξιότητες ή 
δεξιότητες αφαιρετικής σκέψης και συνολικής θεώρησης που σχετίζονται με την ικα-
νότητα του διευθυντή να αντιμετωπίζει την οργάνωση ως σύνολο, ως σύστημα με αλ-
ληλεξαρτώμενες διοικητικές δραστηριότητες (Κωτσίκης, 2003). Από την άλλη, χρειά-
ζεται να έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά προσωπικότητας, όπως ευφυΐα, εγρή-
γορση, πρωτοτυπία, δημιουργικότητα, εντιμότητα, ειλικρίνεια, αμεροληψία,  κοινωνι-
κότητα, διπλωματία, αυτοπεποίθηση, ικανότητα να παίρνει αποφάσεις, να προγραμμα-
τίζει, να εμπνέει, να συντονίζει, να ασκεί εποπτεία και να έχει ψυχική ανθεκτικότητα 
ώστε να ανταπεξέρχεται σε πιεστικές καταστάσεις (Prytula, Noonan & Hellsten, 2013). 

Η σχέση του διευθυντή με το εξωτερικό περιβάλλον και ιδιαίτερα με τους γονείς και 
την ευρύτερη κοινότητα είναι υψίστης σημασίας για την επιτυχημένη λειτουργία της 
σχολικής του μονάδας. Όπως συγκεκριμένα αναφέρουν οι Leithwood et al. (2008), ο 
αποτελεσματικός διευθυντής πρέπει να έχει ως στόχο τη δημιουργία εποικοδομητικών 
σχέσεων με τους γονείς και την κοινότητα προκειμένου να συνδέσει τη σχολική μονάδα 
με το ευρύτερο περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί. Η επιτυχία του διευθυντή έγκειται 
στην ικανότητά του να παρακινήσει τους άλλους να αναλάβουν δράση, δίνοντας κίνη-
τρα για τη συμμετοχή γονέων και κοινότητας στη βελτίωση του σχολείου με την πρό-
σκληση για συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων. Στα αποτελεσματικά σχολεία οι 
γονείς νοούνται ως συνεργάτες και σεβαστοί εταίροι οι οποίοι στηρίζουν τη βασική 

324/390

________________________________________________________________________________________________________ 
 i-Teacher     -      I.S.S.N. : 1792 - 4146       -      Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Περιοδικό     -    25ο  Τεύχος    -         Νοέμβριος  2020



αποστολή του σχολείου, προσφέροντας τη βοήθειά τους και υποστηρίζοντας την εκ-
παίδευση των παιδιών τους (López et al, 2004). 

Συμπεράσματα 

Το συνεχώς μεταβαλλόμενο εκπαιδευτικό περιβάλλον, με έμφαση στην αλλαγή,  τοπο-
θετεί στο επίκεντρο την έννοια της σχολικής αποτελεσματικότητας και την ανάγκη κα-
τανόησης εκ μέρους των διευθυντών για το ρόλο τους στην επίτευξή της  (Whitaker, 
2003). Η σχολική αποτελεσματικότητα εμπεριέχει το σχολικό κλίμα, την  ποιότητα της 
διδασκαλίας, την ισότητα και την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών μάθησης, την επικοινω-
νία, την παρακίνηση, την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, τη συνεργασία και τις καλές 
διαπροσωπικές σχέσεις, τις υψηλές προσδοκίες των εκπαιδευτικών για την επίδοση ό-
λων των μαθητών, τις ευκαιρίες για καινοτομία και την ενεργό συμμετοχή των γονέων 
στο σχολείο (Καραγιάννη, 2008). 
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Το στυλ ηγεσίας και η επίδρασή του στην οργάνωση των Προγραμμάτων Πολιτι-
στικών Θεμάτων: Μελέτη περίπτωσης του ΓΕΛ Βυρώνειας Σερρών  

Στάμος Θεόδωρος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, Μ.Ed. & M.Sc., st.theodor@gmail.com 

Περίληψη 

Ο ρόλος της ηγεσίας είναι ιδιαίτερα σημαντικός για τη λειτουργία ενός οργανισμού. Η 
επίδρασή της έχει μελετηθεί ερευνητικά σε σχέση με την καινοτομία που αναπτύσσεται 
σε ένα σχολείο, ωστόσο δεν υπάρχουν ερευνητικά δεδομένα για τη σχέση ηγεσίας και 
Προγραμμάτων Πολιτιστικών Θεμάτων (ΠΠΘ), τα οποία αποτελούν μέρος των Και-
νοτόμων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων. Επομένως, δεν έχει διερευνηθεί κατά πόσο 
το στυλ ηγεσίας που υιοθετείται σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό επηρεάζει ή και κα-
θορίζει την εμπλοκή των μαθητών σε πολιτιστικά θέματα. Για τη μελέτη του ζητήματος 
αυτού επιλέχθηκε ως μελέτη περίπτωσης το Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ) Βυρώνειας Σερρών, 
καθώς οι επιδόσεις του στον τομέα του πολιτισμού είναι ξεχωριστές, δεδομένου ότι τα 
τελευταία 20 περίπου χρόνια έχει διοργανώσει περίπου 40 θεατρικές παραστάσεις μόνο 
με μαθητές του συγκεκριμένου Λυκείου. Σκοπός της εργασίας είναι να διερευνηθεί 
κατά πόσο το στυλ ηγεσίας επηρεάζει την ενασχόληση των μαθητών με τα ΠΠΘ. 

Λέξεις-Κλειδιά: Ηγεσία, Προγράμματα Πολιτιστικών Θεμάτων, ΓΕΛ Βυρώνειας 

Η έννοια της ηγεσίας και τα βασικά στυλ ηγεσίας  

Η ηγεσία είναι ένας τομέας που αποτελεί αντικείμενο ερευνητικής διαδικασίας εδώ και 
αρκετές δεκαετίες. Οι ερευνητές, προκειμένου να μελετήσουν το φαινόμενο διεξοδικά, 
εστιάζουν κάθε φορά σε διαφορετικές πτυχές της ηγεσίας. Έτσι, άλλες φορές εξετά-
στηκαν τα γνωρίσματα της προσωπικότητας του ηγέτη, άλλες ερευνητικές ομάδες α-
σχολήθηκαν με τη συμπεριφορά του ηγέτη σε σχέση με τους ανθρώπους που ήταν γύρω 
του, ενώ άλλοι ερευνητές μελέτησαν το φαινόμενο της ηγεσίας σε σχέση με το εκά-
στοτε περιβάλλον. Όλοι οι μελετητές κατέληξαν σε κάποια μοντέλα, σε συμπερά-
σματα, δηλαδή, αναφορικά με την αποτελεσματικότητα της ηγεσίας. Ωστόσο, θα μπο-
ρούσε κανείς να επισημάνει ότι μάλλον δεν προκύπτει μια θεωρία, η οποία αφορά μια 
αποτελεσματική μορφή ηγεσίας για όλες τις περιστάσεις. 

Η ηγεσία αποτελεί σημαντικό παράγοντα επιτυχίας και αποτελεσματικότητας, όπως 
αποδεικνύεται από πολλές έρευνες (Καραγιάννης, 2014˙ Πασιαρδής, 2004˙ Χατζηπα-
ναγιώτου, 2003). Για την προσέγγιση του όρου «ηγεσία» υπάρχουν αρκετές δυσκολίες, 
οι οποίες μάλλον οφείλονται στις διαφορετικές θεωρήσεις, βάσει των οποίων εξετάζε-
ται ο συγκεκριμένος όρος. Σύμφωνα με τον Μπουραντά (2005) ως ηγεσία θα μπορούσε 
να οριστεί η διαδικασία επηρεασμού μιας μικρής ή μεγάλης, ομάδας ανθρώπων από 
ένα άτομο (ηγέτη), με τέτοιο τρόπο ώστε εθελοντικά και πρόθυμα να προσφέρουν τον 
καλύτερό τους εαυτό για να υλοποιήσουν αποτελεσματικούς στόχους. Σύμφωνα με τον 
Πασιαρδή (2004) ηγεσία είναι το πλέγμα εκείνων των συμπεριφορών, όταν προσπαθεί 
κάποιος να επηρεάσει  τη συμπεριφορά άλλων ανθρώπων. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, 
φαίνεται ότι ο όρος περιλαμβάνει τον ηγέτη (leader), τους οπαδούς (followers), το έργο 
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(task) του ηγέτη και το περιβάλλον (situation) μέσα στο οποίο δρα (Καραγιάννης, 
2014). 

Το στυλ ηγεσίας αποτελεί έναν άξονα έρευνας αναφορικά με το φαινόμενο της ηγεσίας. 
Σχετίζεται με τα μοτίβα που παρουσιάζει η προσωπικότητα ενός ηγέτη, στη συμπερι-
φορά και στις στάσεις που υιοθετεί, στην προσπάθειά του να καθοδηγήσει το προσω-
πικό που έχει στη διάθεσή του, για να επιτευχθούν στόχοι που έχουν τεθεί (Νικολαΐδου, 
2012). Σε γενικές γραμμές η έρευνα αφορά την καταγραφή των απόψεων των εκπαι-
δευτικών αναφορικά με τη συμπεριφορά των διευθυντών τους στις διαπροσωπικές σχέ-
σεις του οργανισμού, στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων και γενικότερα στο κλίμα 
που επικρατεί στο σχολείο. Στηριζόμενοι σε αυτά τα αποτελέσματα οι ερευνητές εντό-
πισαν τρία βασικά στυλ ηγεσίας: 

• Το αυταρχικό, κατά το οποίο ο ηγέτης αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα στη 
λήψη αποφάσεων. Δίνει διαταγές χωρίς να δικαιολογεί τις πράξεις του, είναι 
δογματικός, περιορίζει την πρωτοβουλία.  

• Το δημοκρατικό, όπου κυριαρχεί η συνεργασία στη λήψη των αποφάσεων, υ-
πάρχει ενθάρρυνση για συζήτηση, καθώς και αλληλοϋποστήριξη μεταξύ του 
προσωπικού, το οποίο αναλαμβάνει πρωτοβουλίες. 

• Το φιλελεύθερο ή χαλαρό (laissez-faire), κατά το οποίο ο ηγέτης μεταβιβάζει 
όλη του την εξουσία στο ίδιο το προσωπικό, το οποίο έχει απόλυτη ελευθερία 
στη λήψη των αποφάσεων που αφορούν τον οργανισμό (Δαράκη, 2007˙ Κα-
τσαρός, 2008˙ Νικολαΐδου, 2012˙ Σαΐτης, 2008). 

Πολιτιστικά Προγράμματα και σχολείο - Χαρακτηριστικά 

Ο πολιτισμός με τη μορφή Σχολικών Δραστηριοτήτων απαντάται στην ελληνική εκ-
παίδευση τις τελευταίες τρεις περίπου δεκαετίες. Το 2008 το Υπουργείο Εθνικής Παι-
δείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΠΘ) σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ) 
εκπονούν έρευνα με θέμα «Η Ποιότητα στην εκπαίδευση: Έρευνα για την αξιολόγηση 
ποιοτικών χαρακτηριστικών του συστήματος πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης». Στη μελέτη αυτή επιχειρείται για πρώτη φορά από τον αρμόδιο κρατικό 
φορέα μια αξιολόγηση των Καινοτόμων Προγραμμάτων, μεταξύ των οποίων περιλαμ-
βάνονται και τα Διεπιστημονικά Προγράμματα/ Σχολικές Δραστηριότητες της Αγωγής 
Υγείας, των Πολιτιστικών Θεμάτων και της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΥΠΕΠΘ 
– ΠΙ, 2008). Έκτοτε εκπονήθηκαν και άλλες έρευνες που αφορούν την αποδοχή ή όχι 
γενικότερα των Προγραμμάτων αυτών. Ωστόσο, είναι ανάγκη να επισημανθεί ότι υ-
πάρχει ελλιπής ερευνητική δραστηριότητα στον τομέα αποκλειστικά των ΠΠΘ (Στά-
μος, 2020). 

Αναφορικά με τα χαρακτηριστικά των Προγραμμάτων αυτών θα μπορούσε να επιση-
μάνει κανείς ότι, όπως όλα τα Καινοτόμα Προγράμματα, έχουν προαιρετικό χαρα-
κτήρα, με αρκετά ευρεία θεματολογία (θεατρικό, μουσικό/χορευτικό, εικαστικό εργα-
στήρι, μαθητικός τύπος, λέσχη φωτογραφίας, θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς, τοπι-
κής ιστορίας και μυθολογίας, κοινωνικά, λαογραφικά κ.ά.). Στα Προγράμματα αυτά 
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υιοθετούνται μέθοδοι βιωματικής, αποκαλυπτικής αλλά και συνεργατικής μάθησης, 
ενώ οι μαθητές ενθαρρύνονται να συμμετέχουν ενεργά, συμμετέχοντας σε ομάδες, ό-
πως είναι αποδεκτό σύμφωνα με τις μαθητοκεντρικές μεθόδους (ΠΙ, 2012). Χαρακτη-
ριστικό ακόμη των Προγραμμάτων αυτών είναι η επιδίωξή τους να λειτουργήσουν ως 
συνδετικός κρίκος ανάμεσα στο σχολείο και την τοπική κοινωνία (Βαλκάνος, Βοζίκας, 
& Κουτσούγερας, 2012˙ ΠΙ, 2012) επιζητώντας την εμπλοκή όλων των μελών της σχο-
λικής κοινότητας, καθώς και της τοπικής κοινωνίας, τόσο κατά την εφαρμογή των Προ-
γραμμάτων αυτών όσο και κατά την παρουσίασή τους (Εγκύκλιος 137053/ΓΔ4/09-10-
2020). 

Παραστάσεις θεατρικής ομάδας ΓΕΛ Βυρώνειας 

Το ΓΕΛ Βυρώνειας ιδρύθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1970. Βρίσκεται σε μια πε-
ριοχή αρκετά φτωχή, που στηρίζεται κυρίως στη γεωργία και την κτηνοτροφία, και 
παραμεθόρια, καθώς απέχει από τη Βουλγαρία 15 χιλιόμετρα περίπου. Επιπλέον, απέ-
χει από το Σιδηρόκαστρο, μια κωμόπολη του Δήμου Σιντικής, 15 χιλιόμετρα, και από 
τις Σέρρες 40 χιλιόμετρα περίπου. 

Η επαφή των κατοίκων του χωριού και γενικότερα του Δήμου με πολιτιστικά δρώμενα 
είναι περιορισμένη. Οι μοναδικές πολιτιστικές εκδηλώσεις που έχουν τη δυνατότητα 
να παρακολουθήσουν, και ταυτόχρονα τυγχάνουν της αποδοχής των κατοίκων, είναι 
τα πανηγύρια, όπου συμμετέχουν οι πολιτιστικοί σύλλογοι της περιοχής με μουσικο-
χορευτικά δρώμενα. Η παρακολούθηση συναυλιών, εκθέσεων ή ακόμα και κινηματο-
γράφου είναι αρκετά δύσκολη έως απαγορευτική, καθώς απαιτείται η μετακίνηση είτε 
προς τις Σέρρες είτε προς τη Θεσσαλονίκη, που απέχει πάνω από 100 χιλιόμετρα. 

Μέσα στο πλαίσιο αυτό αποτελούν κάτι σαν όαση οι θεατρικές παραστάσεις που ορ-
γανώνονται κάθε χρόνο από το ΓΕΛ Βυρώνειας. Συγκεκριμένα, τις τελευταίες δύο δε-
καετίες, στο πλαίσιο των ΠΠΘ, ο φιλόλογος κ. Ανέστης Ακριτίδης αναλαμβάνει τη 
συγγραφή, την προετοιμασία και την παρουσίαση δύο θεατρικών έργων κατά σχολικό 
έτος. Ένα αναφέρεται στη γιορτή της 17ης Νοέμβρη και το άλλο στη γιορτή της 25ης 
Μαρτίου. Το τελευταίο είθισται να ανεβαίνει σε αμφιθέατρο του Δήμου, με τη δυνατό-
τητα να το παρακολουθήσουν όσοι το επιθυμούν, σε δύο παραστάσεις ανήμερα της 
25ης Μαρτίου.  

Το σημείο που αξίζει να τονιστεί ιδιαίτερα είναι ότι οι υποκριτές των θεατρικών έργων 
είναι μαθητές αποκλειστικά του ΓΕΛ Βυρώνειας. Επιπλέον, όλες τις εργασίες που α-
παιτούνται για να ανέβει μια παράσταση, όπως σκηνικά, μουσική, μακιγιάζ, κομμώ-
σεις, τεχνολογική υποστήριξη κ.ά., τις αναλαμβάνουν οι ίδιοι μαθητές-υποκριτές ή άλ-
λοι μαθητές του σχολείου. Με τον τρόπο αυτό η πλειοψηφία του δυναμικού του σχο-
λείου συμμετέχει με τον δικό της τρόπο στο ανέβασμα του θεατρικού έργου. Δεν είναι 
τυχαίο, λοιπόν, το γεγονός ότι οι γονείς και οι κάτοικοι της Βυρώνειας και των όμορων 
χωριών προσμένουν με ιδιαίτερη ανυπομονησία αυτήν την εκδήλωση. 
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Μεθοδολογία της έρευνας 

Σκοπός της έρευνας και ερευνητικά ερωτήματα 

Σκοπός της έρευνας είναι να διερευνηθεί κατά πόσο το στυλ ηγεσίας σε εκπαιδευτικούς 
οργανισμούς επηρεάζει την εμπλοκή των μαθητών σε ΠΠΘ. Ειδικότερα, εξετάζεται 
κατά πόσο ο τρόπος που ασκείται η διοίκηση σε έναν συγκεκριμένο δημόσιο εκπαιδευ-
τικό οργανισμό, το ΓΕΛ Βυρώνειας, επηρεάζει τη διάθεση του μαθητή να ασχοληθεί 
με ζητήματα που σχετίζονται με τον πολιτισμό. 

Προκειμένου να επιτευχθεί ο παραπάνω σκοπός, τέθηκαν τα παρακάτω ερευνητικά ε-
ρωτήματα: 

1. Κατά πόσο επηρεάζει το στυλ ηγεσίας του διευθυντή τη συμμετοχή των εκπαιδευ-
τικών στα ΠΠΘ;  

2. Κατά πόσο επηρεάζει το στυλ ηγεσίας του διευθυντή τη συμμετοχή των μαθητών 
στα ΠΠΘ; 

3. Ποια είναι τα οφέλη που προκύπτουν από τη συμμετοχή των μαθητών στα ΠΠΘ;  
4. Με ποιους τρόπους θα μπορούσε να ενισχυθεί η συμμετοχή των εκπαιδευτικών και 

των μαθητών στα ΠΠΘ; 

Ερευνητικό εργαλείο 

Για τις ανάγκες της συγκεκριμένης έρευνας χρησιμοποιήθηκε ο συνδυασμός της ποιο-
τικής και της ποσοτικής προσέγγισης. Συγκεκριμένα, έγινε χρήση ενός δομημένου ε-
ρωτηματολογίου, τη συμπλήρωση του οποίου διαχειρίστηκε ο ίδιος ο ερωτώμενος 
(self-administered questionnaire). Ειδικότερα, το ερωτηματολόγιο των εκπαιδευτικών 
αποτελούνταν από 16 ερωτήσεις. Οι 12 πρώτες προέρχονται –με ελάχιστες προσαρμο-
γές- από τη διδακτορική διατριβή του Κατσαρού (2006) «Σχολική Μονάδα και Τοπική 
Αυτοδιοίκηση: Ένα νέο πλαίσιο δράσης για το Διευθυντή – Σύγχρονο Ηγέτη». Στόχος 
αυτών των ερωτήσεων ήταν να διερευνηθούν τα χαρακτηριστικά της ηγετικής συμπε-
ριφοράς του διευθυντή της σχολικής μονάδας. 

Στο ερωτηματολόγιο προστέθηκαν και 4 ακόμη ερωτήσεις. Στόχος αυτών ήταν να προ-
σαρμοστεί το ερωτηματολόγιο στις ανάγκες της συγκεκριμένης έρευνας. Συγκεκρι-
μένα, οι ερωτήσεις 13 και 14 αφορούν τη διερεύνηση της στάσης του διευθυντή του 
ΓΕΛ Βυρώνειας σχετικά με τα ΠΠΘ του σχολείου. Επιπρόσθετα, οι ερωτήσεις 15 και 
16 είναι ανοιχτού τύπου και αφορούν τις απόψεις των εκπαιδευτικών, αφενός, για τις 
ωφέλειες που αποκομίζουν οι μαθητές από τη συμμετοχή τους στα συγκεκριμένα πο-
λιτιστικά προγράμματα και, αφετέρου, για τις προτάσεις ενίσχυσης της συμμετοχής 
των μαθητών.  

Για τη διερεύνηση των απόψεων των μαθητών χρησιμοποιήθηκε επίσης ερωτηματολό-
γιο. Αποτελείται από 10 ερωτήσεις. Οι 8 πρώτες είχαν ως στόχο τη διερεύνηση των 
απόψεων των μαθητών αναφορικά με τη στάση του διευθυντή απέναντι στα ΠΠΘ, στα 
οποία οι ίδιοι συμμετείχαν. Τέλος, οι ερωτήσεις 9 και 10 ήταν ανοιχτού τύπου και 
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διερευνούσαν τα ίδια ακριβώς ζητήματα που αφορούσαν οι ερωτήσεις 15 και 16 του 
ερωτηματολογίου των εκπαιδευτικών, δηλαδή τις ωφέλειες των μαθητών και τις προ-
τάσεις τους για την ενίσχυση της συμμετοχής τους στα ΠΠΘ. Απώτερος στόχος ήταν 
να συγκριθεί η οπτική γωνία των εκπαιδευτικών με αυτή των μαθητών όσον αφορά τα 
εξεταζόμενα ζητήματα.  

Για κάθε ερώτηση κλειστού τύπου ο ερωτώμενος (εκπαιδευτικός και μαθητής) είχε τη 
δυνατότητα να επιλέξει ανάμεσα στις παρακάτω τέσσερις επιλογές: «δεν συμφωνώ κα-
θόλου», «συμφωνώ λίγο», «συμφωνώ αρκετά», «συμφωνώ απόλυτα». 

Δείγμα και χρόνος συλλογής δεδομένων 

Στην έρευνα συμμετείχαν 18 εκπαιδευτικοί που είτε υπηρετούσαν τη σχολική χρονιά 
2019-2020 στο ΓΕΛ Βυρώνειας είτε είχαν υπηρετήσει στο παρελθόν. Δεδομένου ότι 
πρόκειται για ένα μικρό σχολείο με 6 μόνο οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών, ο συγκε-
κριμένος αριθμός των συμμετεχόντων κρίνεται ικανοποιητικός. Ο αριθμός των μαθη-
τών που συμμετείχαν στην έρευνα είναι 43. Από αυτούς οι 25 φοιτούσαν τη συγκεκρι-
μένη σχολική περίοδο στο ΓΕΛ Βυρώνειας και είναι όλοι οι μαθητές που συμμετείχαν 
έστω και μία φορά σε θεατρική παράσταση του σχολείου, ενώ οι 18 έχουν αποφοιτήσει 
από το συγκεκριμένο σχολείο τα προηγούμενα σχολικά έτη. Η συλλογή των δεδομένων 
έγινε τον Δεκέμβριο 2019 και τον Ιανουάριο 2020 

Ανάλυση δεδομένων και περιορισμοί της έρευνας 

Μετά τη συλλογή των ερωτηματολογίων ακολούθησε η αρίθμησή τους και η κωδικο-
γράφηση των απαντήσεών τους. 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. 

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων 

Απόψεις των εκπαιδευτικών για το ηγετικό προφίλ του διευθυντή 

Ο Πίνακας 1 αποτυπώνει τόσο τον αριθμό (Ν) των απαντήσεων των υποκειμένων στην 
έρευνα σε κάθε πρόταση του ερωτηματολογίου όσο και την ποσοστιαία κατανομή των 
απαντήσεών τους. 

Ο Διευθυντής – Σύγχρονος Ηγέτης: 

Καθό-
λου 
Ν 
% 

Λίγο 
Ν 
% 

Αρκετά 
Ν 
% 

Απόλυτα 
Ν 
% 

1. Επιβάλει τις αποφάσεις της διοίκη-
σης στο επίπεδο της σχολικής μονά-
δας. 

9 
50 

3 
16,7 

6 
33,3 

- 
- 

2. Έχει σαφείς στόχους και τους επιδιώ-
κει με συνέπεια και σύστημα.  

2 
11,1 

2 
11,1 

10 
55,6 

4 
22,2 
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Πίνακας 1 Απόψεις των εκπαιδευτικών για τη σχολική ηγεσία του διευθυντή 

Από την προσεχτική μελέτη των απαντήσεων σε κάθε πρόταση, συνάγονται οι παρα-
κάτω σκέψεις: 

- Ένας στους δύο από τους ερωτηθέντες θεωρεί ότι ο διευθυντής δεν επιβάλει τις από-
ψεις της διοίκησης στη σχολική μονάδα (Πρόταση 1). 

- Το 78% περίπου των συμμετεχόντων στην έρευνα πιστεύει ότι το στυλ ηγεσίας του 
διευθυντή είναι προσανατολισμένο στην επίτευξη των στόχων (Πρόταση 2). 

3. Λαμβάνει μόνος του αποφάσεις και 
δίνει εντολές για την υλοποίησή τους.  

11 
61,1 

4 
22,2 

3 
16,3 

- 
- 

4. Επικεντρώνει τη δράση του στην τυ-
πική άσκηση των καθηκόντων του.  

12 
66,7 

4 
22,2 

1 
5,6 

1 
5,6 

5. Ενθαρρύνει την ανάπτυξη πρωτο-
βουλιών από τους εκπαιδευτικούς.  

- 
- 

3 
16,7 

2 
11,1 

13 
72,2 

6. Λαμβάνει μόνος του αποφάσεις και 
προσπαθεί να πείσει για την ορθότητά 
τους.  

13 
72,2 

3 
16,3 

2 
11,1 

- 
- 

7. Ενθαρρύνει την ανάπτυξη αμφίδρο-
μης επικοινωνίας μεταξύ του ιδίου και 
των συναδέλφων του. 

- 
- 

1 
5,6 

2 
11,1 

15 
83,3 

8. Ενθαρρύνει τη συμμετοχή των εκπαι-
δευτικών στη λήψη αποφάσεων για θέ-
ματα της σχολικής μονάδας.  

1 
5,6 

1 
5,6 

3 
16,7 

13 
72,2 

9. Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την 
υπερπήδηση εμποδίων που θέτει η αυ-
στηρή τήρηση του νόμου. 

- 
- 

1 
5,6 

8 
44,4 

9 
50 

10. Είναι αποδεκτός από τους εκπαιδευ-
τικούς της σχολικής μονάδας, τους γο-
νείς και την τοπική κοινωνία. 

- 
- 

- 
- 

13 
72,2 

5 
27,8 

11. Αναθέτει τις ευθύνες του και τον η-
γετικό του ρόλο στους υφισταμένους 
του.  

9 
50 

4 
22,2 

4 
22,2 

1 
5,6 

12. Προσαρμόζει τη συμπεριφορά του 
ανάλογα με τις συνθήκες που επικρα-
τούν στη σχολική μονάδα. 

- 
- 

- 
- 

14 
77,8 

4 
22,2 

13. Προτρέπει τους εκπαιδευτικούς να 
ασχοληθούν με τα Πολιτιστικά Προ-
γράμματα. 

1 
5,6 

1 
5,6 

10 
55,6 

6 
33,3 

14. Έχει θετική γνώμη για τα Πολιτι-
στικά Προγράμματα που οργανώνει το 
σχολείο. 

- 
- 

1 
5,6 

5 
27,8 

12 
66,7 
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- Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων (83%) θεωρεί ότι ο διευθυντής δεν υιο-
θετεί το αυταρχικό στυλ ηγεσίας (Πρόταση 3). 

- Το 90% περίπου των ερωτηθέντων έχει τη γνώμη ότι ο συγκεκριμένος διευθυντής δεν 
αρκείται σε γραφειοκρατικού τύπου εκτέλεση των καθηκόντων του (Πρόταση 4). 

- Το 83% περίπου των εκπαιδευτικών πιστεύει ότι το στυλ ηγεσίας του διευθυντή συ-
νάδει με το δημοκρατικό – συμμετοχικό στυλ (Πρόταση 5). 

- Το 89% περίπου των συμμετεχόντων θεωρεί ότι το αυταρχικό στυλ ηγεσίας δεν πα-
ρατηρείται στον διευθυντή του ΓΕΛ Βυρώνειας (Πρόταση 6). 

- Το 94% των εκπαιδευτικών έχει την πεποίθηση ότι ο συγκεκριμένος διευθυντής δια-
πνέεται από ένα στυλ ηγεσίας που ευνοεί την επικοινωνία (Πρόταση 7). 

- Το 78% περίπου των ερωτηθέντων θεωρεί ότι ο διευθυντής χαρακτηρίζεται από ένα 
δημοκρατικό πρότυπο ηγεσίας (Πρόταση 8). 

- Όλοι σχεδόν οι ερωτώμενοι (94%) πιστεύουν ότι ο διευθυντής χαρακτηρίζεται από 
διάθεση να ξεπεραστούν τα κωλύματα που δημιουργεί η γραφειοκρατία (Πρόταση 9). 

- Το σύνολο των εκπαιδευτικών έχει τη γνώμη ότι ο διευθυντής τους είναι αποδεκτός 
από τους ίδιους, τους γονείς και την τοπική κοινωνία (Πρόταση 10). 

- Το 72% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι ο διευθυντής δεν αναθέτει τις ευθύνες του και 
τον ηγετικό του ρόλο στους υφισταμένους (Πρόταση 11). 

- Το σύνολο των εκπαιδευτικών θεωρεί ότι η συμπεριφορά του διευθυντή είναι ευέλι-
κτη (Πρόταση 12). 

- Το 88% περίπου των συμμετεχόντων δηλώνει ότι ο διευθυντής τούς προτρέπει να 
ασχοληθούν με τα ΠΠΘ (Πρόταση 13). 

- Σχεδόν όλοι οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας πιστεύουν ότι ο διευθυντής έχει 
θετική γνώμη για τα ΠΠΘ που οργανώνει το σχολείο (Πρόταση 14). 

Απόψεις των εκπαιδευτικών για τις ωφέλειες των μαθητών 

Η 1η κατηγορία των ωφελειών για τους μαθητές από την ενασχόλησή τους με τα ΠΠΘ 
που συγκεντρώνει τις περισσότερες απαντήσεις (21) των εκπαιδευτικών είναι η ανά-
πτυξη των διαπροσωπικών σχέσεων. Σε αυτή περιλαμβάνεται η συνεργασία, η αίσθηση 
συλλογικότητας και ομαδικότητας, η κοινωνικοποίηση των μαθητών. Η 2η κατηγορία 
είναι η ατομική βελτίωση που επιτυγχάνεται μέσω των θεατρικών παραστάσεων (16). 
Ειδικότερα, επισημαίνουν ότι βελτιώνεται η αυτοπεποίθηση, η αυτοεκτίμηση, η υπευ-
θυνότητα, η συγκέντρωση των μαθητών. Η 3η κατηγορία που θεωρούν σημαντική οι 
εκπαιδευτικοί είναι η πνευματική και η πολιτιστική καλλιέργεια (11). Έτσι, επισημαί-
νουν τη γνώση της λογοτεχνίας και του πολιτισμού με βιωματικό τρόπο, την 
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αξιοποίηση του πολιτιστικού κεφαλαίου των μαθητών, τη θεατρική παιδεία που λαμ-
βάνουν και την καλλιτεχνική εμπειρία που αποκτούν. 

Προτάσεις των εκπαιδευτικών για ενίσχυση της συμμετοχής των μαθητών στα ΠΠΘ 

Οι περισσότερες προτάσεις (12) των εκπαιδευτικών για την ενίσχυση της συμμετοχής 
των μαθητών στα ΠΠΘ επικεντρώνεται στον ίδιο τον μαθητή. Σύμφωνα με τις απαντή-
σεις τους, είναι ανάγκη να υπάρξει καλύτερη ενημέρωση των μαθητών αναφορικά με 
τα συγκεκριμένα προγράμματα, καθώς και να υπάρξουν συζητήσεις έμπειρων σε θεα-
τρικές παραστάσεις μαθητών με νέους. Παράλληλα, προτείνεται να επιλεγούν θέματα 
με αποκλειστικό κριτήριο τα ενδιαφέροντα των μαθητών, να αναλάβουν περισσότερες 
πρωτοβουλίες και να είναι πιο ενεργοί. Η 2η κατηγορία προτάσεων αφορά το θέατρο 
και τον πολιτισμό (9). Προτείνεται, δηλαδή, η δυνατότητα, αφενός, να παρακολουθούν 
οι μαθητές θεατρικές παραστάσεις μακριά από το σχολείο και, αφετέρου, να επισκε-
φτούν μουσεία και χώρους πολιτισμού. Η 3η κατηγορία αφορά τους εκπαιδευτικούς και 
τον διευθυντή του σχολείου (7). Έτσι, προτείνεται η έμπρακτη εκδήλωση της θετικής 
στάσης από μέρους τους και η διαθεσιμότητά τους για τα προγράμματα αυτά, η ουσια-
στική συνεργασία τους με τους μαθητές, η ένταξη των θεατρικών παραστάσεων σε 
ευρωπαϊκά προγράμματα, η συνεργασία με άλλα σχολεία καθώς και η αναγνώριση των 
μαθητών που συμμετέχουν στα προγράμματα αυτά με επαίνους. Η 4η κατηγορία αφορά 
την υλικοτεχνική υποδομή και τη χρηματοδότηση που απαιτείται (5). Συγκεκριμένα 
αναφέρεται η αναγκαιότητα της ύπαρξης ενός πολυχώρου κατάλληλου για τέτοιου εί-
δους δραστηριότητες και του απαραίτητου εξοπλισμού. 

Απόψεις των μαθητών για τη στάση του διευθυντή σχετικά με τα ΠΠΘ 

Ο Πίνακας 2 αποτυπώνει τόσο τον αριθμό (Ν) των απαντήσεων των υποκειμένων στην 
έρευνα σε κάθε πρόταση του ερωτηματολογίου όσο και την ποσοστιαία κατανομή των 
απαντήσεών τους. 

Ο Διευθυντής – Σύγχρονος Ηγέτης: 

Καθό-
λου 
Ν 
% 

Λίγο 
Ν 
% 

Αρκετά 
Ν 
% 

Απόλυτα 
Ν 
% 

1. Έχει θετική στάση για τη συμμετοχή 
σου στις θεατρικές παραστάσεις του 
σχολείου. 

- 
- 

1 
2,3 

12 
27,8 

30 
69,8 

2. Προσπαθεί να λύσει οποιοδήποτε 
πρόβλημα προκύπτει καθ’ όλη τη διάρ-
κεια της προετοιμασίας των θεατρικών 
παραστάσεων. 

4 
9,3 

13 
30,2 

17 
39,6 

9 
20,9 

3. Δημιουργεί εμπόδια ώστε να μη συμ-
μετάσχεις σε αυτές.  

43 
100 

- 
- 

- 
- 

- 
- 
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4. Μετά το τέλος των θεατρικών παρα-
στάσεων δείχνει την ικανοποίησή του 
λόγω της συμμετοχής σου σε αυτές. 

- 
- 

- 
- 

15 
34,9 

28 
65 

5. Εκδηλώνει τη χαρά του στους γο-
νείς/κηδεμόνες σου λόγω της συμμετο-
χής σου σε αυτές.   

- 
- 

4 
9,3 

19 
44,1 

20 
46,5 

6. Θεωρεί ότι οι θεατρικές παραστάσεις 
αποτελούν ένα στοιχείο που διακρίνει 
το σχολείο από άλλα σχολεία της περιο-
χής.  

- 
- 

1 
2,3 

8 
18,6 

34 
79 

7. Με τη δημόσια παρουσία του στις θε-
ατρικές παραστάσεις εκδηλώνει τη 
στήριξή του σε αυτές. 

- 
- 

- 
- 

13 
30,2 

30 
69,8 

8. Προβάλλει ευρύτερα τις επιδόσεις 
του σχολείου στο ζήτημα των θεατρι-
κών παραστάσεων. 

3 
7 

4 
9,3 

22 
51,1 

13 
30,2 

Πίνακας 2 Απόψεις των μαθητών για τη στάση του διευθυντή σχετικά με τα ΠΠΘ 

Από την προσεχτική μελέτη των απαντήσεων σε κάθε πρόταση συνάγονται οι παρα-
κάτω σκέψεις: 

- Το 98% των μαθητών θεωρεί ότι ο διευθυντής έχει θετική στάση αναφορικά με τη 
συμμετοχή τους στις θεατρικές παραστάσεις του σχολείου (Πρόταση 1). 

- Το 60% περίπου πιστεύει ότι ο διευθυντής προσπαθεί να λύσει τυχόν προβλήματα 
κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας των θεατρικών παραστάσεων (Πρόταση 2). 

- Όλοι οι μαθητές (100%) δηλώνουν ότι ο διευθυντής δεν δημιουργεί προβλήματα για 
τη συμμετοχή τους στις θεατρικές παραστάσεις (Πρόταση 3). 

- Όλοι οι μαθητές πιστεύουν ότι ο διευθυντής δείχνει την ικανοποίησή του για τη συμ-
μετοχή των μαθητών στις θεατρικές παραστάσεις (Πρόταση 4). 

- Το 91% περίπου θεωρεί ότι ο διευθυντής δείχνει τη χαρά του στους γονείς/ κηδεμόνες 
για τη συμμετοχή των μαθητών στις θεατρικές παραστάσεις (Πρόταση 5). 

- Όλοι σχεδόν οι μαθητές (98%) θεωρούν ότι το σχολείο τους διαφέρει αναφορικά με 
τις θεατρικές παραστάσεις συγκριτικά με τα άλλα σχολεία της περιοχής (Πρόταση 6). 

- Όλοι οι μαθητές (100%) έχουν τη γνώμη ότι ο διευθυντής εκδηλώνει δημόσια τη στή-
ριξή του στις θεατρικές παραστάσεις (Πρόταση 7).  

- Το 81% περίπου των μαθητών θεωρεί ότι ο διευθυντής προβάλλει σε ευρύτερο επί-
πεδο τις επιδόσεις του ΓΕΛ Βυρώνειας (Πρόταση 8). 

Απόψεις των μαθητών για τις ωφέλειες των ΠΠΘ 

335/390

________________________________________________________________________________________________________ 
 i-Teacher     -      I.S.S.N. : 1792 - 4146       -      Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Περιοδικό     -    25ο  Τεύχος    -         Νοέμβριος  2020



Η 1η κατηγορία των ωφελειών για τους μαθητές από την ενασχόλησή τους με τα ΠΠΘ 
που συγκεντρώνει τις περισσότερες απαντήσεις (61) των ίδιων είναι η ανάπτυξη των 
διαπροσωπικών σχέσεων. Συγκεκριμένα, οι μαθητές θεωρούν ότι έχουν την ευκαιρία 
να αναπτύξουν τη συνεργασία, την αίσθηση της ομαδικότητας και της συλλογικής συ-
νείδησης, ενώ πιστεύουν ότι οι θεατρικές παραστάσεις συμβάλλουν στην κοινωνικό-
τητα, στην επικοινωνία και στη δημιουργία φίλων. Η 2η κατηγορία που θεωρούν ση-
μαντική οι μαθητές είναι η πνευματική και η πολιτιστική καλλιέργεια (42). Έτσι, επι-
σημαίνουν τα ερεθίσματα που τους δίνονται για την ενασχόληση, τη γνώση και την 
αγάπη των τεχνών και του πολιτισμού γενικότερα, τη γνώση ηθών και εθίμων, καθώς 
και την απόκτηση της αισθητικής και την αίσθηση ελευθερίας που έχουν. Ως 3η κατη-
γορία θεωρούν και την ατομική βελτίωση που επιτυγχάνεται μέσω των θεατρικών πα-
ραστάσεων (38). Ειδικότερα επισημαίνουν ότι βελτιώνεται η αυτοπεποίθηση, η αυτο-
γνωσία, η υπευθυνότητα, η υπομονή, η πειθαρχία, ο σεβασμός, η κριτική σκέψη, η 
υπακοή σε κανόνες, η δημιουργικότητα.  

Προτάσεις των μαθητών για την ενίσχυση της συμμετοχής τους στα ΠΠΘ 

Οι περισσότερες προτάσεις (20) των μαθητών για την ενίσχυση της συμμετοχής τους 
στα ΠΠΘ επικεντρώνεται στους εκπαιδευτικούς και στον διευθυντή του σχολείου. 
Σύμφωνα με τις απαντήσεις τους είναι ανάγκη να υπάρξει μεγαλύτερη διαθεσιμότητα 
εκπαιδευτικών για την οργάνωση των θεατρικών παραστάσεων, άνοιγμα του σχολείου 
στην κοινωνία, χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ενώ επισημαίνεται ότι είναι 
πολύ σημαντικό να αναγνωρίζεται η συμμετοχή των μαθητών στις θεατρικές παραστά-
σεις μέσω ειδικών βραβεύσεων. Η 2η κατηγορία προτάσεων αφορά την υλικοτεχνική 
υποδομή και τη χρηματοδότηση που απαιτείται (19). Συγκεκριμένα, αναφέρεται η α-
ναγκαιότητα της ύπαρξης ενός πολυχώρου κατάλληλου για τέτοιου είδους δραστηριό-
τητες, ο εξοπλισμός που είναι απαραίτητος, καθώς και η ύπαρξη χορηγών. Η 3η κατη-
γορία προτάσεων αφορά το θέατρο και τον πολιτισμό (14). Προτείνεται η οργάνωση 
βιωματικών παιχνιδιών για θέατρο, η εισαγωγή στο σχολείο του μαθήματος της θεα-
τρολογίας και η παρακολούθηση από τους μαθητές του σχολείου των παραστάσεων 
που «ανέβηκαν» τα προηγούμενα έτη. Η 4η κατηγορία προτάσεων αφορά τους ίδιους 
τους μαθητές (9). Ειδικότερα, προτείνονται η ενημέρωσή τους για τις ωφέλειες των 
παραστάσεων και οι συζητήσεις, η ανάληψη πρωτοβουλιών από τους ίδιους, καθώς και 
η οργάνωση περισσότερων παραστάσεων βάσει των ενδιαφερόντων των μαθητών.  

Συμπεράσματα 

Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου των εκπαιδευτικών δείχνουν ότι ο διευθυντής 
του ΓΕΛ Βυρώνειας κ. Σαράφης διαμορφώνει τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία δη-
μοκρατικού στυλ ηγεσίας που δίνει βαρύτητα όχι μόνο στον εκπαιδευτικό αλλά και 
στην υλοποίηση των στόχων που έχουν τεθεί. 

Αναφορικά με τα ΠΠΘ οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι ο διευθυντής έχει θετική γνώμη 
για αυτά. Μάλιστα στη σχετική ερώτηση το ποσοστό των εκπαιδευτικών που έχει αυτή 
τη γνώμη αγγίζει το 100%. Επιπλέον, σχεδόν όλοι δηλώνουν ότι ο διευθυντής τούς 
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προτρέπει να ασχοληθούν με αυτά τα Προγράμματα. Οι απόψεις αυτές των εκπαιδευ-
τικών μάλλον δεν είναι άσχετες με το γενικότερο θετικό κλίμα που φαίνεται να χαρα-
κτηρίζει τις σχέσεις τους με τη διοίκηση του σχολείου. Φαίνεται, δηλαδή, ότι η διαμόρ-
φωση των προϋποθέσεων που επιτρέπουν στον εκπαιδευτικό να εκδηλώσει τα ενδια-
φέροντά του και να αναλάβει πρωτοβουλίες συμβάλλει και στην οργάνωση των θεα-
τρικών παραστάσεων στο σχολείο σε συνδυασμό όμως με την παρουσία εμπνευσμένων 
εκπαιδευτικών, όπως η παρουσία του κ. Ακριτίδη, του διοργανωτή των παραστάσεων, 
όπως έχει αναφερθεί. 

Σχετικά με την επίδραση του στυλ ηγεσίας του διευθυντή στη συμμετοχή των μαθητών 
στα ΠΠΘ φαίνεται να έχει πολύ σημαντικό ρόλο. Η θετική του γνώμη, η έκφραση ικα-
νοποίησης από την πλευρά του για τη συμμετοχή των μαθητών του σε αυτά και η μη 
δημιουργία εμποδίων για τη συμμετοχή τους φαίνεται ότι διαμορφώνουν κατάλληλο 
κλίμα, ώστε να συμμετάσχουν οι μαθητές στα Προγράμματα. Αυτό επιβεβαιώνεται από 
το γεγονός ότι δεν εκφράστηκε η αποδοκιμασία των μαθητών αναφορικά με τον ρόλο 
του διευθυντή στη διοργάνωση των θεατρικών παραστάσεων σε καμία πρόταση/ερώ-
τηση του ερωτηματολογίου. Προφανώς, το στυλ ηγεσίας που υιοθετεί είναι τέτοιο που 
ευνοεί –ή τουλάχιστον δεν αναστέλλει- τη διάθεση των μαθητών να εκδηλώσουν τις 
καλλιτεχνικές τους ευαισθησίες, κάτι που εκφράστηκε με πολύ σαφή τρόπο. 

Όσον αφορά τα οφέλη που αποκομίζουν οι μαθητές από τη συμμετοχή τους στα ΠΠΘ, 
σύμφωνα με το ερωτηματολόγιο των εκπαιδευτικών και των μαθητών, μάλλον υπάρχει 
ταύτιση απόψεων. Και οι δύο θεωρούν ως μεγαλύτερη ωφέλεια τη δυνατότητα που 
δίνεται στους μαθητές να αναπτύξουν διαπροσωπικές σχέσεις μέσω της συνεργασίας, 
της συλλογικότητας και της κοινωνικοποίησης των τελευταίων. Η ατομική βελτίωση 
των μαθητών που περιλαμβάνει την αυτοπεποίθηση, την υπευθυνότητα, την κριτική 
σκέψη, τη δημιουργική έκφραση αποτελούν επίσης κοινές αναφορές των εκπαιδευτι-
κών και των μαθητών. Επιπρόσθετα, η πνευματική και η πολιτιστική καλλιέργεια που 
περιλαμβάνει τη θεατρική παιδεία αλλά και ευρύτερες γνώσεις αποτελεί πολύ σημα-
ντική ωφέλεια. Οι μαθητές την αξιολογούν ως 2η πιο σημαντική, ενώ οι εκπαιδευτικοί 
ως 3η.  

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι προτάσεις των εκπαιδευτικών και των μαθητών 
για την ενίσχυση της συμμετοχής των τελευταίων στα ΠΠΘ. Οι εκπαιδευτικοί επικε-
ντρώνονται στους μαθητές, καθώς θεωρούν ότι απαιτείται η καλύτερη ενημέρωσή τους 
αναφορικά με τα Προγράμματα αυτά, η επιλογή των θεμάτων βάσει των ενδιαφερό-
ντων τους, η ανάληψη περισσότερων πρωτοβουλιών από τους ίδιους. Επίσης, φαίνεται 
ότι δεν αγνοούν τον δικό τους ρόλο, αφού δέχονται ότι είναι αναγκαία τόσο η θετική 
τους στάση όσο και η διαθεσιμότητά τους για την αύξηση της συμμετοχής των μαθη-
τών σε αυτά, προτείνουν την επιμόρφωσή τους στη θεατρική αγωγή και θεωρούν ότι 
χρειάζεται η αναγνώριση από το σχολείο των συμμετεχόντων μαθητών στις θεατρικές 
παραστάσεις του σχολείου.  

Οι μαθητές, από την πλευρά τους, επικεντρώνονται στους εκπαιδευτικούς και στον 
διευθυντή. Θεωρούν, δηλαδή, ότι απαιτείται μεγαλύτερη διαθεσιμότητα των 
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εκπαιδευτικών, προκειμένου να ενισχυθεί η συμμετοχή των μαθητών, το άνοιγμα του 
σχολείου στην κοινωνία και συμφωνούν ότι απαιτείται η αναγνώριση και η επιβρά-
βευση των μαθητών που συμμετέχουν. Ακόμη, οι μαθητές συμφωνούν με τους εκπαι-
δευτικούς ότι είναι χρήσιμη η καλύτερη ενημέρωσή τους, η ανάληψη πρωτοβουλιών 
από τους ίδιους, καθώς και η συγγραφή περισσότερων θεατρικών έργων βάσει των 
ενδιαφερόντων τους. Τέλος, οι προτάσεις των δύο κατηγοριών αναφέρονται στην υλι-
κοτεχνική υποδομή και στη χρηματοδότηση. Σε πολλά ερωτηματολόγια αναφέρεται η 
αναγκαιότητα της ύπαρξης ενός πολυχώρου για την οργάνωση των θεατρικών παρα-
στάσεων και του απαιτούμενου εξοπλισμού, ενώ επισημαίνεται ότι χρειάζεται να βρε-
θούν χορηγοί, οι οποίοι με την παρουσία τους θα συμβάλλουν στην επίλυση των παρα-
πάνω ελλείψεων. 
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 Περίληψη  

Η διαδικασία  λήψης επαγγελματικής απόφασης   αποτελεί την προσπάθεια του ατόμου μέσα 
από επισταμένη αξιολόγηση να οδηγηθεί στην επιλογή εκπαιδευτικών και επαγγελματικών 
λύσεων, που θα το βοηθήσουν να αντιμετωπίσει βιοποριστικά, κοινωνικά, οικογενειακά και 
λοιπά προβλήματα. Η παρούσα εργασία μελέτησε τη  διαδικασία λήψης  επαγγελματικών 
αποφάσεων, Κυπρίων μαθητών της Γ΄ Λυκείου. Για τη μέτρηση της λήψης 
επαγγελματικών αποφάσεων χρησιμοποιήθηκε το Ερωτηματολόγιο Χαρακτηριστικών Λήψης 
Επαγγελματικών Αποφάσεων (Gati et al., 2007. Gati et al 2010). Το Ερωτηματολόγιο 
Χαρακτηριστικών Λήψης Επαγγελματικών Αποφάσεων αξιολογεί το «προφίλ» (των 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών) του ατόμου στη λήψη επαγγελματικών αποφάσεων. Ενδιαφέρον 
παρουσιάζει το εύρημα ότι τα κορίτσια είναι πιο προσεκτικά στις επαγγελματικές τους 
αποφάσεις, καθώς και το εύρημα ότι επηρεάζονται λιγότερο από το περιβάλλον. Αναφορικά 
με τις υπόλοιπες δημογραφικές μεταβλητές που συσχετίστηκαν διαπιστώθηκε στατιστικά 
σημαντική διαφορά μεταξύ του δείγματος α) Συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών β) 
Επιθυμία να ευχαριστεί τους άλλους γ) Αναζήτηση συμβουλών στο εγγύς περιβάλλον. 

Abstract 

The professional decision-making process is the individual's effort through careful evaluation 
to lead to the selection of educational and professional solutions, which will help him to face 
livelihood, social, family and other problems. The present work studied the professional 
decision-making process of high school students in Cyprus. The Professional Decision Making 
Characteristics Questionnaire was used to measure professional decision-making (Gati et al., 
2007. Gati et al 2010). The Professional Decision Making Characteristics Questionnaire 
evaluates the "profile" (of the special characteristics) in making professional decisions. 
Interesting is the finding that girls are more careful in their professional decisions, as well as 
the finding that they are less influenced by the environment. Regarding the other demographic 
variables that were correlated, a statistically significant difference was found between the 
samples a) Collection and processing of information b) Willingness to please others c) Seeking 
advice in the immediate environment. 

Λέξεις-Κλειδιά: Αυτό-αποτελεσματικότητα, Λήψη Αποφάσεων, Σταδιοδρομία, Λύκειο. 
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Εισαγωγή 

Οι αποφάσεις που σχετίζονται με τις επαγγελματικές επιλογές είναι από τις πιο σημαντικές 
που θα κληθεί να πάρει ένα άτομο κατά τη διάρκεια της ζωής του. Ο λόγος έχει να κάνει με το 
ότι, έτσι όπως είναι δομημένη η κοινωνία, η οικονομική, και κοινωνική ένταξη του ατόμου, 
σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με το επάγγελμά του. Πέρα από αυτό, το επάγγελμα εξασφαλίζει 
στο άτομο τη δυνατότητα να ζήσει τη ζωή που επιθυμεί (Σιδηροπούλου, Αργυροπούλου & 
Δρόσος, 2011).   

Η διαδικασία της λήψης επαγγέλματος αποτελεί την προσπάθεια του ατόμου μέσα από 
επισταμένη αξιολόγηση να οδηγηθεί στην επιλογή εκπαιδευτικών και επαγγελματικών 
λύσεων, που θα το βοηθήσουν να αντιμετωπίσει βιοποριστικά, κοινωνικά, οικογενειακά και 
λοιπά προβλήματα. Η απόφαση σχετίζεται με την επιλογή ενός επαγγέλματος για την ένταξη 
του ατόμου και τη διατήρησή του στο ευρύτερο κοινωνικό γίγνεσθαι ενώ έχει να κάνει και με 
το μέλλον σε επίπεδο σταδιοδρομίας, κοινωνικής και οικονομικής καταξίωσης.  

Οι αποφάσεις σε σχέση με την εύρεση εργασίας συντελούν μια σύνθετη διαδικασία, η οποία 
έχει ως εναρκτήρια περίοδο την εφηβική ηλικία και συνεχίζεται στη νεανική περίοδο 
(Σιδηροπούλου, Αργυροπούλου & Δρόσος, 2011. Αργυροπούλου & Τερζάκη, 2012). 
Αργότερα η διαδικασία γίνεται λιγότερο επιτακτική μια και το άτομο έχοντας εργασία 
προχωρά σε επιλογές ανάλογα με τις ανάγκες που ανακύπτουν στη πορεία ενώ δίνεται έμφαση 
στους οικονομικούς, οικογενειακούς παράγοντες καθώς και στις προκλήσεις σταδιοδρομίας 
αλλά και το εξωτερικό περιβάλλον, που επηρεάζουν τη διαμόρφωση των επαγγελματικών 
επιλογών (Bright, Pryor, Wilkenfeld & Earl, 2005). 

Τις τελευταίες δεκαετίες η λήψη αποφάσεων στην επιλογή επαγγέλματος θεωρείται όλο και 
περισσότερο μια πολυδιάστατη και σύνθετη διαδικασία (Gaffner, & Hazler, 2002. 
Αργυροπούλου, 2012). Οι παραδοσιακές και περιορισμένες απόψεις για μια αμιγώς λογική και 
αντικειμενική διαδικασία αμφισβητούνται σταδιακά, καθώς παρατηρείται ότι η λήψη 
επαγγελματικών αποφάσεων αγγίζει τις υποκειμενικές και συναισθηματικές πλευρές της 
προσωπικότητας του ατόμου. Παράγοντες «άλλοι από λογικές μεθόδους», όπως η διαίσθηση 
(Gati & Tal, 2008), ο ρόλος του πλαισίου μέσα στο οποίο λαμβάνεται η απόφαση (Patton & 
McMahon, 2006), καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά με βάση τα οποία μπορεί να  
χαρακτηριστεί ο τρόπος με τον οποίο το άτομο παίρνει αποφάσεις (Gati et al., 2010), φαίνεται 
ότι επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων στη σταδιοδρομία (DiFabio et al., 2015). 

Με βάση την αντίληψη αυτή οι έφηβοι χρειάζεται να διαχειριστούν τους σύνθετους 
παράγοντες που ενέχει η λήψη επαγγελματικών αποφάσεων και να αποδεχτούν την ιδέα ότι 
χρειάζεται να γίνουν εκείνοι οι διαχειριστές της σταδιοδρομίας τους, καθώς το ερώτημα: «Τι 
πρόκειται να κάνω στη ζωή μου;» προϋποθέτει την ανάπτυξη μιας ικανότητας ενδοσκόπησης 
και καθορισμού των προτεραιοτήτων της ζωής (Sultana, R. G. (2011)). Έτσι η λήψη 
αποφάσεων για τη σταδιοδρομία αποτελεί μια δραστηριότητα ιδιαίτερα απαιτητική για τους 
μαθητές που τελειώνουν το σχολείο και βρίσκονται στο στάδιο της μετάβασης προς την αγορά 
εργασίας, την οποία καλούνται να εκτελέσουν με υπευθυνότητα. Για το λόγο αυτό χρειάζεται 
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να δείχνουν επιμονή στη διαχείριση των ζητημάτων της επαγγελματικής τους πορείας και να 
πιστεύουν στις ικανότητές τους προκειμένου να ανταποκριθούν στις πολύπλοκες και δύσκολες 
μεταβάσεις της επαγγελματικής τους ζωής (Sidiropoulou-Dimakakou, Mylonas & 
Argyropoulou, 2015). Η σύγχρονη επαγγελματική συμβουλευτική προσεγγίζει με ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον ζητήματα που αφορούν την ανάπτυξη δεξιοτήτων λήψης αποφάσεων και 
σταδιοδρομίας του ανωτέρου πληθυσμού. Για το λόγο αυτό η μελέτη των θεμάτων αυτής της 
εργασίας γίνεται μέσα από το πρίσμα της υπό διερεύνηση ομάδας και τη σκοπιά της 
επαγγελματικής συμβουλευτικής. 

Μέθοδος 

Δείγμα  

Στην παρούσα έρευνα έλαβαν μέρος 145 μαθητές της Γ’ Λυκείου, εκ των οποίων 71 (49%) 
ήταν άνδρες και 74 (51%) ήταν γυναίκες. Από τους 145 συμμετέχοντες, οι έξι (4.1%) δήλωσαν 
ότι δεν έχουν αδέλφια, οι 59 (40.7%) δήλωσαν ότι έχουν έναν/μία αδελφό/η, οι 41 (28.3%) 
δήλωσαν ότι έχουν δύο αδέλφια και οι 39 (26.9%) δήλωσαν ότι έχουν τρία ή περισσότερα 
αδέλφια. Ακόμα, 56 (38.6%) συμμετέχοντες δήλωσαν ότι είναι το πρώτο παιδί στην 
οικογένεια, 53 (36.6%) δήλωσαν ότι είναι το δεύτερο παιδί στην οικογένεια, 35 (24.1%) 
δήλωσαν ότι είναι το τρίτο παιδί στην οικογένεια και ένας (0.7%) δήλωσε ότι είναι το τέταρτο 
παιδί στην οικογένεια. 

Μέσα συλλογής δεδομένων 

Για τη συλλογή των δεδομένων της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν δύο ερωτηματολόγια: α) το 
Ερωτηματολόγιο Χαρακτηριστικών Λήψης Επαγγελματικών Αποφάσεων (Gati et al., 2010), 
και β) Αυτοσχέδιο Ερωτηματολόγιο ατομικών – δημογραφικών στοιχείων.  

Διαδικασία  

Η διαδικασία συλλογής των δεδομένων έγινε από μαθητές Γ΄ Λυκείου διαφόρων Λυκείων 
στην Κύπρο. Η συλλογή των δεδομένων διήρκησε τρεις εβδομάδες. Οι συμμετέχοντες 
συμπλήρωναν το ερωτηματολόγιο κατά τη διάρκεια  διδακτικής ώρας Οι μαθητές 
ενημερώθηκαν ότι η συμμετοχή τους  είναι προαιρετική αλλά και ιδιαίτερα βοηθητική, η 
συμπλήρωση των ερωτηματολογίων γίνεται ανώνυμα και η χρήση των δεδομένων θα αφορά 
μόνο ερευνητικούς σκοπούς. Τα ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν επί τόπου και υπό την 
προσωπική μου εποπτεία, γεγονός που εξασφάλισε να μην αφήνουν οι συμμετέχοντες 
αναπάντητες ερωτήσεις πέρα από κάποιες δημογραφικές πληροφορίες. Η συμπλήρωση των 
ερωτηματολογίων διαρκούσε περίπου 10-15 λεπτά. Τέλος, αφού συγκεντρώθηκε το δείγμα, 
έγιναν οι στατιστικές αναλύσεις των δεδομένων μέσω του στατιστικού υπολογιστικού 
προγράμματος SPSS v.19. 

Αποτελέσματα 

Η επίδραση του φύλου στα Χαρακτηριστικά Λήψης Επαγγελματικών Αποφάσεων 
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Αρχικά, διερευνήθηκε η επίδραση του φύλου στα Χαρακτηριστικά Λήψης Επαγγελματικών 
Αποφάσεων. Πιο συγκεκριμένα, ελέγχθηκε η διαφορά μεταξύ αγοριών και κοριτσιών ως προς 
τις τιμές των επτά διαστάσεων των Χαρακτηριστικών Λήψης Επαγγελματικών Αποφάσεων. 
Χρησιμοποιήθηκε το κριτήριο t για δύο ανεξάρτητα δείγματα (independent samplest-test). Τα 
αποτελέσματα της ανάλυσης αυτής παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Σύμφωνα, λοιπόν, με τα 
αποτελέσματα του κριτηρίου t, βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ αγοριών και 
κοριτσιών ως προς τις τιμές των παραγόντων Συλλογή και Επεξεργασία Πληροφοριών, 
Επιθυμία να ευχαριστήσεις τους άλλους – Εξάρτηση, Αναζήτηση συμβουλής από άλλους και 
Εσωτερική Έδρα Ελέγχου. 

Μάλιστα σύμφωνα με τον Πίνακα 1, βρέθηκε ότι οι μαθήτριες Λυκείου είναι πιο προσεκτικές 
και αναλυτικές κατά τη συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών σε σχέση με τους μαθητές. 
Ακόμα βρέθηκε ότι τα αγόρια επιθυμούν να ικανοποιήσουν τους σημαντικούς άλλους σε 
μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τα κορίτσια και επίσης επιθυμούν να αποφύγουν την πλήρη 
ευθύνη της λήψης αποφάσεων, αναμένοντας να ληφθεί η απόφαση από τους άλλους σε 
μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τα κορίτσια. 

Επιπλέον, βρέθηκε ότι τα κορίτσια αναζητούν τη συμβουλή των άλλων, καθώς διέρχονται από 
τα στάδια λήψης αποφάσεων σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τα αγόρια. Τέλος, βρέθηκε 
ότι τα κορίτσια σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τα αγόρια πιστεύουν ότι ελέγχουν το 
επαγγελματικό τους μέλλον και νιώθουν ότι οι αποφάσεις που παίρνουν επηρεάζουν τις 
μελλοντικές επαγγελματικές τους ευκαιρίες. 

Πίνακας 1. Η επίδραση του φύλου στα Χαρακτηριστικά Λήψης Επαγγελματικών Αποφάσεων 

    
Μέσος 
όρος 

Τυπική 
απόκλιση t β.ε. p 

Ταχύτητα λήψης της τελικής απόφασης Άνδρας 2.78 0.905 -0.658 143 0.512 
Γυναίκα 2.87 0.855 

Συλλογή και Επεξεργασία 
Πληροφοριών 

Άνδρας 4.20 0.841 -2.609 143 0.010 
Γυναίκα 4.57 0.863 

Επιθυμία να ευχαριστήσεις τους άλλους 
– Εξάρτηση 

Άνδρας 3.22 1.245 2.656 143 0.009 
Γυναίκα 2.68 1.206 

Αναζήτηση συμβουλής από άλλους Άνδρας 2.87 0.997 -2.561 134 0.012 
Γυναίκα 3.34 1.151 

Εσωτερική Έδρα Ελέγχου Άνδρας 3.08 1.113 -2.256 141 0.026 
Γυναίκα 3.49 1.096 

Επιδίωξη για το ιδανικό επάγγελμα Άνδρας 5.09 1.225 -1.653 143 0.101 
Γυναίκα 5.43 1.273 

Προθυμία για συμβιβασμό Άνδρας 4.45 1.251 1.155 143 0.250 
Γυναίκα 4.16 1.668 

Η επίδραση του μορφωτικού επιπέδου του πατέρα στα Χαρακτηριστικά Λήψης 
Επαγγελματικών Αποφάσεων 

Στη συνέχεια διερευνήθηκε η επίδραση του μορφωτικού επιπέδου του πατέρα στα 
Χαρακτηριστικά Λήψης Επαγγελματικών Αποφάσεων. Χρησιμοποιήθηκε μονοπαραγοντική 
ανάλυση διακύμανσης (one-wayANOVA). Δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά 
μεταξύ των μαθητών/τριών με πατέρες διαφορετικών μορφωτικών επιπέδων ως προς καμία 
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από τις διαστάσεις των Χαρακτηριστικών Λήψης Επαγγελματικών Αποφάσεων. Επομένως, 
διαπιστώνεται ότι το μορφωτικό επίπεδο του πατέρα μαθητών/τριών Λυκείου δεν 
διαφοροποιεί τα Χαρακτηριστικά Λήψης Επαγγελματικών Αποφάσεων. 

Η επίδραση της οικονομικής κατάστασης στα Χαρακτηριστικά                                            
Λήψης Επαγγελματικών Αποφάσεων 

Τέλος, διερευνήθηκε η επίδραση της οικονομικής κατάστασης των οικογενειών των 
μαθητών/τριών στις διαστάσεις των Χαρακτηριστικών Λήψης Επαγγελματικών Αποφάσεων, 
με το κριτήριο t για δύο ανεξάρτητα δείγματα (independent sample-test). Τα αποτελέσματα 
της ανάλυσης παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. Βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 
μαθητών που πιστεύουν ότι η οικογένειά τους μπορεί να τους στηρίξει οικονομικά μέχρι να 
διεκπεραιώσουν τις σπουδές τους και μαθητών που δεν πιστεύουν ότι η οικογένειά τους μπορεί 
να τους στηρίξει οικονομικά μέχρι να διεκπεραιώσουν τις σπουδές τους ως προς τη διάσταση 
Επιθυμία να ευχαριστήσεις τους άλλους – Εξάρτηση. 

Πίνακας 2. Η επίδραση της οικονομικής κατάστασης στα Χαρακτηριστικά Λήψης 
Επαγγελματικών Αποφάσεων 

    Μέσος 
όρος 

Τυπική 
απόκλιση 

t β.ε. p 

Ταχύτητα λήψης της τελικής 
απόφασης 

Ναι 2.84 0.891 
0.503 143 0.616 

Όχι 2.73 0.802 
Συλλογή και Επεξεργασία 
Πληροφοριών 

Ναι 4.41 0.859 
0.688 143 0.493 

Όχι 4.26 0.951 
Επιθυμία να ευχαριστήσεις τους 
άλλους – Εξάρτηση 

Ναι 3.03 1.230 
2.021 143 0.045 

Όχι 2.41 1.285 
Αναζήτηση συμβουλής από 
άλλους 

Ναι 3.05 1.091 
-1.663 134 0.099 

Όχι 3.50 1.115 
Εσωτερική Έδρα Ελέγχου Ναι 3.31 1.126 

0.644 141 0.520 
Όχι 3.13 1.100 

Επιδίωξη για το ιδανικό 
επάγγελμα 

Ναι 5.33 1.242 
1.511 143 0.133 

Όχι 4.86 1.321 
Προθυμία για συμβιβασμό Ναι 4.31 1.501 

0.230 143 0.818 
Όχι 4.23 1.370 

Πιο συγκεκριμένα, βρέθηκε ότι μαθητές που πιστεύουν ότι η οικογένειά τους μπορεί να τους 
στηρίξει οικονομικά μέχρι να διεκπεραιώσουν τις σπουδές τους επιθυμούν να ικανοποιήσουν 
τους σημαντικούς άλλους και επίσης επιθυμούν να αποφύγουν την πλήρη ευθύνη της λήψης 
αποφάσεων αναμένοντας να ληφθεί η απόφαση από τους άλλους σε μεγαλύτερο βαθμό σε 
σχέση με μαθητές που δεν πιστεύουν ότι η οικογένειά τους μπορεί να τους στηρίξει οικονομικά 
μέχρι να διεκπεραιώσουν τις σπουδές τους. 

Σχέση γενικού βαθμού στο σχολείο και Χαρακτηριστικών Λήψης Επαγγελματικών 
Αποφάσεων 
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Στην υπό-ενότητα αυτή διερευνήθηκε η σχέση μεταξύ του γενικού βαθμού στο σχολείο την 
προηγούμενη χρονιά και των επτά διαστάσεων των Χαρακτηριστικών Λήψης Επαγγελματικών 
Αποφάσεων, με χρήση του συντελεστή συσχέτισης Pearson. Τα αποτελέσματα 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 3. Σύμφωνα με τον Πίνακα 3, βρέθηκε μικρής έντασης θετική 
συσχέτιση (p <0.001) μεταξύ του γενικού βαθμού στο σχολείο την προηγούμενη χρονιά και 
του παράγοντα Συλλογή και Επεξεργασία Πληροφοριών. Δηλαδή, μαθητές οι οποίοι είχαν 
υψηλό γενικό βαθμό είναι επίσης πολύ προσεκτικοί κατά τη συλλογή και επεξεργασία 
πληροφοριών. 

Ακόμα, βρέθηκε μικρής έντασης αρνητική συσχέτιση (p =0.008) μεταξύ του γενικού βαθμού 
στο σχολείο την προηγούμενη χρονιά και του παράγοντα Επιθυμία να ευχαριστήσεις τους 
άλλους – Εξάρτηση. Δηλαδή, μαθητές οι οποίοι είχαν υψηλό γενικό βαθμό επιδιώκουν σε 
χαμηλό βαθμό να ικανοποιήσουν τους σημαντικούς άλλους (π.χ. γονείς, σύντροφος, φίλοι) και 
επίσης σε χαμηλό βαθμό επιθυμούν να αποφύγουν την πλήρη ευθύνη της λήψης αποφάσεων 
αναμένοντας να ληφθεί η απόφαση από τους άλλους. 

Βρέθηκε μικρής έντασης θετική συσχέτιση (p =0.017) μεταξύ του γενικού βαθμού στο σχολείο 
την προηγούμενη χρονιά και του παράγοντα Εσωτερική Έδρα Ελέγχου. Δηλαδή μαθητές οι 
οποίοι είχαν υψηλό γενικό βαθμό πιστεύουν σε μεγάλο βαθμό ότι ελέγχουν το επαγγελματικό 
τους μέλλον και επίσης σε μεγάλο βαθμό νιώθουν ότι οι αποφάσεις που παίρνουν επηρεάζουν 
τις μελλοντικές επαγγελματικές τους ευκαιρίες. Μικρής έντασης θετική συσχέτιση (p=0.005) 
βρέθηκε επίσης μεταξύ του γενικού βαθμού στο σχολείο την προηγούμενη χρονιά και του 
παράγοντα Επιδίωξη για το ιδανικό επάγγελμα. Δηλαδή μαθητές οι οποίοι είχαν υψηλό γενικό 
βαθμό, προσπαθούν σε μεγάλη έκταση να βρουν ένα επάγγελμα που είναι τέλειο για τον εαυτό 
τους. 

Τέλος, μικρής έντασης αρνητική συσχέτιση (p =0.039) βρέθηκε μεταξύ του γενικού βαθμού 
στο σχολείο την προηγούμενη χρονιά και του παράγοντα Προθυμία για συμβιβασμό. Δηλαδή 
μαθητές οι οποίοι είχαν υψηλό γενικό βαθμό, είναι σε μικρό βαθμό πρόθυμοι να επιδείξουν 
ελαστικότητα, όταν αντιμετωπίζουν δυσκολίες και εμπόδια στη πραγμάτωση της επιλογής 
τους και να στραφούν σε άλλη εναλλακτική λύση. 

Πίνακας 3. Δείκτες συσχέτισης μεταξύ του γενικού βαθμού στο σχολείο την προηγούμενη 
χρονιά και των Χαρακτηριστικών Λήψης Επαγγελματικών Αποφάσεων 

  

  

Ταχύτητα 
λήψης της 
τελικής 
απόφασης 

Συλλογή και 
Επεξεργασία 
Πληροφοριών 

Επιθυμία να 
ευχαριστήσεις 
τους άλλους – 
Εξάρτηση 

Αναζήτηση 
συμβουλής 
από άλλους 

Εσωτερική 
Έδρα 
Ελέγχου 

Επιδίωξη 
για το 
ιδανικό 
επάγγελμα 

Προθυμία 
για 
συμβιβασμό 

Γενικός 
βαθμός την 
περασμένη 
χρονιά 

Pearson 0.085 0.322** -0.219** 0.140 0.200* 0.231** -0.172* 

p 0.307 <0.001 0.008 0.103 0.017 0.005 0.039 
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Συζήτηση 

Οι ραγδαίες κοινωνικές, οικονομικές και τεχνολογικές αλλαγές, οι οποίες χαρακτηρίζουν τη 
σύγχρονη πραγματικότητα, έχουν επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τη διαδικασία επιλογής 
επαγγέλματος, η οποία για τους νέους καθίσταται μία δύσκολη διαδικασία. Επιπλέον, η 
ευρύτερη αβεβαιότητα που υπάρχει σήμερα, και οι τρέχουσες συνθήκες, δεν προάγουν την 
ευκολία στις επαγγελματικές αποφάσεις των μαθητών που τελειώνουν τη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση. 

Eνδιαφέρον παρουσιάζει το εύρημα ότι οι μαθήτριες Λυκείου είναι πιο προσεκτικές και 
αναλυτικές κατά τη συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών σε σχέση με τους μαθητές. 
Επίσης, αναζητούν τη συμβουλή των άλλων, καθώς διέρχονται από τα στάδια λήψης 
αποφάσεων σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τα αγόρια, ενώ πιστεύουν ότι ελέγχουν το 
επαγγελματικό τους μέλλον και νιώθουν ότι οι αποφάσεις που παίρνουν επηρεάζουν τις 
μελλοντικές επαγγελματικές τους ευκαιρίες. Το εύρημα αυτό συμφωνεί εν μέρει με τα 
ευρήματα πρόσφατων ερευνών στον ελληνικό χώρο (Σιδηροπούλου-Δημακάκου & Δρόσος, 
2010) τα οποία υποστηρίζουν ότι τα κορίτσια υπερτερούν έναντι των αγοριών στις διάφορες 
διαστάσεις της επαγγελματικής ωριμότητας, όπως εξερεύνηση σταδιοδρομίας, λήψη 
απόφασης και γνώση του κόσμου της εργασίας. 

Επιπροσθέτως, βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ της οικονομικής κατάστασης 
των γονέων (μαθητές που πιστεύουν ότι η οικογένειά τους μπορεί να τους στηρίξει οικονομικά 
μέχρι να διεκπεραιώσουν τις σπουδές τους) ως προς τη διάσταση Επιθυμία να ευχαριστήσεις 
τους άλλους – Εξάρτηση. Έτσι, οι μαθητές που πιστεύουν ότι η οικογένειά τους μπορεί να τους 
στηρίξει οικονομικά μέχρι να διεκπεραιώσουν τις σπουδές τους επιθυμούν να ικανοποιήσουν 
τους σημαντικούς άλλους και επίσης, επιθυμούν να αποφύγουν την πλήρη ευθύνη της λήψης 
αποφάσεων αναμένοντας να ληφθεί η απόφαση από τους άλλους. Το εύρημα αυτό μάς οδηγεί 
στο συμπέρασμα ότι η οικονομική κατάσταση των γονέων διαφοροποιεί την λήψη απόφασης 
των μαθητών του δείγματος, γεγονός που πιθανώς οφείλεται στο όταν ο νέος έχει τη στήριξη 
των γονέων σε οικονομικό επίπεδο δεν βιάζεται να πάρει την οποιαδήποτε απόφαση.  
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Περίληψη 

Σε αυτό το διδακτικό σενάριο περιγράφεται μια απόπειρα να προσεγγιστεί διαθεματικά 
το λογοτεχνικό είδος του σονέτου μέσα από τα αντικείμενα της Νεοελληνικής 
Λογοτεχνίας και των Αγγλικών στη τρίτη τάξη Πειραματικού Γυμνασίου κατά τη 
διάρκεια τεσσάρων διδακτικών ωρών και τριών περίπου εβδομάδων. Απώτερος σκοπός 
είναι η εξοικείωση με την αισθητική πλευρά της γλώσσας σε διαφορετικά και 
αυθεντικά περιβάλλοντα, η σύνδεση με σύγχρονα θέματα και προβλήματα καθώς και 
η επαφή μέσα από την ομαδοσυνεργατική μέθοδο ταυτόχρονα με τη χρήση ΤΠΕ 
συγκριτικά με την παγκόσμια λογοτεχνία. Η όλη προσπάθεια αποτιμήθηκε θετικά τόσο 
από μαθητές όσο και από διδάσκοντες, παρόλο που υπήρξε χρονικός περιορισμός, 
κάποιες δυσκολίες στην πρόσβαση σε ψηφιακά εργαλεία, στη συνεργασία καθώς και 
στην παραγωγή λόγου, ιδιαίτερα στην ξένη γλώσσα. Επίσης, περαιτέρω αξιοποίηση, 
επέκταση και εμπλουτισμός του σεναρίου (π.χ. και με άλλες μορφές τέχνης ή 
λογοτεχνικά είδη) θα ήταν εφικτά και επιθυμητά μελλοντικά. 

Λέξεις-Κλειδιά: σονέτο, διαθεματικότητα, γλωσσική πολυμορφία, ΤΠΕ 

Εισαγωγή - θεωρητικό πλαίσιο 

Συμβατότητα με το ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ 

Το παρόν εκπαιδευτικό σενάριο είναι απόλυτα συμβατό με το ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ των 
ανωτέρω μαθημάτων, το οποίο στοχεύει μέσα από την διαθεματικότητα στη σύνδεση 
ενός γνωστικού αντικειμένου με άλλα συγγενή αλλά και με τον πραγματικό κόσμο 
διατηρώντας τα διακριτά μαθήματα (Αλαχιώτης, 2002), πραγματώνοντας κάποιους 
από τους ευρύτερους στόχους που ορίζονται εκεί αλλά και ορισμένους από τους πιο 
συγκεκριμένους των σχετικών ενοτήτων των σχολικών εγχειριδίων. Όσον αφορά τη 
Νεοελληνική Λογοτεχνία, βασικός σκοπός της διδασκαλίας του μαθήματος είναι η 
ενεργητική αξιοποίηση της γνώσης, η καλλιέργεια της αισθητικής τους εμπειρίας και 
της κριτικής τους στάσης απέναντι σε ζητήματα της ατομικής και κοινωνικής τους ζωής 
μέσω της επαφής με έργα της εθνικής και παγκόσμιας πολιτισμικής κληρονομιάς 
(ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ, 2003). Επομένως η διδασκαλία του μαθήματος, αποβλέπει: «α) στην 
ανάπτυξη της κριτικής και δημιουργικής σχέσης των μαθητών/τριών με τα κείμενα και 
β) στην καλλιέργεια μίας ποικιλίας αναγνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων 
(ανάγνωση, ακρόαση, συγγραφή, κριτική, συγκριτική εξέταση κειμένων και οπτικών, 
θεατρική αναπαράσταση, μετουσίωση και μεταφορά συναισθημάτων σε νέο κείμενο, 
διερεύνηση των δυνατοτήτων της γλώσσας ως μέσου προσωπικής και καλλιτεχνικής 
έκφρασης, παρουσίαση και υποστήριξη κειμένων, κλπ.) στο πλαίσιο μίας 
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αναγνωστικής ομάδας» (Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων, 
2019). 

Στα πλαίσιο αυτό η διαθεματική προσέγγιση κατέχει κυρίαρχη θέση στο μάθημα της 
λογοτεχνίας δίνοντας έμφαση στην επεξεργασία ποικίλων θεμάτων σχετικών με την 
καθημερινή ζωή από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά 
της διαθεματικότητας είναι η ενεργητική συμμετοχή σε διαδικασίες διερεύνησης των 
θεμάτων (Κουλουμπαρίτση, 2003). Με αυτό τον τρόπο το μάθημα της λογοτεχνίας δεν 
αποτελεί ένα γνωστικό αντικείμενο αλλά το μέσο για ανάπτυξη της κριτικής 
ικανότητας σε ζητήματα ατομικά και συλλογικά τα οποία ενεργοποιούν τον μαθητή να 
προβληματιστεί έτσι ώστε να έχει τα εφόδια να αντιμετωπίσει, να δράσει και να 
προσαρμόζεται σε κάθε μελλοντική αλλαγή (Αργυροπούλου, 2007). Το μάθημα 
επομένως της Λογοτεχνίας νοείται ως μαθητοκεντρικό και κειμενοκεντρικό. Στη σχέση 
λογοτεχνίας και διαθεματικότητας είναι καθοριστικός ο ρόλος του διδάσκοντα ο οποίος 
καλείται να υιοθετήσει διδακτικές μεθόδους ενεργητικής –βιωματικής μάθησης τόσο 
στη λογοτεχνία όσο και σε άλλα διδακτικά αντικείμενα όπως διάλογο, ενεργοποίηση 
του ενδιαφέροντος των μαθητών, τεχνολογία, ανακαλυπτική μάθηση έτσι ώστε να 
επιτευχθεί η ουσιαστική επικοινωνία με το κείμενο. Με αυτό τον τρόπο, υπηρετείται 
και ο διαθεματικός και διεπιστημονικός προσανατολισμός του αναλυτικού 
προγράμματος, δηλ. ενιαιοποίηση περιεχομένου διδασκαλίας με εφαρμογή 
διερευνητικών και βιωματικών μεθόδων (Ματσαγγούρας, 2002,Θεοφιλίδης,1997).  

Αναφορικά με τα Αγγλικά, επιδιώκεται μέσα από την επαφή με αυθεντικά λογοτεχνικά 
κείμενα να αναπτύξουν οι μαθητές/τριες και το αισθητικό τους κριτήριο και να 
κατανοήσουν τις ποικίλες λειτουργίες της γλώσσας σε διαφορετικά περιβάλλοντα, 
αλλά και να αποκτήσουν κριτική στάση απέναντι σε βασικά ζητήματα της ατομικής και 
κοινωνικής ζωής έτσι ώστε να κατανοήσουν την οικουμενικότητά τους βιωματικά. 
Επιπλέον, γίνεται προσπάθεια να προσεγγίζουν οι μαθητές τη γνώση ενεργητικά και 
ομαδοσυνεργατικά, να προαχθεί η πολυπολιτισμικότητα και η γλωσσική πολυμορφία 
μέσα από την επαφή με την τέχνη συγκριτικά, να ενδυναμωθεί η δυναμική σχέση των 
γλωσσών έτσι ώστε μέσα από τις ομοιότητες και τις διαφορές να τονιστεί η αξία τόσο 
της μητρικής όσο και της γλώσσας στόχου. 

Επιπροσθέτως, έγινε προσπάθεια να ενσωματωθούν λειτουργικά οι ΤΠΕ έτσι ώστε να 
υποστηριχθεί η παιδαγωγική διαδικασία δίνοντας τη δυνατότητα στους μαθητές να 
αναζητήσουν και να αξιολογήσουν πληροφορίες, να λειτουργήσουν συνεργατικά 
καθώς και να αναπτύξουν υψηλού επιπέδου γνωστικές δεξιότητες που διατρέχουν όλα 
τα προγράμματα σπουδών (π.χ. δημιουργικότητα, πειραματισμός). Παράλληλα, 
επιχειρείται να αναπτυχθεί και ο ψηφιακός γραμματισμός έτσι ώστε να καταστούν οι 
μαθητές ψηφιακά εγγράμματα υποκείμενα παράλληλα με την ανάπτυξη και των 
λεγόμενων δεξιοτήτων ζωής (soft skills),όπως συνεργασία, πρωτοτυπία κ.α. 
(Partnership for 21st Century Skills, 2009). Συγχρόνως, επιζητείται η συμμετοχή όλων 
των μαθητών ανάλογα με τις δυνατότητές τους (π.χ. διαφοροποίηση ως προς το 
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παραγόμενο προϊόν, Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα νέα ΠΣ των ξένων 
γλωσσών,2013-20). 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Το παρόν σενάριο δημιουργήθηκε έχοντας ως θεωρητικό υπόβαθρο σύγχρονες 
παιδαγωγικές προσεγγίσεις και θεωρίες μάθησης, στηριζόμενο στις αρχές της 
διερευνητικής-ανακαλυπτικής μάθησης, της διαθεματικής προσέγγισης, της ομαδικής 
συνεργασίας και της διαφοροποιημένης διδασκαλίας όπου καθίσταται εφικτό 
(Ματσαγγούρας, 1998:16). Στο Πρόγραμμα Σπουδών (2011), ως γενική διδακτική 
προσέγγιση δίνεται έμφαση στη διαδικασία, στο «πως» δηλαδή αποκτάται η νέα γνώση. 
Για να επιτευχθεί αυτό, το διδακτικό περιεχόμενο δεν αποτελεί έτοιμη-
προκατασκευασμένη γνώση αλλά στοχεύει με τις ποικίλες παιδαγωγικές τεχνικές στην 
καλλιέργεια της ικανότητας του μαθητή για τη διερεύνηση και διατύπωση της νέας 
γνώσης. Ως εκ τούτου, ως παιδαγωγικές πρακτικές προτείνονται η ομαδοσυνεργατική 
διδασκαλία και η μέθοδος των σχεδίων εργασίας (project) (Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, 
2011).  

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η μάθηση εκλαμβάνεται ως μια σύνθετη διαδικασία κατά την 
οποία ο μαθητής συμμετέχει ενεργά στην ανακάλυψη, κατασκευή και συγκρότηση της 
γνώσης (μαθητοκεντρικό μοντέλο διερευνητικής μάθησης). Συνεπώς, «Η διδασκαλία 
συχνά ταυτίζεται μόνο με την ανάπτυξη των απαραίτητων νοητικών λειτουργιών από τον 
μαθητή για την οικοδόμηση της γνώσης, ενώ η λογοτεχνία συνδέεται με την αισθητική 
απόλαυση, με το θαυμασμό και τη συγκίνηση που προκαλεί στο δέκτη της. Ο δημιουργός 
με το λογοτεχνικό του έργο εξωτερικεύει την αισθητική του εμπειρία και με «όπλα» τη 
φαντασία και το λόγο εκφράζει ατομικές ψυχικές καταστάσεις, προσωπικά βιώματα, αλλά 
και κοινωνικούς προβληματισμούς Αναδημιουργεί τον κόσμο και τη ζωή μέσα από τη 
μυθοπλασία» (Κατσίκη- Γκίβαλου, 2005). Επομένως, ο μαθητής λειτουργεί ως ερευνητής, 
οργανωτής και αξιολογητής των πληροφοριών και δημιουργός της νέας γνώσης, ενώ ο 
εκπαιδευτικός λειτουργεί καθοδηγητικά στον καθορισμό των παιδαγωγικών διαδικασιών, 
υποστηρικτικά και συμβουλευτικά στη διάρκεια της διδακτικής διαδικασίας 
παρεμβαίνοντας για επίλυση τεχνικών κυρίως θεμάτων. Ταυτόχρονα, μέσω της εργασίας 
σε ομάδες -όπου είναι εφικτό- προάγεται η κοινωνική αλληλεπίδραση, η συνεργασία, η 
ελεύθερη έκφραση ιδεών και απόψεων και η ανάπτυξη κριτικής ικανότητας ενώ 
επιδιώκεται παράλληλα η στήριξη των πιο αδύναμων μαθητών μέσα από την ανάληψη 
συγκεκριμένων ρόλων. 

Συγκεκριμένα, οι θεωρίες μάθησης που αξιοποιήθηκαν είναι οι εξής: πρώτον, η 
ανακαλυπτική και βιωματική μέθοδος διδασκαλίας όπου η νέα γνώση οικοδομείται από 
τον μαθητή σταδιακά έχοντας ως βάση προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες. Η 
διδασκαλία αξιοποιεί το γνωστικό τους υπόβαθρο και τις ιδιαίτερες εμπειρίες των 
μαθητών με σκοπό να τους βοηθήσει να δομήσουν νέα γνώση μέσα από προσωπική 
ενασχόληση και προσπάθεια με τρόπο δημιουργικό, όπως ορίζει η θεωρία του 
εποικοδομητισμού του Piaget αλλά και πρόσληψης της γνώσης του Bruner και του Dewey. 
Επιπλέον, ο τελευταίος ισχυρίστηκε [1934 (1980)] ότι η αισθητική εμπειρία αποτελεί το 
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κατεξοχήν μέσο για την ανάπτυξη της φαντασίας, την οποία θεωρεί θεμελιώδες στοιχείο 
της διεργασίας της μάθησης.  

Η μάθηση συντελείται μέσα σε συγκεκριμένα πολιτιστικά πλαίσια (π.χ. ομάδα) και όχι σε 
κενό. Με άλλα λόγια, η εκπαιδευτική διαδικασία ουσιαστικά δημιουργείται μέσα από την 
αλληλεπίδραση των ατόμων και την υλοποίηση κοινών δραστηριοτήτων εξυπηρετώντας 
συγκεκριμένους σκοπούς. Έτσι, η γνώση είναι κυρίως κοινωνικό προϊόν και επιτυγχάνεται 
μέσα από την αλληλεπίδραση (ομαδοσυνεργατική διδασκαλία), όπως αναφέρει η θεωρία 
του κοινωνικού εποικοδομητισμού του Vygotsky.  

Επιπροσθέτως, γίνεται προσπάθεια να ληφθούν υπόψη τα διαφορετικά είδη νοημοσύνης 
των μαθητών έτσι ώστε η πληροφορία να δίνεται με διάφορους τρόπους (οπτικά, 
ακουστικά κ.α.) για να είναι πιο εύληπτη από αυτούς αλλά και το παραγόμενο προϊόν να 
είναι ομοίως διαφορετικό, σύμφωνα με τη θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης του 
Gardner και την διαφοροποιημένη διδασκαλία.  

Τέλος, η ένταξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων μέσω Η/Υ σε ηλεκτρονική πλατφόρμα 
μάθησης βοηθά τους μαθητές να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και να κατανοήσουν 
βαθύτερα έννοιες, να αναπτύξουν ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας, να 
προσεγγίσουν τη γνώση με παιγνιώδη τρόπο και, παράλληλα, να ενθαρρυνθούν στη 
σωστή χρήση των νέων τεχνολογιών στην καθημερινή ζωή (Plowman & Stephen 2005). 

Μεθοδολογία- Διδακτικοί στόχοι 

Ο γενικός σκοπός του σεναρίου ήταν να εξοικειωθούν οι μαθητές με το λογοτεχνικό 
είδος του σονέτου διαθεματικά (μέσα από τα αντικείμενα της Νεοελληνικής 
Λογοτεχνίας και των Αγγλικών) ερχόμενοι παράλληλα σε επαφή με προβλήματα της 
σύγχρονης κοινωνικής ζωής ομαδοσυνεργατικά με τη χρήση νέων τεχνολογιών. Πιο 
αναλυτικά, αναφορικά με τους επιμέρους στόχους και όσον αφορά τους γνωστικούς, 
επιδιώκεται οι μαθητές να γνωρίσουν το λογοτεχνικό είδος του σονέτου διαθεματικά 
και διακειμενικά ώστε να έρθουν σε επαφή με την παγκόσμια λογοτεχνία συγκριτικά 
αλλά και σε σύνδεση με το σήμερα και τα σύγχρονα προβλήματα (π.χ. μοναξιά). 

Πιο συγκεκριμένα, επιδιώκεται η διερεύνηση της σταθερής φόρμας του νεοελληνικού 
και όχι μόνο σονέτου δίνοντας έμφαση παράλληλα στη συμβολή της Επτανησιακής 
σχολής στην ανάπτυξη του ιδιαίτερου αυτού ποιητικού είδους. Για αυτόν τον σκοπό 
επιλέχθηκε από τη διδάσκουσα το ποίημα του Λ. Μαβίλη «Λήθη» ενώ οι μαθητές/τριες 
ενθαρρύνθηκαν σε μία συγκριτική ανάγνωση με το ποίημα του Κ. Καρυωτάκη 
«Είμαστε κάτι…» από τη νεότερη περίοδο της νεοελληνικής λογοτεχνίας του σχολικού 
εγχειριδίου (Καγιαλής, Ντουνιά, Μέντη,2011:69).Σκοπός της συγκριτικής ανάλυσης 
είναι να προβληματιστούν οι μαθητές/τριες σχετικά με το βίωμα της μοναξιάς σε 
διαφορετικές ιστορικές περιόδους της νεοελληνικής λογοτεχνίας αρχικά και στη 
συνέχεια να το επεκτείνουν στη σύγχρονη ζωή. Παράλληλα όχι μόνο μέσω της 
ανάγνωσης σονέτων αλλά και μέσω της οπτικοποιημένης μελοποιημένης ποίησης και 
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της απαγγελίας οι μαθητές/τριες αναμένεται να ενεργοποιηθούν συναισθηματικά έτσι 
ώστε να αναπτύξουν τον κριτικό τους στοχασμό.  

Στα Αγγλικά επιλέχθηκε έργο πιο πρόσφατου συγγραφέα (R.Frost), κι όχι ένα από τα 
κλασσικά σονέτα του Shakespeare, λόγω δυσκολίας της γλώσσας για το συγκεκριμένο 
επίπεδο γλωσσομάθειας των μαθητών, ίδιας περίπου περιόδου με το νεοελληνικό 
ποίημα του Κ. Καρυωτάκη για λόγους εύληπτης πρόσληψης στη συγκριτική ανάγνωση. 
Ως προς την ξένη γλώσσα, ένας από τους διδακτικούς στόχους είναι να την 
χρησιμοποιήσουν επικοινωνιακά σε ρεαλιστικές δραστηριότητες, να ανακαλύψουν και 
την αισθητική της πλευρά, ενώ μέσα και από την εξοικείωση και με ψηφιακά εργαλεία 
(ψηφιακός γραμματισμός), να καταλήξουν στην παραγωγή ποικίλων κειμενικών ειδών 
(ημερολόγιο, αφίσα, σονέτο κλπ.) και στις δύο γλώσσες, ει δυνατόν.  

 Όσον αφορά τις δεξιότητες, οι στόχοι επικεντρώνονται στην καλλιέργεια σεβασμού 
και θετικότερης στάσης απέναντι σε άλλες γλώσσες και πολιτισμούς καθώς και στην 
αναζήτηση ομοιοτήτων -διαφορών ανάμεσα σε διαφορετικές λογοτεχνίες (δεξιότητες 
σύγκρισης-ταξινόμησης).  

Ακολούθως, όσον αφορά τη διαδικασία της μάθησης και τους παιδαγωγικούς στόχους, 
επιδιώκεται οι μαθητές να εργάζονται ομαδικά, έτσι ώστε να καλλιεργήσουν, μέσω της 
ανακαλυπτικής μάθησης και της διερευνητικής διαδικασίας, τον διάλογο και τη μεταξύ 
τους συνεργασία, αλλά και να προάγουν την αυτενέργεια και την ανάπτυξη 
πρωτοβουλιών στην επεξεργασία πληροφοριών. 

 Τέλος, ως προς την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία, επιδιώκεται οι 
μαθητές να ερευνούν, να οργανώνουν και να επιλέγουν στοχευμένα στο διαδίκτυο για 
να βρίσκουν τις απαραίτητες πληροφορίες, να πειραματιστούν, να παρουσιάσουν, 
αναπτύξουν, σχεδιάσουν, τροποποιήσουν, εξοικειωθούν με τη χρήση των εφαρμογών 
του Web 2.0 (π.χ. ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης), να αποκτήσουν, δηλαδή 
ανώτερες δεξιότητες, σύμφωνα με τη Bloom’s taxonomy (1956). Απώτερος σκοπός 
είναι οι μαθητές/ τριες να αποκτήσουν θετική στάση απέναντι στη χρήση των νέων 
τεχνολογιών ως βασικό περιβάλλον οικοδόμησης της γνώσης στη μαθησιακή 
διαδικασία αλλά και στην καθημερινή τους ζωή. 

Ανάλυση-περιγραφή διδακτικής διαδικασίας 

Είναι αναγκαίο να διερευνηθούν πρώτιστα οι προαπαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες 
από πλευράς των μαθητών. Καταρχάς, θεωρείται δεδομένη η επαρκής εξοικείωση με 
την πλοήγηση στο διαδίκτυο και η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, κυρίως 
επεξεργαστή κειμένου αλλά και εργαλείων Web 2.0 καθώς και η απρόσκοπτη 
πρόσβαση στο εργαστήριο πληροφορικής. Αυτονόητη εξάλλου θεωρείται και η 
εξοικείωσή τους με την ομαδοσυνεργατική μέθοδο εργασίας και, τέλος, η γνώση της 
Αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον επιπέδου B1. 
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Η πρώτη φάση της διαθεματικής διδασκαλίας περιλάμβανε τις δύο πρώτες διδακτικές 
ώρες και, παρουσία και των δύο διδασκουσών, έγινε εισαγωγή στο σονέτο. Όσον 
αφορά την πορεία της διδασκαλίας, ακολουθήθηκε το μοντέλο των τριών φάσεων (πριν 
την ανάγνωση, κυρίως ανάγνωση και μετά την ανάγνωση) έτσι όπως προτείνεται από 
το ΑΠΣ (2011). Αυτή η φάση είναι και η πιο σημαντική καθώς «χτίζει γέφυρες» μεταξύ 
των κειμένων και των μαθητών/τριών. Ως εκ τούτου, σκοπός είναι η εξοικείωση των 
μαθητών με το νεοελληνικό σονέτο ως προς τη θεματική και τη φόρμα του μέσα από 
σχετικό φύλλο εργασίας. Στο στάδιο αυτό έγινε ανάκληση των γνώσεων των 
μαθητών/τριών σε ποιητικές φόρμες (π.χ. χαϊκού, ίαμβοι, δεκαπεντασύλλαβος) και 
κινητοποιήθηκαν συναισθηματικά μέσω της απαγγελίας και της ακρόασης σονέτου 
(«Είμαστε κάτι…», Κ. Καρυωτάκης). Με αυτόν τον τρόπο δόθηκε η ευκαιρία στους 
μαθητές/ τριες να εκφράσουν την προσωπική τους εμπειρία και να μυηθούν στη 
συναισθηματική ατμόσφαιρα του ποιήματος. Στη συνέχεια, επιχειρήθηκε η 
ερμηνευτική προσέγγιση του σονέτου του Λ. Μαβίλη, «Λήθη» τόσο ως προς το 
περιεχόμενο όσο και ως προς την τυπική φόρμα του σε σύγκριση με το σονέτο του Κ. 
Καρυωτάκη. Σύμφωνα με τις αρχές της ανακαλυπτικής μάθησης, οι μαθητές/τριες 
παρατήρησαν, σύγκριναν τα δύο ποιήματα και διατύπωσαν τα συμπεράσματά τους 
σχετικά με το θέμα και τα χαρακτηριστικά του σονέτου και εξέφρασαν την άποψή τους 
για το θέμα της μοναξιάς και της απογοήτευσης των ποιητικών υποκειμένων. 

 Έπειτα, ( 3η και 4η διδακτική ώρα), οι μαθητές καλούνται να εργαστούν σε ομάδες στο 
εργαστήριο της πληροφορικής (ξανά παρουσία και των δύο διδασκουσών) με χρήση 
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Tes Teach with Blendspace μέσα από το σχετικό φύλλο 
εργασίας. Να αναφερθεί ότι η εν λόγω πλατφόρμα είχε χρησιμοποιηθεί ως 
επιμορφωτικό εργαλείο σε σεμινάριο για τη χρήση τεχνολογίας στην ξενόγλωσση 
εκπαίδευση. Δεδομένου ότι η συγκεκριμένη πλατφόρμα αποτελεί βοήθημα (μεταξύ 
άλλων παρόμοιων) για τη δημιουργία μαθημάτων με τη χρήση πολλαπλών πηγών, δίνει 
τη δυνατότητα για ανεστραμμένη τάξη αλλά και για επικοινωνία και συνεργασία 
μαθητών, θεωρήθηκε σκόπιμο να αξιοποιηθεί και στην πράξη. Επομένως, οι μαθητές 
επαναφέρουν προϋπάρχουσες γνώσεις σχετικές με το λογοτεχνικό είδος του σονέτου 
παράγοντας σχετικό συννεφόλεξο με αντίστοιχο ψηφιακό εργαλείο (π.χ. tagul). Στη 
συνέχεια, αφού διαβάσουν σύντομο βιογραφικό σημείωμα του Αμερικανού ποιητή του 
σονέτου R. Frost κι ανατρέξουν και σε άλλες πηγές καλούνται να κάνουν περίληψη του 
σε διαδραστική εικόνα με το αντίστοιχο ψηφιακό εργαλείο (π.χ. Thinglink). Έπειτα, 
αφού ασχοληθούν με διάσημες ρήσεις του ποιητή κι επιλέξουν τις αγαπημένες τους, 
έρχονται σε επαφή με το ποίημα-σονέτο με παιγνιώδη τρόπο καθώς χρειάζεται να 
βάλουν τους στίχους στη σειρά, πάντα σε ομάδες. Κατόπιν, προχωρούν στην 
παρακολούθηση σχετικού βίντεο όπου ο ίδιος ο ποιητής διαβάζει το ποίημα του 
(”Acquainted with the night’, R. Frost), με σκοπό οι μαθητές/ τριες να επιβεβαιώσουν 
τις προηγούμενες επιλογές τους και να ενθαρρυνθούν σε περαιτέρω ανάλυση του 
ποιήματος με ενσωματωμένες ερωτήσεις μέσω ψηφιακού εργαλείου (π.χ. Edpuzzle). 

Κατόπιν, οι μαθητές/τριες ανάλογα με τις δυνατότητες τους, επιλέγουν είτε 
δραστηριότητα δημιουργικής γραφής σε δύο γλώσσες με απόπειρα για παραγωγή 
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σονέτου ομαδικά (π.χ. google docs) και ενδεχόμενη οπτικοποίηση του σε βίντεο με 
αντίστοιχο ψηφιακό εργαλείο (π.χ. https://www.littlebirdtales.com/),είτε, εναλλακτικά, 
δημιουργούν ψηφιακή αφίσα ή κολλάζ με βάση το θέμα του επιλεγέντος ποιήματος, 
είτε, τέλος, καταπιάνονται με τη συγγραφή ηλεκτρονικού ημερολογίου πάντα σχετικά. 
Τέλος, συμπληρώνεται σύντομη φόρμα αξιολόγησης (αποτελέσματα). 

Συμπεράσματα 

Όπως προκύπτει από την παραπάνω παρουσίαση της διαθεματικής διδασκαλίας του 
σονέτου στην Νεοελληνική και Αγγλική λογοτεχνία θεωρήθηκε ότι οι μαθητές/τριες 
μέσω της ανακαλυπτικής μάθησης, βιωματικών δραστηριοτήτων αλλά και 
δραστηριοτήτων σύγκρισης καθώς και ελεύθερης έκφρασης-συζήτησης διαπιστώνουν 
ότι οι πολιτισμοί είναι συγκοινωνούντα «δοχεία». Απώτερος σκοπός είναι να σέβονται 
και να καταλαβαίνουν την όποιας προέλευσης λογοτεχνία αλλά και να κατανοούν 
σφαιρικά, ιστορικά και διαχρονικά ένα πρόβλημα σε σύνδεση με το σήμερα. 
Αναπτύσσουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους μέσα από την παραγωγή 
ποιητικού κειμένου και ποικίλων κειμενικών ειδών αξιοποιώντας τη γλώσσα (μητρική 
αλλά και γλώσσα-στόχο) όχι μόνο ως σύστημα σημείων που ταυτίζεται με τον 
γλωσσικό κώδικα της καθημερινής επικοινωνίας αλλά και ως κώδικα με τον οποίο 
διαλέγονται μαζί του και συχνά τον ανατρέπουν. Εξοικειώνονται με τη χρήση 
τεχνολογίας για εκπαιδευτικούς σκοπούς (να επισημανθεί ότι ήταν απαραίτητη η 
βοήθεια για τη χρήση τόσο της πλατφόρμας όσο και των ψηφιακών εργαλείων με τη 
προβολή σχετικών βίντεο) και γίνεται προσπάθεια να προαχθεί η επικοινωνία και η 
συνεργασία. Επιπλέον, οι διδάσκουσες είχαν τη δυνατότητα να ξεφύγουν από τα στενά 
πλαίσια του αντικειμένου τους και να λειτουργήσουν σε νέους ρόλους. Επίσης, να 
αναφερθεί ότι θα μπορούσε να επεκταθεί το εν λόγω σενάριο με χρήση υλικού και από 
άλλες λογοτεχνίες με σχετικό περιεχόμενο καθώς και σε συσχετισμό και με άλλες 
μορφές τέχνης (π.χ. ζωγραφική, κόμικς κ.ά.), πράγμα τεχνολογικά και χρονικά 
δύσκολο. Τέλος, θα μπορούσαν να ανατεθούν εργασίες και μεγαλύτερης έκτασης 
(projects) αλλά η ηλικία των μαθητών δεν θεωρήθηκε κατάλληλη για κάτι τέτοιο 

Βιβλιογραφία 

Αλαχιώτης, Σ. (2002). Για ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα. Επιθεώρηση 
Εκπαιδευτικών Θεμάτων, 7, 7-18. 

Θεοφιλίδης, Χ. (1997). Διαθεματική προσέγγιση της διδασκαλίας. Αθήνα: Γρηγόρης. 

ΙΕΠ (2013-20) Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα νέα ΠΣ των ξένων γλωσσών. 
(Διαθέσιμο https://www.iep.edu.gr/moodle/mod/book/view.php?id=1214 
προσπελάστηκε στις 20/10/2020) 

Καγιαλής, Π., Ντουνιά, Χ., Μέντη, Θ., (2011). Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, 
Αθήνα: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων Διόφαντος 

355/390

________________________________________________________________________________________________________ 
 i-Teacher     -      I.S.S.N. : 1792 - 4146       -      Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Περιοδικό     -    25ο  Τεύχος    -         Νοέμβριος  2020

https://www.littlebirdtales.com/
https://drive.google.com/file/d/1rL1P68dTJcBe_2hJM9PFhLRZcrimy-wY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18mWuXphEzUpHafFJHbIfwaIDpTItt51j/view?usp=sharing
https://www.iep.edu.gr/moodle/mod/book/view.php?id=1214


Κατσίκη - Γκίβαλου, Α., «Η θέση της λογοτεχνίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 
Ζητήματα και προοπτικές της διδακτικής της» στο Τζ. Καλογήρου & Κ. 
Λαλαγιάννη (επιμ.), Λογοτεχνία στο σχολείο. Θεωρητικές αναζητήσεις και 
διδακτικές εφαρμογές στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Τυπωθήτω - Γιώργος 
Δαρδανός, Αθήνα, 2005, σ.σ. 14, 15. 

 Κουλουμπαρίτση, Α.Χ. (2003). Η Κατανόηση στο Αναλυτικό Πρόγραμμα, στα Σχολικά 
Εγχειρίδια και στη Διδακτική πράξη: Συστημική σχέση και Αξιολόγηση. Αθήνα: 
Γρηγόρης. 

Ματσαγγούρας, Η.(1998 & 2011). Η Καινοτομία των Ερευνητικών Εργασιών στο Νέο 
Λύκειο, Αθήνα: ΟΕΔΒ. 

Ματσαγγούρας, Η. (2002-α). Διεπιστημονικότητα, Διαθεματικότητα και Ενιαιοποίηση 
στα νέα Προγράμματα Σπουδών: Τρόποι οργάνωσης της σχολικής γνώσης, 
Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων,7, 19-36. 

ΥΠ.Ε.Π.Θ. – Π.Ι. (2001). Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών - ΑΠΣ, 
(Διαθέσιμο http://www.pi-schools.gr/programs/depps/, προσπελάστηκε στις 
20/10/2019 

Υ.Α. 113734/Γ2/3-10-2011 (ΦΕΚ Β'2334/3-10-2011) Έγκριση Προγραμμάτων 
Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την Πιλοτική 
τους Εφαρμογή του Διδακτικού Πεδίου: Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία. 

Υ. Α. 143773/Δ2/17-09-2019. Οδηγίες για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας 
και Γραμματείας και της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας στο 
Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2019 – 2020 (διαθέσιμο στο 
https://www.esos.gr/arthra/64188/odigies-gia-ti-didaskalia-mathimaton-
gymnasioy-2019-2020, προσπελάστηκε στις 27/10/2020) 

ΦΕΚ 303 & 304 (13-3-03), ΦΕΚ 1196 (26-8-03), (2003). Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο 
Προγραµµάτων Σπουδών 

Bloom, B. (1956), Taxonomy of educational objectives; the classification of 
educational goals, NY: Longmans 

Dewey, J. (1934 [1980]). Art as Experience. USA: The Penguin Group. 

Plowman, L. & Stephen, C. (2003). A “benign addition”? Research on ICT and 
preschool children. Journal of Computer Assisted Learning, 19, 149- 164. 

Partnership for 21 Century Skills. (2009). Professional development for the 21 century. 
Διαθέσιμο http://www.p21.org/documents/P21_Framework.pdf.  

356/390

________________________________________________________________________________________________________ 
 i-Teacher     -      I.S.S.N. : 1792 - 4146       -      Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Περιοδικό     -    25ο  Τεύχος    -         Νοέμβριος  2020

http://www.pi-schools.gr/programs/depps/
https://www.esos.gr/arthra/64188/odigies-gia-ti-didaskalia-mathimaton-gymnasioy-2019-2020
https://www.esos.gr/arthra/64188/odigies-gia-ti-didaskalia-mathimaton-gymnasioy-2019-2020
http://www.p21.org/documents/P21_Framework.pdf


Ιστορία, λαογραφία, λογοτεχνία του τόπου μου συγκριτικά, 
διαθεματικά και με χρήση των Τ.Π.Ε. 

Αμοιρίδου Μαρία, Εκπαιδευτικός Π.Ε.02 , marita.amiridou@gmail.coml 

 Περίληψη 

Μια σχολική δράση ετήσιας διάρκειας με αφετηρία την τοπική ιστορία και λογοτεχνία 
μπορεί να λάβει προεκτάσεις λαογραφικές, μουσικές, χορευτικές, θεατρικές και κινη-
ματογραφικές. Με τη συνδρομή των σύγχρονων τεχνολογιών οι μαθητές και μαθήτριες 
συνεργάζονται μεταξύ τους και με τους καθηγητές τους, ώστε να πετύχουν αποτέλεσμα 
πρωτόγνωρο για τα δεδομένα ενός μικρού νησιωτικού δημόσιου Γυμνασίου. 

Λέξεις-Κλειδιά: τοπική ιστορία, διαθεματικότητα, συγκριτική μελέτη, νέες τεχνολο-
γίες 

Εισαγωγή 

Η προσπάθεια καταγραφής της τοπικής ιστορίας του νησιού της Κω μέσα από λαογρα-
φικές, γλωσσικές, λογοτεχνικές ομοιότητές της με την Κύπρο, αποτέλεσε την αφορμή 
για την εκπόνηση ετήσιας δράσης συγκριτικής και διαθεματικής, με τη συνδρομή της 
Τέχνης και τη συστηματική χρήση των ΤΠΕ. Η φιλόλογος της Γ τάξης Γυμνασίου συ-
νεργάστηκε με καθηγητές άλλων ειδικοτήτων και κατάρτισε δράση διάρκειας ενός 
σχολικού έτους, στην οποία συμμετείχαν τέσσερις ομάδες μαθητών, που εργάστηκαν 
πολυεπίπεδα: ως αναγνώστες, ως ερευνητές-μελετητές, ως καλλιτέχνες-δημιουργοί 
και, προπαντώς, ως καλοί γνώστες της τεχνολογίας.  

Για τη μελέτη των ιστορικών περιόδων της Οθωμανοκρατίας και της Ιταλοκρατίας στα 
δύο νησιά επιστρατεύτηκαν, πέρα από τα ιστορικά βιβλία, λογοτεχνικά κείμενα από 
σύγχρονα ιστορικά μυθιστορήματα για την Κω και την Κύπρο αντίστοιχα. Μετά τη 
σύγκριση και καταγραφή ομοιοτήτων, κυρίως, της παράλληλης ιστορίας, λαογραφίας 
και λογοτεχνίας Κύπρου και Κω, μαθητές και εκπαιδευτικοί δραματοποίησαν κινημα-
τογραφικά, με γύρισμα 25λεπτης ταινίας, και θεατρικά, σε μουσικοχορευτική εκδή-
λωση στο τέλος της σχολικής χρονιάς, τις σημαντικότερες ιστορικές στιγμές των λογο-
τεχνικών αποσπασμάτων που επέλεξαν. Στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς οι μαθητές 
πραγματοποίησαν την ιστορική τους έρευνα και διαθεματικά, σε συνεργασία με τους 
καθηγητές των Καλλιτεχνικών, Θρησκευτικών, Πληροφορικής, Μουσικής και Χορού-
Γυμναστικής. Έτσι εμπλούτισαν και τελειοποίησαν τη διαδικασία και τα πορίσματα 
της ιστορικής τους έρευνας, τα οποία κατέγραψαν, ανά ομάδες, σε ηλεκτρονική μορφή 
(έγγραφα Word και παρουσιάσεις Power Point). 

Έναρξη και εξέλιξη της δράσης: το σκεπτικό 

 Η δράση της φιλαναγνωσίας γινόταν συστηματικά σε χώρο μεγάλης λαογραφικής α-
ξίας, στο παραδοσιακό σπίτι της Κεφάλου Κω. Έτσι, τα λαογραφικά στοιχεία που α-
ντλούνταν από τα λογοτεχνικά κείμενα γίνονταν άμεσα ορατά από τους μαθητές/τριες. 
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Μετά τις πρώτες δύο-τρεις «κατατοπιστικές» και «διερευνητικές» αναγνώσεις, οι 28 
μαθητές της Γ τάξης Γυμνασίου χωρίστηκαν σε 4 ομάδες εργασίας, που ανέλαβαν να 
μελετήσουν ομοιότητες μεταξύ Κύπρου και Κω για τις συγκεκριμένες χρονικές περιό-
δους (από το 1897  έως το 1917). 

Η κάθε ομάδα ανέλαβε να διεκπεραιώσει συγκριτική μελέτη Κύπρου και Κω γύρω από 
τα ακόλουθα ζητήματα : 

1η ομάδα: Γλωσσικό ιδίωμα, Μαντινάδες- στιχοπλακιές του λαού, Μουσική παράδοση. 

2η ομάδα: Ταπεινά επαγγέλματα, Καλλιέργεια αμπελιού και κρασί, Ήθη και έθιμα πό-
λης και υπαίθρου, Αρχιτεκτονική (παραδοσιακό σπίτι). 

3η ομάδα: Εκκλησάκια και πανηγύρια, Παραδοσιακή ενδυμασία, Σύστημα εκπαίδευ-
σης. 

4η ομάδα: Ενημερωτικά έντυπα (εφημερίδες-περιοδικά), Επίσημη λογοτεχνία, Αθλητι-
σμός και Ολυμπιακοί Αγώνες. 

Οι πληροφορίες των ομάδων αντλήθηκαν τόσο από τα αποσπάσματα ιστορικών μυθι-
στορημάτων όσο και από σχετική ηλεκτρονική βιβλιογραφία που είτε τους παρασχέ-
θηκε είτε ανακάλυψαν οι ίδιες. Τα αποτελέσματα της μελέτης τους συζητούνταν και 
ελέγχονταν από τη φιλόλογο σε συχνές συναντήσεις στο τέλος κάθε μήνα. Έτσι από 
τον Σεπτέμβριο μέχρι και το τέλος Δεκέμβρη, παράλληλα με τη φιλαναγνωσία, είχε 
ολοκληρωθεί η καταγραφή των παραπάνω πληροφοριών και από τις 4 ομάδες μελέτης 
σχετικά με την Κύπρο. Από τον Ιανουάριο ως τα μέσα Απρίλη πραγματοποιήθηκε η 
αντίστοιχη μελέτη και καταγραφή τους για την Κω. Στα μέσα Μαΐου είχε καταγραφεί 
το σύνολο της συγκριτικής μελέτης των 28 μαθητών ηλεκτρονικά, με την προσθήκη 
των μικρών εργασιών-βίντεο και πάουερ-πόιντ, που πραγματοποίησαν σχετικά στο μά-
θημα της πληροφορικής. 

Μεγάλη ικανοποίηση πρόσφεραν στους μαθητές τα αποτελέσματα της ιστορικής και 
λαογραφικής έρευνάς τους που συνέτειναν στο ότι οι ομοιότητες μεταξύ Κύπρου και 
Κω είναι πάρα πολύ μεγάλες ως προς: τη διοικητική συμπεριφορά, τις πολιτικοοικονο-
μικές τακτικές και τη γενικότερη αντιμετώπιση των νησιωτών από τους Ενετούς, Οθω-
μανούς και Άγγλους ή Ιταλούς κατακτητές τους, την επαγγελματική απασχόληση και 
τις αμοιβές των κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων-της εργατιάς- των δύο νησιών. Ο-
μοιότητες εντοπίστηκαν ακόμη στην αρχιτεκτονική των μεσαιωνικών κάστρων και 
σπιτιών, καθώς και στην αρχιτεκτονική παραδοσιακών λαϊκών σπιτιών και εκκλησιών, 
το 1800, στη διοργάνωση πανηγυριών, τη χρήση παραδοσιακών μουσικών οργάνων, 
τη διάδοση της προφορικής δημώδους λογοτεχνίας και την οργάνωση της στοιχειώδους 
εκπαίδευσης για τους απλούς, μη ευκατάστατους νησιώτες. 

Αυτό, όμως, που εντυπωσίασε τους μαθητές ήταν η επιβεβαίωση της τεράστιας ομοιό-
τητας της κυπριακής διαλέκτου με την κεφαλιανή διάλεκτο της Κω. Ενδεικτικά ανα-
φέρω το συγκεκριμένο συμπέρασμα που προέκυψε από την έρευνα των μαθητών –με 
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τη χρήση ανάλογης βιβλιογραφίας-: «Ανάμεσα στην Κύπρο και τα Δωδεκάνησα υπάρ-
χει μια φυσική συγγένεια που οφείλεται στο κοινό γλωσσικό κλίμα. Κατά τον Α. Γ. 
Τσοπανάκη οι διαλεκτικές ομοιότητες αποδίδονται στο όμοιο διαλεκτικό υπόστρωμα, 
όπως αυτό διαμορφώθηκε από τη συγγένεια της αρχαίας αρκαδοκυπριακής διαλέκτου 
με τις δωρικές των νότιων νησιών και προπάντων στη μακρά επίδραση της Κοινής 
(πρόκειται για μια δωρίζουσα μεσογειακή κοινή, που μιλιόταν κατά τους ελληνιστικούς 
χρόνους). Επίσης, υπήρξε διαρκής επικοινωνία των κατοίκων των ανατολικών μερών 
του Ελληνορωμαϊκού και Βυζαντινού κόσμου μεταξύ τους. Εξάλλου όλες οι νεοελλη-
νικές διάλεκτοι, κατά τον Μενέλαο Χριστοδούλου, διασώζουν ομηρικά και αρχαία 
στοιχεία, αφού η ελληνική γλώσσα είναι μία και ενιαία από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι 
σήμερα. Τα ξένα λεξιλογικά στοιχεία, τέλος, και στην Κυπριακή και στις διαλέκτους 
των Δωδεκανήσων μαρτυρούν φυσικές γλωσσικές επιδράσεις λαών, κυρίως Βενετών 
και Τούρκων κατακτητών, που πέρασαν μακρόχρονα και από τις δύο περιοχές στην 
ιστορική τους πορεία». Παράλληλα με τη φιλαναγνωσία και τη βιβλιογραφική έρευνα 
των μαθητών/τριών, αντλήθηκαν συμπεράσματα και στο μάθημα της Λογοτεχνίας: η 
μακροχρόνια υποταγή σε διαφορετικούς κατακτητές και ο συνεχής αγώνας για την α-
ποτίναξή του καταγράφεται τόσο στη μεσαιωνική δημώδη λογοτεχνία του 16ου αιώνα, 
όσο και σε μεγάλους εκπροσώπους της τοπικής λογοτεχνίας Κύπρου και Κω. Μεγάλη 
έμφαση δόθηκε στις ομοιότητες που παρουσιάζουν οι παραλλαγές πολύστιχων αφηγη-
ματικών τραγουδιών της αγάπης (στιχοπλακιές της Κω και ερωτικά δημώδη άσματα 
Κύπρου). Επίσης μελετήθηκαν ποιήματα του εθνικού ποιητή της Κύπρου, Βασίλη Μι-
χαηλίδη, («11η Ιουλίου», «Ανεράδα»), του διαλεκτικού Κύπριου ποιητή Δημήτρη Λι-
πέρτη («Καρτερούμεν»), καθώς και στιχουργήματα του Κώου ιστοριοδίφη Ιάκωβου 
Ζαρράφτη. Με τη διδασκαλία της κυπριακής διαλεκτικής ποίησης δύο μεγάλων κυ-
πρίων ποιητών, του Βασίλη Μιχαηλίδη και του Δημήτρη Λιπέρτη, και ενός μεγάλου 
κώου λόγιου, του Ιάκωβου Ζαρράφτη, εκ παραλλήλου, οι μαθητές μπόρεσαν να εντο-
πίσουν επιπλέον διαλεκτικές ομοιότητες, και σε λογοτεχνικό επίπεδο, μεταξύ Κύπρου 
και Κω. Ιδιαίτερα συνετέλεσε σε αυτό και η ηλεκτρονική πλοήγηση της 1ης ομάδας 
εργασίας σε ιστότοπους σχετικούς με το κυπριακό είτε το Κωακό ιδίωμα. 

Με τη συνδρομή της καθηγήτριας οικιακής οικονομίας οι μαθητές/τριες της 2ης ομάδας 
άντλησαν πολλές πληροφορίες για την κατασκευή, την αρχιτεκτονική και διακόσμηση 
του παραδοσιακού σπιτιού σε Κύπρο και Κω το 1800, καθώς και για τη σημασία της 
καλλιέργειας του αμπελιού και της διακίνησης του κρασιού στα δύο νησιά. Ακόμη έ-
δωσαν έμφαση στη σημασία των ταπεινών επαγγελμάτων, όπως του αγρότη, του καλ-
λιεργητή μετάξης, του αχθοφόρου, του εργάτη των αλυκών για τη λειτουργία της κρα-
τικής και οικιακής οικονομίας στα δύο νησιά τόσο κατά τον Μεσαίωνα όσο και στα 
1800.  

Το μάθημα των θρησκευτικών φώτισε μια άλλη διάσταση της ελληνικής ιστορίας σε 
Κύπρο και Κω για τους μαθητές/τριες κυρίως της 3ης ομάδας εργασίας. Με τη συν-
δρομή του καθηγητή τους έμαθαν να εκτιμούν τον ρόλο που διαδραμάτισε η εκκλησία 
στη διάσωση της ελληνικής παιδείας και στη μετάδοσή της στις γενιές των υπόδουλων 
Ελλήνων, ιδιαίτερα στα χρόνια της Αγγλοκρατίας και της Ιταλοκρατίας σε Κύπρο και 
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Κω αντίστοιχα. Ιδιαίτερα έμφαση έδωσε ο θεολόγος στη δυναμική παρουσία και δράση 
της ορθόδοξης εκκλησίας στην Κύπρο για την ίδρυση του Παγκυπρίου Γυμνασίου και 
τη διατήρηση της ελληνικής παιδείας, την εκμάθηση της αρχαίας ελληνικής ιστορίας 
και γραμματείας, καθώς και για την ανύψωση του αγωνιστικού πνεύματος των ελλη-
νοκυπρίων στους χαλεπούς καιρούς της αγγλικής κατοχής της νήσου. Εκτενής ανα-
φορά έγινε από τον θεολόγο και στο ρόλο της Κωακής Εκκλησίας για τη σύσταση και 
διατήρηση αλληλοδιδακτικών σχολείων σε όλο το νησί κατά τα χρόνια της Οθωμανο-
κρατίας και Ιταλοκρατίας. Τέλος οι μαθητές/τριες εντόπισαν στην έρευνά τους, μελέ-
τησαν και σχολίασαν, σε συνάντησή τους με τον Μητροπολίτη Κώου-Νισύρου, κου 
Ναθαναήλ, την τεράστια ιστορική συνδρομή της εκκλησίας στη διατήρηση του ορθό-
δοξου δόγματος υπό την απειλή των Μουσουλμάνων κατακτητών με την παροχή βοή-
θειας στους κρυπτοχριστιανούς, τους επονομαζόμενους «λινοβάμβακους» στην Κύπρο 
και «μελαζένους» στην Κω. 

Στο μάθημα της μουσικής και της γυμναστικής-χορού οι μαθητές και μαθήτριες της 1ης  
ομάδας ανακάλυψαν τη συμβολή της μουσικής και χορευτικής τέχνης στη διαμόρφωση 
του λαϊκού ιστορικού αποτυπώματος Κύπρου και Κω. Με τη σωστή καθοδήγηση του 
καθηγητή μουσικής οι μαθητές/τριες γνώρισαν τα κοινά και κύρια μουσικά όργανα των 
δύο νησιών, δηλαδή το βιολί και το λαούτο. Κατέγραψαν στον υπολογιστή δικά τους 
σύντομα μουσικά μοτίβα, μιμούμενοι αυτά που έπαιζαν τότε οι λαϊκοί οργανοπαίχτες 
σε πανηγύρεις για να συνοδεύσουν είτε τους χορευτές είτε τους τραγουδιστές. Έτσι 
έγινε πολύ ευκολότερη η εξοικείωση των μαθητών και μαθητριών με τους χορευτικούς 
ρυθμούς Κύπρου και Κω. 

Για τον καθηγητή της γυμναστικής και παραδοσιακών χορών η διαδικασία μύησης των 
μαθητών στη βηματολογία των παραδοσιακών χορών της Κύπρου δεν παρουσίασε κα-
μία δυσκολία. Με έκπληξη οι μαθητές/τριες, κυρίως της 4ης ομάδας, ανακάλυψαν τις 
τεράστιες ομοιότητες των παραδοσιακών χορών των δύο νησιών, όπως είναι ο συρτός, 
οι αντικριστοί και μικρασιατικής προέλευσης χοροί. 

Επιπλέον, με τη βιωματική μέθοδο που προσφέρει η συμμετοχή σε μια εκπαιδευτική 
εκδρομή και σε ένα σχολικό δρώμενο, δόθηκε μία ακόμη, ενδιαφέρουσα διάσταση 
στην παραπάνω δράση. Με μονοήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στην Κω και περιήγηση 
σε όλα τα σημεία-αξιοθέατα ιστορικής σημασίας του νησιού στα χρόνια της Οθωμα-
νοκρατίας και Ιταλοκρατίας, όπου οι μαθητές προετοίμασαν οι ίδιοι την ξενάγηση 
στους χώρους, που είχαν προηγουμένως μελετήσει: στο λαογραφικό μουσείο, στον ι-
στορικό Πλάτανο, στο τζαμί της Πλατείας Κω, στο Δημαρχείο, στο κτήριο της Δημο-
τικής Αγοράς και σε όλα τα κτήρια ρασιοναλιστικής-φασιστικής αρχιτεκτονικής που 
φιλοτεχνήθηκαν επί ιταλοκρατίας στο νησί της Κω. 

Προκειμένου να γίνει βιωματική σύγκριση με τα αντίστοιχα λαογραφικά και ιστορικά 
στοιχεία της Κύπρου, οργανώθηκε τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στην Κύπρο. Εκεί 
οι μαθητές επισκέφτηκαν τις πόλεις Λάρνακα, Λεμεσό και Λευκωσία για να διαπιστώ-
σουν «ιδίοις όμμασιν» πόσα ιστορικά, τοπιογραφικά και λαογραφικά στοιχεία των βι-
βλίων που διαβάστηκαν διασώζονται σήμερα. Έγινε επίσκεψη στα μεσαιωνικά κάστρα 
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των τριών πόλεων, στη βυζαντινή εκκλησία του Αγίου Λαζάρου Λάρνακας, στο λαο-
γραφικό-ιστορικό μουσείο κέρινων ομοιωμάτων Φάτσα και στο ιστορικής σημασίας 
Παγκύπριο Γυμνάσιο Λευκωσίας αλλά και στο μουσείο του. 

Η ευχαρίστηση της εκδρομής έδωσε τη θέση της στην έκπληξη και την ευχάριστη α-
γωνία της κινηματογραφικής δραματοποίησης, στις αρχές Φλεβάρη και μέχρι τα τέλη 
Μάρτη. Σκηνοθέτης, φίλος του Γυμνασίου, ανέλαβε να παραχωρήσει στους μαθη-
τές/τριες τη σύγρονη τεχνολογία του εργαστηρίου του, για να φιλοτεχνήσει μαζί τους 
25λεπτο βίντεο με αφηγήσεις και διαλόγους διασκευασμένους από τα λογοτεχνικά α-
ποσπάσματα που επιλέχτηκαν. Οι μαθητές χρειάστηκε να ενσαρκώσουν τους μυθιστο-
ρηματικούς ήρωες που μελέτησαν. Ορισμένοι μαθητές παρακολούθησαν και την επί-
πονη διαδικασία του μοντάζ και έμαθαν παράλληλα αρκετές τεχνικές λεπτομέρειες. 
Έτσι η χρήση της τεχνολογίας ανέδειξε το σύνολο της δράσης, την προέβαλε στο δια-
δίκτυο και δημιούργησε ντοκουμέντο. Για τα σχολικά δεδομένα των ελληνικών επαρ-
χιακών Γυμνασίων όλη η παραπάνω διαδικασία αποτέλεσε πρωτόγνωρη και πολύ ε-
ποικοδομητική εμπειρία για καθηγητές και μαθητές. 

Το τελευταίο στοιχείο του διδακτικού προγράμματος, εξίσου ψυχαγωγικό και καθορι-
στικής σημασίας για τη μαθητική παιδεία, ήταν η τελική εκδήλωση –μουσικοχορευτικό 
δρώμενο που παρουσίασαν οι μαθητές/τριες. Όλες οι γνώσεις και εμπειρίες που απο-
κόμισαν στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς από την ομαδική ανάγνωση, την ομαδική 
ιστορική έρευνα, τη διαθεματική διδασκαλία, τις ΤΠΕ και τις εκπαιδευτικές εκδρομές, 
συμπυκνώθηκαν και παρουσιάστηκαν στο τέλος της σε σχολική παράσταση μπροστά 
σε γονείς και επίσημους προσκεκλημένους. Κινητοποίησαν έτσι τους μηχανισμούς της 
πειθαρχίας, του συντονισμού και της ομαδικής συμμετοχής και προετοιμασίας, προκει-
μένου να επιτευχθεί ένα καλό συλλογικό αποτέλεσμα. 

Στο μάθημα της πληροφορικής, οι μαθητές και μαθήτριες έμαθαν την τεχνική δημιουρ-
γίας προγράμματος πάουερ πόιντ και δημιουργίας βίντεο για να ετοιμάσουν τις ηλε-
κτρονικές προβολές της παράστασης. Αγόρια και κορίτσια ένιωσαν μικροί δημιουργοί 
και βασικοί συντελεστές σε ένα πολύ σημαντικό μέρος της παράστασης, που συνδύαζε 
ηλεκτρονική εικόνα και ήχο. Οι μαθητές με ιδιαίτερο ταλέντο στο χορό, στη μουσική 
ή στην απαγγελία χρειάστηκε να επιστρατεύσουν όλες τις δυνάμεις τους για να αποδώ-
σουν τα μέγιστα στους αντίστοιχους τομείς. Η διδασκαλία χορών και τραγουδιών Κύ-
πρου και Κω, η ένδυση με παραδοσιακές στολές των δύο νησιών η συμμετοχή σε πρό-
βες έδωσαν μεγάλη χαρά στους μαθητές που συμμετείχαν σε μια τόσο δημιουργική 
δράση. 

Είναι προφανές, από όλα τα παραπάνω, ότι ο συγκεκριμένος τρόπος διδασκαλίας της 
τοπικής ιστορίας, με φιλαναγνωσία, συγκριτικά, διαθεματικά και με δραματοποίηση, 
θεατρική και κινηματογραφική αξιοποιεί πολλούς τομείς και διαστάσεις ή πτυχές της 
μαθητικής και καθηγητικής ζωής, δράσης, κλήσης και φαντασίας. Ειδικότερα, η διδα-
κτική μεθοδολογία της σύγκρισης και διαθεματικότητας μέσω της φιλαναγνωσίας και 
με την χρήση των ΤΠΕ στόχο είχε να κινητοποιήσει τους μαθητές σε πολλά επίπεδα: 
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• να τους ωθήσει να διαβάσουν λογοτεχνικά βιβλία, για να γνωρίσουν κι έναν άλλο 
τόπο που έχει παράλληλη ιστορία με τον δικό τους 

• να τους μάθει να εντοπίζουν και να εκτιμούν ιστορικές και άλλες πολιτικοκοινωνικές 
ομοιότητες και διαφορές μεταξύ διαφορετικών τόπων στην ίδια πατρίδα 

• να τους δώσει το έναυσμα να ερευνήσουν και να καταγράψουν ηλεκτρονικά τα στοι-
χεία της επιστημονικής μελέτης που ανέλαβαν (για τη γλώσσα, την ιστορία, τη λαο-
γραφία) 

• να μάθουν ότι η ντοπιολαλιά, τα ήθη και έθιμα του νησιού τους συγγενεύει και με 
άλλων περιοχών της Ελλάδας 

• να τους ευαισθητοποιήσει, ώστε να λαμβάνουν υπόψη τις κοινές ιστορικές συγκυρίες 
για τη διαμόρφωση των ιδιαίτερων ιστορικών χαρακτηριστικών ενός τόπου και 

Συμπεράσματα 

Το σίγουρο είναι πως μια τέτοια διδακτική μέθοδος: 

• καλλιεργεί το γνωστικό και το θυμικό μαθητών και καθηγητών στο μέγιστο βαθμό, 
ιδιαίτερα δε το πνεύμα συνεργασίας, πειθαρχίας, αυτοπειθαρχίας και ομαδικότητας 

• γεμίζει τους μαθητές με τη χαρά της δημιουργίας και της προσωπικής συμμετοχής σε 
κοινές και καινοτόμες δράσεις αλλά και σε ωφέλιμες εκπαιδευτικές εκδρομές 

• τους κάνει να συνειδητοποιήσουν ότι η ιστορία μπορεί να είναι ένα πολύ ευχάριστο 
διδακτικό βίωμα και 

• ότι η ιστορία ενός τόπου φωτίζεται πολύ καλύτερα, όταν συνεξετάζεται η λαογραφία, 
η ανθρωπογεωγαφία και η μουσική και λογοτεχνική παράδοση του τόπου αυτού 

• τους μαθαίνει ότι η ιστορία του τόπου τους μπορεί να έχει πολλές αντιστοιχίες με την 
ιστορία ενός άλλου ελληνικού τόπου και πως, τελικά, 

• η τοπική ιστορία πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μέρος ενός συνόλου, συγκριτικά και 
με παραλληλισμούς και όχι ως μεμονωμένο δείγμα, αποκομμένα από την υπόλοιπη 
ελληνική ιστορία 

• τους χαρίζει όμορφες εμπειρίες και αναμνήσεις από το μαθητικό βίο και 
• τους μαθαίνει ότι η χρήση της τεχνολογίας μπορεί να επεκταθεί σε τόσο επωφελείς 

δράσεις, να τις αναδείξει και να τις διατηρήσει στην ιστορία.  
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Η τέχνη βοηθά… τη σκέψη να πάει μπροστά: Διδακτική παρέμβαση με χρήση 
Τ.Π.Ε στην προσχολική εκπαίδευση 

Παπαγεωργίου Σοφία, Εκπαιδευτικός Π.Ε.60, M.Ed, sofia2990@gmail.com 

Περίληψη 

Η τέχνη βρίσκεται παντού γύρω μας, από τα αντικείμενα που δημιουργούμε και χρη-
σιμοποιούμε, στα πολύπλοκα συστήματα στα οποία συμμετέχουμε ή στις ιδέες που 
φανταζόμαστε και κατασκευάζουμε. Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής παρέμβα-
σης είναι η ανάπτυξη του ενδιαφέροντος των νηπίων για την καλλιτεχνική δημιουργί-
α, ο εντοπισμός της ομορφιάς στη φύση, στο περιβάλλον και στα έργα τέχνης με τα 
οποία έρχονται σε επαφή και η ανακάλυψη ότι η τέχνη είναι μέσο έκφρασης και επι-
κοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων. Η παρέμβαση είναι συμβατή με τις βασικές αρχές 
που διέπουν το τρέχον Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών για το 
Νηπιαγωγείο, καθώς αναπτύσσονται δραστηριότητες που έχουν νόημα για 
τα παιδιά και αποσκοπούν στην καλλιέργεια δεξιοτήτων επικοινωνίας και συνεργασί-
ας, στην ενεργό συμμετοχή και στη δημιουργική τους έκφραση. Όλα αυτά επιτυγχά-
νονται μέσα από την ενσωμάτωση της τεχνολογίας, ως ένα εργαλείο ανακάλυψης και 
δημιουργίας, καθώς τα ψηφιακά μέσα δημιουργούν ένα ελκυστικό περιβάλλον διδα-
σκαλίας και μάθησης, η οποία ξεφεύγει από τις παραδοσιακές μεθόδους και θέτει τα 
νήπια στο επίκεντρο της παιδαγωγικής πράξης με έναν παιγνιώδη, διερευνητικό και 
αυθεντικό τρόπο. 

Λέξεις-Κλειδιά: τέχνη, Τ.Π.Ε, προσχολική εκπαίδευση, διδακτική παρέμβαση 

Συνοπτική παρουσίαση της διδακτικής παρέμβασης 

Τίτλος διδακτικής παρέμβασης 

 «Η τέχνη βοηθά… τη σκέψη να πάει μπροστά» 

Τάξη στην οποία απευθύνεται 

Η συγκεκριμένη διδακτική παρέμβαση απευθύνεται σε παιδιά μικρής και μεγάλης 
νηπιακής ηλικίας (4-5 ετών) που φοιτούν σε μονάδες προσχολικής εκπαίδευσης. 

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές 

Πρόκειται για μία διδακτική παρέμβαση που αναπτύσσεται στην κατεύθυνση του 
προγράμματος σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων «Παιδί και Δημιουργία 
και Έκφραση», και πιο συγκεκριμένα στον άξονα των Εικαστικών, αλλά επεκτείνεται 
διαθεματικά και σε άλλα γνωστικά αντικείμενα (Γλώσσα, Μουσική, Πληροφορική) 
όπως αυτά διαρθρώνονται μέσα από το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων 
Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (ΔΕΠΠΣ, 2002).  

Προαπαιτούμενες γνώσεις των νηπίων 

Με βάση τις αρχές του εποικοδομισμού, τα νήπια θα παρατηρήσουν, θα πειραματι-
στούν, και θα χρησιμοποιήσουν τις εμπειρίες και τις ιδέες τους ως στοιχεία καλλιτε-
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χνικής δημιουργίας και έκφρασης. Η συγκεκριμένη διδακτική παρέμβαση επικεντρώ-
νεται στην εκτίμηση της τέχνης και στη βίωσή της ως εμπειρία εκ μέρους των νηπίων, 
παρά στην κατασκευή έργων τέχνης, γεγονός που σημαίνει ότι δεν υπάρχουν υπο-
χρεωτικές προαπαιτούμενες γνώσεις καθώς το πεδίο του γνωστικού αντικειμένου εί-
ναι ιδιαίτερα ευρύ, ανοιχτό και ευέλικτο.  

Από την πλευρά της χρήσης των ΤΠΕ, θεωρείται ως προαπαιτούμενος ένας μικρός 
βαθμός εξοικείωσης με τα τεχνολογικά εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν (διαδρα-
στικός πίνακας, ηλεκτρονικός υπολογιστής) ώστε να μπορέσουν τα νήπια να ακολου-
θήσουν απρόσκοπτα τη ροή των δραστηριοτήτων. 

Εκτιμώμενη διάρκεια 

Το σενάριο αναμένεται να υλοποιηθεί σε τρεις (3) διδακτικές ώρες. Σε κάθε περίπτω-
ση, το ενδιαφέρον των παιδιών θα καθορίσει την ακριβή διάρκεια της διδακτικής πα-
ρέμβασης. 

Σκοπός και στόχοι της διδακτικής παρέμβασης 

Γενικός σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής παρέμβασης, όπως προκύπτει κι από 
τις επιταγές των επιμέρους ΑΠΣ και του ΔΕΠΠΣ, είναι η διασύνδεση μεταξύ έργων 
τέχνης και προγράμματος σπουδών και η προσέγγιση της τέχνης ως μια δύναμη για 
την ανάπτυξη των νοητικών σχημάτων των παιδιών.  

Οι στόχοι της συγκεκριμένης διδακτικής παρέμβασης τέθηκαν σε συνάρτηση αφενός 
με το προς μελέτη γνωστικό αντικείμενο και αφετέρου με τις δυσκολίες που παρου-
σιάζει η σκέψη των νηπίων σε σχέση με αυτό. Αφορούν στην ενεργοποίηση των φυ-
σικών ικανοτήτων τους, στην αφύπνιση της περιέργειάς τους, στην κινητοποίηση της 
φαντασίας τους, στην ενθάρρυνση της έκφρασης και στην καλλιέργεια της δημιουρ-
γικότητάς τους (ΔΕΠΠΣ, 2002). 

Α. Ως προς το γνωστικό αντικείμενο 
Σε ένα κατάλληλα οργανωμένο και ελκυστικό περιβάλλον δίνονται στα παιδιά ευκαι-
ρίες ώστε : 
• να γνωρίζουν και να ονομάζουν ορισμένα είδη τέχνης  
• να γνωρίζουν έργα μεγάλων ζωγράφων  
• να παρατηρούν και να προσπαθούν να ερμηνεύσουν το φυσικό και ανθρωπογενές 

περιβάλλον με πολλούς τρόπους  

Β. Ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών 

Στα παιδιά δίνονται ευκαιρίες μέσα από κατάλληλες δραστηριότητες: 

• να έρθουν σε επαφή με σύγχρονα μέσα και τεχνολογίες για την καλύτερη αφομοίω-
ση και εμπέδωση του γνωστικού αντικειμένου 

• να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία με ασφάλεια και με τρόπο που εξυπηρετεί τους 
σκοπούς και τις ανάγκες τους  

Γ. Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία 
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Μέσα σε κλίμα ασφάλειας, αποδοχής και εμπιστοσύνης, τα παιδιά ενθαρρύνονται 
ώστε: 
• να κατανοήσουν την αξία της ομαδικής εργασίας και της από κοινού ανακάλυψης 
• να εκφράσουν τις σκέψεις, τις προτιμήσεις, το ενδιαφέρον τους για τα έργα τέχνης 

με πολλούς τρόπους  
• να σέβονται τις απόψεις και την εργασία των άλλων. 

Διδακτικό υλικό και απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 

Υλικοτεχνική υποδομή 

Η/Υ, διαδραστικός πίνακας, προβολικό μηχάνημα, δυνατότητα σύνδεσης με το διαδί-
κτυο 

Διδακτικό υλικό 

Το διδακτικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί στην παρούσα διδακτική παρέμβαση θα 
αναζητηθεί, θα εντοπιστεί και θα παρουσιαστεί από τους εμπλεκόμενους μαθητές και 
εκπαιδευτικούς με τη βοήθεια των παρακάτω υπολογιστικών περιβαλλόντων : 

- εφαρμογές αναζήτησης, αναπαραγωγής και αποθήκευσης ψηφιακών ταινιών (δια-
θέσιμα στο https://www.youtube.com, https://vimeo.com) 

- λογισμικό δημιουργίας παρουσιάσεων (διαθέσιμο στο https://prezi.com/) 

- μηχανή αναζήτησης Google (διαθέσιμο στο https://www.google.gr ) 

- εφαρμογή on line παζλ (διαθέσιμο στο https://www.jigsawplanet.com/) 

- λογισμικό διαδραστικού πίνακα (διαθέσιμο στο 
http://www.molyboard.com/en/index.asp) 

- διαδραστική εφαρμογή - συνδυασμός αισθητικής προσέγγισης και μουσικής (διαθέ-

σιμο στο http://kranidiotis.gr/musicon-blue-ii/) 

Τα υπολογιστικά περιβάλλοντα που χρησιμοποιούνται στη συγκεκριμένη διδακτική 
παρέμβαση δεν είναι απλώς εκπαιδευτικά λογισμικά, αλλά ολοκληρωμένα περιβάλ-
λοντα που υποστηρίζουν την ανάπτυξη νέου παιδαγωγικού υλικού και δραστηριοτή-
των, στηρίζονται κυρίως σε γνωστικές και εποικοδομιστικές θεωρίες μάθησης και 
προωθούν, υποστηρίζουν ή ενισχύουν μαθητοκεντρικού τύπου διδακτικές στρατηγι-
κές και παρεμβάσεις. Η προστιθέμενη αξία τους είναι ότι αξιοποιούν την πολυτροπι-
κή διάσταση της γνώσης και υπηρετούν με ακρίβεια τις σύγχρονες μορφές γραμματι-
σμού, καθώς παρέχουν εικόνα, ήχο, γραπτό λόγο και κίνηση, μέσω πολυμεσικών ε-
φαρμογών. Κατ’ αυτόν τον τρόπο διευκολύνουν τη διαδικασία της μάθησης αφού αυ-
τή συντελείται με διαδραστικό και πολυαισθητηριακό τρόπο (ΔΕΠΠΣ, 2002). Η χρή-
ση βίντεο συνδέει τα οπτικά ερεθίσματα με τη διαδικασία της μνήμης, και την ανά-
κληση της νέας γνώσης (Mayer & Gallini, 1990), και δίνει αυξημένα κίνητρα βελτιώ-
νοντας ταυτόχρονα τη μαθησιακή εμπειρία (Willmot et al, 2012). Επίσης, τα λογισμι-
κά που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία αξιολόγησης παρέχουν στοιχεία ανατροφο-
δότησης στα νήπια με παιγνιώδη χαρακτήρα αξιοποιώντας στοιχεία της διαφοροποι-
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ημένης παιδαγωγικής και της διδακτικής του λάθους. Λαμβάνονται υπόψη τα ατομικά 
χαρακτηριστικά κάθε παιδιού, οι διαφορές στον τρόπο και το ρυθμό μάθησης, οι α-
ντιλήψεις, οι επιθυμίες, οι ικανότητες, οι ιδιαιτερότητές τους, όπως παιδιά αλλό-
γλωσσα και παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και ιδιαίτερες ικανότητες και 
κλίσεις.  

Δραστηριότητες υλοποίησης της διδακτικής παρέμβασης 

Δραστηριότητες ψυχολογικής και γνωστικής προετοιμασίας: αποτίμηση υπάρχου-
σας γνώσης και ανίχνευση αναπαραστάσεων και γνωστικών δυσκολιών. 

Οι δραστηριότητες ψυχολογικής και γνωστικής προετοιμασίας σχετίζονται με τον συ-
γκερασμό των άτυπων και τυπικών γνώσεων των νηπίων, την κινητοποίηση του εν-
διαφέροντός τους, τη διαμόρφωση κατάλληλης αφόρμησης- κινήτρου για το μάθημα, 
την ενημέρωση για το σκοπό, τους στόχους και την πορεία του μαθήματος καθώς και 
τη διαμόρφωση κατάλληλου συναισθηματικού κλίματος κατά την εκπαιδευτική δια-
δικασία.  

Σε ένα πρώτο στάδιο, προκειμένου να αποτιμηθεί η προϋπάρχουσα γνώση και να ανι-
χνευθούν οι γνωστικές δυσκολίες των παιδιών που αφορούν ιδέες, αντιλήψεις και α-
ναπαραστάσεις, χρησιμοποιούνται κατάλληλες διδακτικές στρατηγικές, όπως ο κα-
ταιγισμός ιδεών και η χρήση κατάλληλων ερωτήσεων («Γνωρίζετε τι είναι τα έργα 
τέχνης;», «Ξέρετε πού φυλάσσονται;», «Έχετε επισκεφθεί ποτέ κάποιο μουσείο;», 
κτλ.) Οι σχετικές αναπαραστάσεις των νηπίων που αναδύονται μπορούν να εξυπηρε-
τήσουν την οικοδόμηση της γνώσης, καθώς αποτελούν τον πρώτο δεσμό με την νέα 
γνώση.  

Σε ένα δεύτερο στάδιο, με τη βοήθεια της εφαρμογής αναζήτησης, αναπαραγωγής και 
αποθήκευσης ψηφιακών ταινιών Vimeo, προβάλλεται στην ολομέλεια ένα ολιγόλεπτο 
βίντεο με τίτλο «Πτήση στο μουσείο» (διαθέσιμο στο https://vimeo.com/22418318). 
Τα νήπια περιηγούνται εικονικά στους χώρους του μουσείου Μπενάκη και η 
ατμόσφαιρα μυστηρίου που χαρακτηρίζει την ταινία κινητοποιεί το ενδιαφέρον τους.  
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Δραστηριότητες διδασκαλίας του γνωστικού αντικειμένου 

Η επαφή των νηπίων με έργα τέχνης τους επιτρέπει να κατανοήσουν την πολιτιστική 
συνέχεια και το έργα των ανθρώπων σε διαφορετικές εποχές και χώρους, αλλά και 
ενθαρρύνει την εμπειρία με διαφορετικά συμβολικά συστήματα, την ανάπτυξη των 
αισθητικών προτιμήσεων και την ενσωμάτωση ερεθισμάτων και ιδεών στα δικά τους 
έργα τέχνης παρέχοντας ένα σύνολο εμπειριών μέσα από τις οποίες μπορούν να προ-
σεγγιστούν καταστάσεις προβληματισμού, ερωτήσεις και αναζητήσεις (Κάντζου, 
2010).  

Μία από τις στρατηγικές οπτικής παρατήρησης που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 
στην προσχολική εκπαίδευση είναι η χρήση του ακόλουθου πρωτοκόλλου ερωτήσε-
ων, το οποίο σχεδιάστηκε στα πλαίσια του προγράμματος Project Muse από το Πανε-
πιστήμιο του Χάρβαρντ (http://www.pz.harvard.edu/projects/project-muse). Με τη 
βοήθεια του διαδραστικού πίνακα και του λογισμικού δημιουργίας παρουσιάσεων 
Prezi, παρουσιάζεται στην ολομέλεια ο πίνακας του Μοντιλιάνι "Νεαρή γυναίκα με 
τριαντάφυλλο" (https://www.christies.com/lotfinder/Lot/amedeo-modigliani-1884-
1920-jeune-femme-a-la-5992036-details.aspx). 

 
Ακολουθούν οι ερωτήσεις: 

- Κοιτάξτε προσεκτικά το έργο τέχνης που βλέπετε μπροστά σας. Ποια χρώματα βλέ-
πετε; 

- Τι βλέπετε σε αυτό το έργο τέχνης μπροστά σας; Με τη σειρά πείτε αντικείμενα που 
βλέπετε;  

- Τι συμβαίνει σε αυτό το έργο τέχνης; Με τη σειρά πείτε οτιδήποτε συμβαίνει, όσο 
μικρό και αν είναι.  

- Κάτι από αυτά που είδατε σε αυτό το έργο τέχνης μέχρι τώρα (π.χ. χρώματα, αντι-
κείμενα, γεγονότα) σας θυμίζει κάτι από τη δική σας ζωή;  

- Το έργο τέχνης που βλέπουμε είναι κοντά στην καθημερινή ζωή; Τα αντικείμενα 
που έχει φτιάξει ο καλλιτέχνης μοιάζουν με πραγματικά;  

- Τι αισθάνεστε όταν κοιτάτε αυτό το έργο τέχνης;  
- Πως νομίζετε ότι αισθανόταν ο καλλιτέχνης όταν έφτιαχνε αυτό το έργο τέχνης; 

369/390

________________________________________________________________________________________________________ 
 i-Teacher     -      I.S.S.N. : 1792 - 4146       -      Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Περιοδικό     -    25ο  Τεύχος    -         Νοέμβριος  2020

http://www.pz.harvard.edu/projects/project-muse
https://www.christies.com/lotfinder/Lot/amedeo-modigliani-1884-1920-jeune-femme-a-la-5992036-details.aspx
https://www.christies.com/lotfinder/Lot/amedeo-modigliani-1884-1920-jeune-femme-a-la-5992036-details.aspx


- Ρίξτε μια ματιά στα έργα τέχνης που υπάρχουν κοντά στο έργο που κοιτάμε προσε-
κτικά. Υπάρχει κάποιο ή κάποια που είναι όμοια; Σε τι μοιάζουν (π.χ. αντικείμενα, 
γεγονότα, συναισθήματα, τεχνοτροπία); Σε τι διαφέρουν;  

- Από αυτά που παρατηρήσατε, τι ανακάλυψατε για αυτό το έργο τέχνης που κοιτάμε; 
Μάθατε κάτι για τον εαυτό σας ή άλλους;  

- Τι όνομα θα δίνατε σε αυτό το έργο τέχνης, εάν το είχατε φτιάξει εσείς; Ο τίτλος 
που έχει δώσει ο καλλιτέχνης σας είναι κατανοητός; 

- Σας αρέσει αυτό το έργο τέχνης; Γιατί; Ή γιατί όχι; 

Δραστηριότητες εμπέδωσης του γνωστικού αντικειμένου 

Στα πλαίσια των πρακτικών επίλυσης προβλημάτων, ώστε να κατανοηθούν και να 
αφομοιωθούν οι νέες γνώσεις που οικοδομούνται μέσω της δραστηριότητας επαφής 
των νηπίων με έργα τέχνης, όπως προηγήθηκε, τα παιδιά καλούνται με τη βοήθεια 
του διαδραστικού πίνακα και μιας on line εφαρμογής δημιουργίας παζλ να συνεργα-
στούν ανά δύο για να φτιάξουν παζλ με θέμα διάφορους πίνακες του Μοντιλιάνι, α-
φού πρώτα παρουσιάστηκαν ορισμένα αντιπροσωπευτικά έργα του με τη βοήθεια της 
μηχανής αναζήτησης της Google και με βαθμό δυσκολίας ανάλογο με το δυναμικό 
των ομάδων.  

Διδακτικές προσεγγίσεις 

Τα υπολογιστικά περιβάλλοντα που χρησιμοποιούνται στη συγκεκριμένη διδακτική 
παρέμβαση ανήκουν σε δύο κατηγορίες: 1) είναι περιβάλλοντα μάθησης μέσω ανα-
κάλυψης και διερεύνησης και 2) είναι περιβάλλοντα συμβολικής έκφρασης, αναζήτη-
σης πληροφορίας, επικοινωνίας και συνεργασίας. Τα περιβάλλοντα μάθησης μέσω 
διερεύνησης, ανακάλυψης και οικοδόμησης της γνώσης εστιάζουν το ενδιαφέρον 
τους στο εσωτερικό του γνωστικού συστήματος των νηπίων, και ειδικότερα στη δομή 
και τη λειτουργία του: η μάθηση υπό το πρίσμα αυτό συνίσταται στην τροποποίηση 
των γνώσεων και συνεπώς εξαρτάται άμεσα από τις προϋπάρχουσες γνώσεις. Παράλ-
ληλα, η μάθηση συνιστά μια ενεργή ατομική διαδικασία οικοδόμησης νοήματος μέσω 
εμπειριών και όχι η απομνημόνευση εννοιών, γεγονότων και καθολικών αληθειών. 

Τα περιβάλλοντα συμβολικής έκφρασης, αναζήτησης πληροφορίας, επικοινωνίας και 
συνεργασίας στηρίζονται σε κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις και με βάση αυτές 
δεν μπορούν να δουν τη μαθησιακή δραστηριότητα έξω από το κοινωνικό, ιστορικό 
και πολιτισμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο διαδραματίζεται. Οι συνεργατικές δραστη-
ριότητες συντελούν καταλυτικά στη διαδικασία οικοδόμησης της γνώσης ενώ σημα-
ντικό ρόλο παίζουν τα χρησιμοποιούμενα εργαλεία (τόσο τα πραγματικά όσο και τα 
συμβολικά, όπως το εκπαιδευτικό λογισμικό και η γλώσσα). Στοχεύουν στην ενίσχυ-
ση της επικοινωνίας, της αλληλεπίδρασης και της συνεργασίας ανάμεσα σε εκπαιδευ-
τικούς και μαθητές, ή και ανάμεσα στους ίδιους τους μαθητές. Οι εν λόγω προσεγγί-
σεις μάθησης σχετίζονται περισσότερο με γενικού τύπου μηχανισμούς σκέψεως και 
υψηλού επιπέδου γνωστικές δεξιότητες, που αφορούν στην επίλυση προβλήματος και 
στη λήψη αποφάσεων. 
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Τα δύο μοντέλα, όπως αναλύθηκαν, λειτουργούν (ή θα μπορούσαν να λειτουργή-
σουν) σε μεγάλο βαθμό συμπληρωματικά στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι να διευκολύνει τα παιδιά στη διαδικασία της ανακά-
λυψης δημιουργώντας και παρέχοντας ένα υποστηρικτικό μαθησιακό περιβάλλον που 
τα ενθαρρύνει να ανακαλύψουν νέους τρόπους να βρουν απαντήσεις στις δικές τους 
ερωτήσεις, αλλά και να οικοδομούν νοήματα, να βιώνουν και να αιτιολογούν τι είναι 
αυτό που βλέπουν. Η αξιοποίηση των ΤΠΕ και οι νεότερες αντιλήψεις στη διδασκα-
λία απαιτούν να έχουμε τη δυνατότητα να αξιοποιούμε συνειδητά όλα τα μέσα που 
έχουμε στη διάθεσή μας: του κατάλληλου υπολογιστικού περιβάλλοντος (εκπαιδευτι-
κό λογισμικό) και των κατάλληλων υλικών (έτοιμων και συμπληρωματικών) και να 
τα υποτάσσουμε σε ένα συγκεκριμένο διδακτικό πλάνο (Κόμης, 2012). 

Δραστηριότητες αξιολόγησης της διδακτικής παρέμβασης 

Αξιολόγηση μαθητών και σεναρίου 

Στην προσχολική εκπαίδευση δεν υπάρχει τυποποιημένη πορεία στη μάθηση. Το δι-
δακτικό περιβάλλον προσφέρεται για προβληματισμό, πειραματισμό, προσεγγίσεις 
εννοιών και ελκυστικές δραστηριότητες. Η αξιολόγηση είναι διαρκής, ενσωματώνε-
ται στην καθημερινή διαδικασία, και βασίζεται στη συνολική αποτίμηση του προ-
γράμματος. Κατά την αξιολόγηση εκτιμάται η συνολική επίτευξη των στόχων του 
προγράμματος (τελική ή συνολική αξιολόγηση). Το μαθησιακό επίπεδο του κάθε παι-
διού συγκρίνεται σε σχέση με τον εαυτό του κι όχι σε σχέση με τους συμμαθητές του 
και η ομαδική εργασία των παιδιών της τάξης αξιολογείται σε σχέση με τις προσδο-
κώμενες επιδιώξεις (ΔΕΠΠΣ, 2002). 

Με αφετηρία τις παραπάνω παραδοχές, με έμφαση στον βασικό σκοπό της αξιολόγη-
σης που είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με στόχο τη βελτίω-
ση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και λαμβάνοντας υπόψη το υψηλό ποσοστό μαθη-
τών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν στη συγκεκριμένη τάξη (8 μαθητές 
στους 20 που απαρτίζουν συνολικά το τμήμα φοιτούν παράλληλα στο Τμήμα Έντα-
ξης της σχολικής μονάδας φέροντας διαγνώσεις από ΚΕΣΥ), με τη βοήθεια του λογι-
σμικού του διαδραστικού πίνακα εισάγεται στην οθόνη η εικόνα από πίνακα του 
Χουάν Μιρό με τίτλο «Το χαμόγελο των φλεγόμενων φτερών» . 
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Αφού συζητάμε σχετικά με τον πίνακα (τι έχει φτιάξει ο ζωγράφος, τι λείπει, κτλ.), 
τον παρατηρούμε προσεκτικά και αναζητάμε, με τη βοήθεια μιας μηχανής αναζήτη-
σης, κι άλλα έργα του ίδιου δημιουργού. 

Τα νήπια, με τη βοήθεια της γραφίδας, καλούνται να ζωγραφίσουν ανά δύο το πρό-
σωπο στο ανθρωπάκι δείχνοντας το συναίσθημα που του προκαλεί η θέαση του συ-
γκεκριμένου έργου τέχνης (χαρά, λύπη, φόβος, θυμός). Αρχικά, συζητούν τι ακριβώς 
θα ζωγραφίσει ο καθένας και προχωρούν στην υλοποίηση των ιδεών τους.  

 
Στη συνέχεια, παρουσιάζεται στα νήπια ο τρόπος αποθήκευσης αρχείων στη μνήμη 
του ηλεκτρονικού υπολογιστή και τι ακριβώς σημαίνει η ορολογία και η όλη διαδικα-
σία. 

Στο τέλος, τα παιδιά αποφασίζουν να «βαφτίσουν» το ανθρωπάκι που έφτιαξαν, γρά-
φοντας, όπως μπορούν, το όνομα που του έδωσαν στο ψηφιακό πληκτρολόγιο.  

Μεταγνωστική αξιολόγηση 

Η μεταγνωστική αξιολόγηση αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας, οδηγεί στην ολοκλήρωση της διδακτικής παρέμβασης, αναφέρεται στη 
γνώση που διαθέτουν τα νήπια σχετικά με τη δική τους γνωστική διαδικασία και α-
φορά νοητικές διεργασίες αντίληψης, προσοχής, μνήμης, σκέψης, γλώσσα και μάθη-
σης.  

Με τη βοήθεια του διαδραστικού πίνακα και της διαδραστικής εφαρμογής MusIcon, 
τα παιδιά καλούνται ανά 3 να δημιουργήσουν μουσική, με αφετηρία τον πίνακα 
«Μπλε ΙΙ» του Χουάν Μιρό. Αφού πρώτα είδαμε τον αυθεντικό πίνακα στο μουσείο 
όπου εκτίθεται, με τη βοήθεια της μηχανής αναζήτησης της Google, συζητήσαμε γι’ 
αυτόν (χρώματα, γραμμές, συναισθήματα, κτλ.). Στη συνέχεια, παρουσιάστηκε το 
MusIcon ™, το οποίο είναι ένας εικονικός δισδιάστατος ηχητικός καμβάς, που περιέ-
χει αρκετές πηγές μουσικής στο χώρο. Κάθε πηγή είναι σαν μια μικρή ορχήστρα που 
παίζει μουσική σχετική με τις λεπτομέρειες της συγκεκριμένης φωτογραφίας. 
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Τα νήπια μπορούν να μετακινηθούν χρησιμοποιώντας τα δάχτυλά τους ή τις γραφίδες 
και να ακούσουν διάφορες μουσικές. Η διάρκεια της μουσικής κάθε πηγής είναι δια-
φορετική, επομένως δεν υπάρχει εμφανές σημείο επανεκκίνησης της σύνθεσης. Λαμ-
βάνοντας επίσης υπόψη το γεγονός ότι η κίνηση κάθε παιδιού είναι επίσης διαφορετι-
κή, αυτό μας δίνει απεριόριστες μουσικές στιγμές. 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, γίνεται ρητή η διασύνδεση έργων τέχνης και συναισθημάτων 
που γεννούν και αξιολογείται ο βαθμός στον οποίο τα νήπια έχουν ευαισθητοποιηθεί 
και μυηθεί σε έναν πολυτροπικό τρόπο έκφρασης που χαρακτηρίζει τις σύγχρονες 
μορφές εκπαίδευσης.  

Συμπεράσματα 

Η συγκεκριμένη μαθητική ομάδα στην οποία απευθύνεται η διδακτική παρέμβαση 
αποτελείται από ένα ιδιαίτερο υψηλό ποσοστό παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανά-
γκες. Σχεδόν οι μισοί μαθητές (8 στους 20) αντιμετωπίζουν θέματα ποικίλων μορφών 
και σοβαρότητας. Η ένταξη των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία που 
εμπλέκει παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, εκτός από την ικανοποίηση της 
ανάγκης παροχής ίσων ευκαιριών, μπορεί να τα φέρει πιο κοντά στο γνωστικό αγαθό 
αλλά και στην κοινωνική πραγματικότητα, αφού τους δίνει τη δυνατότητα επικοινω-
νίας με το περιβάλλον και της αλληλεπίδρασής τους με αυτό. Με αυτόν τον τρόπο 
«σπάζουν οι φραγμοί που εκπορεύονται από τη φύση της μειονεξίας ή της αναπηρίας 
και το άτομο έρχεται πιο κοντά στη σχολική ένταξη και την κοινωνική ενσωμάτωση» 
(Τσικολάτας, 2011). Όλα τα ψηφιακά μέσα που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα 
διδακτική παρέμβαση συνέβαλλαν στο να ωθήσουν τα νήπια να δράσουν ενεργητικά 
και να ολοκληρώσουν διαδικασίες με μεγάλη ευχαρίστηση, ικανοποίηση και ιδιαίτε-
ρα αυξημένο ενδιαφέρον.  
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«Περιήγηση στην Αρκαδική γη» 
Ψηφιακή αφήγηση με χρήση Τ.Π.Ε. στα πλαίσια περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 

Ασπασία Παπαναστασίου  
Δρ κλασσικής Αρχαιολογίας – Εκπ/κός Μ.Ε., aspa_papanastasiou@yahoo.com  

Περίληψη 

Η υλοποίηση καινοτόμων περιβαλλοντικών προγραμμάτων στα ελληνικά σχολεία α-
ποβλέπει κυρίως στην εκπαίδευση και την αγωγή μελλοντικά υπεύθυνων πολιτών σε 
ζητήματα περιβαλλοντικά. Οι μέθοδοι εφαρμογής των προγραμμάτων αυτών είναι πολ-
λές, με προεξάρχουσα τη μέθοδο project. Στον παρόν άρθρο παρουσιάζεται το τελικό 
αποτέλεσμα, το «τέχνημα» του προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που υλο-
ποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2015-16 στο ΕΠΑ.Λ. και δημιουργήθηκε με σκοπό να 
διαχυθούν τα αποτελέσματα του προγράμματος στη σχολική κοινότητα και την τοπική 
κοινωνία. Το τέχνημα αυτό αφηγείται μια ιστορία, η οποία από ένα υπαρκτό πρόσωπο, 
τον ζωγράφο Νικόλαο Δραγούμη καταλήγει στην βορειοδυτική Αρκαδία. Στη σύλ-
ληψή του υπηρετεί τις αρχές της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ενώ στην εκτέλεσή του 
αξιοποιεί τους στόχους του συγκεκριμένου προγράμματος. Για τη δημιουργία του χρη-
σιμοποιήθηκε το λογισμικό PowerPoint.  

Λέξεις-Κλειδιά: περιβαλλοντικό πρόγραμμα, αφήγηση, Τ.Π.Ε., Αρκαδία, PowerPoint  
 

Εισαγωγή 

Η περιβαλλοντική εκπαίδευση, όπως διαμορφώθηκε με τις διεθνείς διασκέψεις και τα 
συνέδρια που συγκλήθηκαν κατά τη δεκαετία του 1970, με θέμα τα κρίσιμα περιβαλ-
λοντικά ζητήματα υπό την αιγίδα διεθνών οργανισμών (ΟΗΕ, UNESCO), αποτελεί 
ταυτόχρονα εκπαίδευση - συστηματική, δηλαδή, πορεία προς τη γνώση και την κατάρ-
τιση ακολουθώντας ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και δράσεις - αλλά και αγωγή, τρόπο 
αρωγής προς τους νέους ανθρώπους για να τους καταστήσει υπεύθυνους πολίτες σε 
θέματα που αφορούν το περιβάλλον και την προστασία του (Delesse & Mialaret, 1980 
˙ Giordan & Souchon, 1992 ˙ Παπαβασιλείου, 2011). 

Στην Ελλάδα, ο νόμος 1890/90, άρθρο 11, παρ. 13 του ΥΠΕΠΘ ισχυροποίησε το θε-
σμικό πλαίσιο των προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, τα οποία ήδη από το 
σχολικό έτος 1980-81 εντάχτηκαν στα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως προ-
αιρετική εκπαιδευτική καινοτομία (Κούσουλας, 2008:6). Ο νόμος αυτός καθορίζει και 
τους σκοπούς των σχολικών αυτών προγραμμάτων, που είναι κυρίως «α. να συνειδη-
τοποιήσουν οι μαθητές τη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον, β. να ευαι-
σθητοποιηθούν για τα προβλήματα που σχετίζονται μ’ αυτό και γ. να δραστηριοποιη-
θούν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών». 

Γίνεται, έτσι, φανερό πως η περιβαλλοντική εκπαίδευση στοχεύει κυρίως στη δράση 
των μαθητών. Γι’ αυτό και η ποικιλία των μεθόδων και των τεχνικών που εφαρμόζονται 
για την υλοποίηση των σχετικών προγραμμάτων επιδιώκουν την ενεργοποίηση, την 
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αλληλεπίδραση και τη συνεργασία των μαθητών μεταξύ τους και με τους συνεργαζό-
μενους καθηγητές τους για την αντιμετώπιση υπαρκτών προβλημάτων (Φλογαΐτη, 
1998∙ Παπαβασιλείου, 2011).  

Μαθητές των ΕΠΑ.Λ. και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ) 

Από τις εμπειρίες κατά κύριο λόγο, αλλά και από τα βιβλιογραφικά στοιχεία σε μικρό-
τερο, μπορεί κανείς να διαπιστώσει πως στις μέρες μας τα ΕΠΑ.Λ. εξακολουθούν να 
λειτουργούν σαν ένα λύκειο «δεύτερης ευκαιρίας», για μαθητές με χαμηλές σχολικές 
επιδόσεις, παρά τον αρχικό τους σχεδιασμό που ήταν η σύνδεση θεωρίας και πράξης, 
γνώσης και παραγωγής. Οι μαθητές που φοιτούν σ’ αυτά προέρχονται στην πλειονό-
τητά τους από χαμηλά εισοδηματικά κοινωνικά στρώματα, με γονείς χαμηλού μορφω-
τικού επιπέδου, αρκετοί μαθητές είναι αλλοδαποί και αντιμετωπίζουν πολλά προβλή-
ματα: μαθησιακά, ψυχοκοινωνικά και οικογενειακά. Από την άλλη, όμως, είναι συνή-
θως ειλικρινείς και φιλότιμοι. (Παπαναστασίου, 2015:88˙ Χατζηαναστασίου, 2001˙ 
Χατζηαναστασίου, 2011). 

Οι μαθητές, λοιπόν, αυτοί αντιμετωπίζουν με πολύ θετική διάθεση και επιδιώκουν τη 
συμμετοχή τους στα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Γιατί, άραγε, συμ-
βαίνει αυτό; Φαίνεται πως αυτού του είδους η εκπαίδευση ικανοποιεί κάποιες ανεκ-
πλήρωτες προσδοκίες τους. Για παράδειγμα, οι σχέσεις μαθητών – καθηγητών που συ-
νεργάζονται στα προγράμματα αυτά γίνεται πιο ζεστή και φιλική και ο ρόλος του κα-
θηγητή ως συντονιστή των δράσεων, ο οποίος στοχεύει στο να καταστήσει τους μαθη-
τές ικανούς να μαθαίνουν και χωρίς αυτόν, είναι πιο συμπαθής και αποδεκτός. Επίσης 
χαροποιεί το γεγονός ότι οι δραστηριότητες τους δεν υφίστανται σε αξιολογικό έλεγχο 
με την έννοια της βαθμολογίας, γι’ αυτό κι ο πιο αδύνατος μαθητής μπορεί να εκφρα-
στεί και να ενεργήσει πιο ελεύθερα (Λιαράκου, 2002˙ Φλογαΐτη, 2006˙ Παπαναστα-
σίου, 2016).  

Η παιδαγωγική μέθοδος του Project στην Π.Ε. 

Στην ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των μαθητών για τα ζητήματα του περιβάλ-
λοντος στοχεύουν πολλές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται κατά την υλοποίηση τους κι 
έχουν περιγραφεί και αναλυθεί λεπτομερώς από τους θεωρητικούς μελετητές (Κούσου-
λας, 2008˙ Παπαβασιλείου, 2011). 

Η μέθοδος, όμως, που εμπεριέχει όλες τις άλλες και αποτελεί μια ανοιχτή και ελεύθερη 
διαδικασία μάθησης είναι η μέθοδος project, τα όρια της οποίας προσδιορίζονται και 
αναμορφώνονται από τη βούληση των συμμετεχόντων (Frey, 1998). Ιδιαιτέρως, μάλι-
στα, το project έχει απασχολήσει την εκπαιδευτική κοινότητα από το 2011 και εξής, 
όταν εισήχθη κι ως αυτοτελές μάθημα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Ματσαγγού-
ρας, 2011). 

Τα καινοτόμα χαρακτηριστικά της μεθόδου project που την καθιστούν δημοφιλή στην 
ΠΕ είναι κυρίως η σύνδεση του θέματος ενδιαφέροντος με την καθημερινή ζωή, η 
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παρακίνηση των εκπαιδευομένων για δράση, η καλλιέργεια της δημιουργικής και πα-
ραγωγικής σκέψης, η συνεργασία, η εμπειρία και ο πειραματισμός (Hindle, 1993). 

Το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμά μας 

Το πρόγραμμα Π. E. «Περί υδάτων, λίθων και μετοικεσίας: Εξερευνώντας τη γη της 
Αρκαδίας» υλοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2015-2016, από τρεις εκπαιδευτικούς, 
σε συνεργασία με εξήντα (60) μαθητές και μαθήτριες του 1ου ΕΠΑ.Λ. Αγ. Παρασκευής 
των ειδικοτήτων της Οικονομίας, της Ηλεκτρονικής, της Πληροφορικής, των Οχημά-
των, των Ναυτικών και των Δομικών. 

Οι περιβαλλοντικοί, γνωστικοί και κοινωνικοί στόχοι του προγράμματος μας εστιάστη-
καν στα εξής:  

− Οι μαθητές μας, με τη μελέτη της Αρκαδίας, επιδιώχθηκε να αντιληφθούν πως η γη 
είναι ένας γαλάζιος πλανήτης, όπου το νερό καταλαμβάνει εξέχουσα θέση. Έτσι, 
γνωρίζοντας τον κύκλο του, τη διαμόρφωση του παράκτιου οικοσυστήματος, την 
πορεία των τοπικών ποταμών, όπως του Αλφειού, του Λάδωνα και του Λούσιου 
και τη σχέση του ανθρώπου μ’ αυτούς από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα αποκτούν 
υπεύθυνη και συνειδητή στάση απέναντι στους φυσικούς πόρους που είναι στις μέ-
ρες μας «εν ανεπαρκεία». 

− Οι μαθητές μας έρχονται σε επαφή με την τεχνολογία που ήταν αναγκαία για τις 
λιθοκατασκευές, όπως τα αρχαία θέατρα, τους ναούς, τα πέτρινα γεφύρια που αφ-
θονούν στη γη της Αρκαδίας, την ποικιλία των μύλων για διάφορες χρήσεις και 
ανιχνεύουν τα εναπομείναντα δείγματα αυτής της σπάνιας αρχιτεκτονικής παράδο-
σης που υμνήθηκε από τη λόγια και λαϊκή μούσα. 

− Οι μαθητές μας διεισδύουν σε μορφές κοινωνικής και επαγγελματικής οργάνωσης 
του παρελθόντος, της προβιομηχανικής Ελλάδας κυρίως μέχρι τη δεκαετία του 
1950. 

− Οι μαθητές μας καλούνται να αναγνωρίσουν ότι η ανάδειξη των μνημείων, όπως 
είναι τα πέτρινα γεφύρια, τα αρχαία θέατρα, οι μονές, οι μύλοι, δεν αποτελεί μόνον 
χρέος προς την ιστορία και την αυτογνωσία μας, αλλά παράλληλα μέσο προβολής 
της διαχρονικής παρουσίας των Ελλήνων στον τόπο μας. 

− Ερχόμενοι σε επαφή οι μαθητές μας με τη φιλοσοφική σχολή του 16ου και 17ου αι. 
στην Ευρώπη, τον «Αρκαδισμό», η οποία αναζητούσε το «άλλο» και την απλότητα 
στην καθημερινή ζωή, εκτιμούν διαφορετικά την αφθονία του σύγχρονου τρόπου 
ζωής και υιοθετούν μια πιο ουσιαστική στάση ζωής βασισμένη στη λιτότητα, στον 
σεβασμό των φυσικών πόρων του τόπου μας και στις ποιοτικές ανθρώπινες σχέσεις.  

− Γνωρίζοντας την Αρκαδική μυθολογία και ιστορία, αυξάνεται η αγάπη τους προς 
τις ομορφιές του τόπου μας και λαμβάνουν αποφάσεις για την ανάδειξή τους και 
την προστασία τους. 

− Με αφορμή τη μετανάστευση από και προς την Αρκαδία, οι μαθητές μας ευαισθη-
τοποιούνται απέναντι σ’ αυτό το σύγχρονο πρόβλημα που αφορά κι άλλους λαούς 
και ενθαρρύνονται να κάνουν πράξη ζωής τις έννοιες της κοινωνικής δικαιοσύνης, 
της αλληλεγγύης, της δημοκρατίας και της διαπολιτισμικότητας. 
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− Τέλος, οι μαθητές μας ενθαρρύνονται να εκφράζονται δημιουργικά αναζητώντας 
πληροφορίες στο διαδίκτυο, παρουσιάζοντας τις εργασίες τους, συμμετέχοντας σε 
συζητήσεις και διαπιστώνοντας την αξία της μεταξύ τους συνεργασίας 

Επιστέγασμα του περιβαλλοντικού προγράμματός μας ήταν η διήμερη επίσκεψή μας 
στην Αρκαδία. Συγκεκριμένα επισκεφθήκαμε και μελετήσαμε τους οικισμούς Δημη-
τσάνα, την μπαρουταποθήκη του αγώνα του ’21, τη γραφική Καρύταινα, το λεγόμενο 
«Τολέδο της Ελλάδας» με το ονομαστό πέτρινο γεφύρι της, (Μπεληγιάννης & Μπελη-
γιάννη, 2011), τη Μεγαλόπολη με το αρχαίο θέατρο και το Υδροηλεκτρικό εργοστάσιο 
της ΔΕΗ, τη Βυτίνα με την όμορφη εκκλησία του Αγίου Τρύφωνα και την πρωτεύουσα 
Τρίπολη. Επιλέξαμε κυρίως τη Δημητσάνα ως αντιπροσωπευτική περίπτωση (case 
study) που ικανοποιεί τις πτυχές του θέματος ενδιαφέροντός μας (Cohen, Manion & 
Morisson, 2007:253). Συνεργαστήκαμε, γι’ αυτό, με το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομί-
λου της Τράπεζας Πειραιώς και το Μουσείο Υδροκίνησης στη Δημητσάνα, όπου πα-
ρακολουθήσαμε εκπαιδευτικό πρόγραμμα στα πλαίσια του «Δικτύου Παυσανίας 2.0». 
Η πράξη «Δίκτυο Παυσανίας 2.0: από το Σχολείο στο Μουσείο» αποτελεί μια καινο-
τόμο πρόταση για την ανάπτυξη βιωματικών εκπαιδευτικών δράσεων και εκπαιδευτι-
κού υλικού που συνδέουν το σχολείο με τον τόπο, τους φυσικούς πόρους, την παραγω-
γική ιστορία, την πολιτιστική κληρονομιά και εν τέλει με το Μουσείο. 
(https://www.piop.gr/el/Programmes/Pafsanias.aspx). Εμείς συνδέσαμε τους τρεις άξο-
νες του προγράμματός μας, το νερό, τις λιθοκατασκευές και τη μετανάστευση των Αρ-
κάδων με τα μνημεία του ανθρώπου και της φύσης που μας προσέφερε γενναιόδωρα 
το Μουσείο Υδροκίνησης. Στο τέλος, οι μαθητές μας ασχολήθηκαν με καλλιτεχνικές 
δραστηριότητες, ζωγραφικής και πλεκτικής τέχνης. 

Το τέχνημα /το τελικό προϊόν, η Αφήγηση και η χρήση των Τ.Π.Ε. 

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, αποφασίστηκε από την ολομέλεια της παιδα-
γωγικής ομάδας να παρουσιαστούν οι δράσεις και τα αποτελέσματα της όλης προσπά-
θειας με ένα τέχνημα που θα έφερε τη μορφή μυθοπλαστικής αφήγησης με τη χρήση 
του λογισμικού PowerPoint. Το πρόγραμμα PowerPoint χρησιμοποιείται για σύντομες 
ηλεκτρονικές παρουσιάσεις κάνοντας χρήση ηλεκτρονικών διαφανειών (slides) σε 
προκαθορισμένη σειρά, ενώ για την παρουσίαση είναι αναγκαίος ένας ηλεκτρονικός 
υπολογιστής και προβολική συσκευή (video projector). Οι ηλεκτρονικές διαφάνειες ε-
πιτρέπουν πολλές δυνατότητες στους χρήστες, όπως η κίνηση, η εύκολη επικόλληση 
εικόνας, η συνοδεία ήχου κατά την προβολή και η εύκολη μεταφορά (Παπαβασιλείου, 
2011: 179). 

Το πρώτο βήμα ήταν να βρεθεί η ιστορία, η αφήγηση, πάνω στην οποία θα εκτυλισσό-
ταν η πλοκή του περιβαλλοντικού προγράμματος. Μετά από πρόταση ορισμένων μα-
θητών επιλέχτηκε ως πυρήνας της μυθοπλαστικής αφήγησής μας ένα λαϊκό παραμύθι 
με τίτλο το Αθάνατο Νερό (Παπαδάκης, 2005), το οποίο συνδυάστηκε με την ιστορία 
του ζωγράφου Νικόλαου Δραγούμη (Δραγούμης κ.α., 2015). Έμπνευση αποτέλεσε η 
Έκθεση που διοργάνωσε το 2015 το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης στον εκθε-
σιακό χώρο του Μεγάρου Εϋνάρδου (7 Μαΐου έως 18 Ιουλίου 2015) για τον ζωγράφο 
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Νίκο Δραγούμη. Ο Νίκος Δραγούμης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1874. Ήταν πρωτότο-
κος γιος του Στέφανου Δραγούμη (ο οποίος έγινε πρωθυπουργός το 1910) και αδελφός 
του πολιτικού και συγγραφέα Ίωνα Δραγούμη. Ασχολήθηκε με τη ζωγραφική, έζησε 
στη Γαλλία, αλλά είχε δύσκολη ζωή και τραγικό τέλος. Με τους μαθητές μας ξεφυλλί-
σαμε το βιβλίο με τη ζωή και τα έργα του και αποφασίσαμε, ποιητική αδεία, να συν-
δυάσουμε το παραμύθι με τον βίο του ζωγράφου δημιουργώντας μια νέα μυθοπλασία 
με καλό τέλος, αυτή τη φορά.  

Θεωρητικά, η δομή κάθε αφήγησης ακολουθεί συνήθως ένα συγκεκριμένο σχήμα, αυτό 
που περιλαμβάνει : α. τον προσανατολισμό, β. την «περιπέτεια», γ. την αξιολόγηση, δ. 
τη λύση και ε. την κατάληξη (Labov & Waletzky, 1967). Στον προσανατολισμό πα-
ρουσιάζονται οι «ήρωες» της ιστορίας μας: Ο ζωγράφος Δραγούμης και η ενασχόληση 
με την τέχνη του, οι σχέσεις με την οικογένειά του, η αγάπη του για μία κοπέλλα που 
δεν ενέκριναν, όμως, οι δικοί του. Αυτό, οδήγησε τον ήρωά μας σε απόγνωση και τον 
απομάκρυνε από την οικογένειά του. Η ξαφνική ασθένεια, όμως, του πατέρα του και 
το γεγονός ότι ως πρωτότοκος γιος έπρεπε να δώσει τη λύση, τον οδηγεί στην Αρκαδία, 
προκειμένου να βρει το γιατρικό, το Αθάνατο νερό.  

Έτσι, αρχίζει η «περιπέτεια» που κινεί τα νήματα της ιστορίας, η διαδρομή του ζωγρά-
φου στα μέρη της Αρκαδίας που συνδέεται με τις λαϊκές παραδόσεις (Πολίτης, 1994) 
για το θαυματουργό νερό, τις νεράιδες που ζουν στις βρύσες, τις ξωθιές. Η παιδαγωγική 
ομάδα μας είχε φιλοτεχνήσει έναν χάρτη της βορειοδυτικής Αρκαδίας και αυτόν συμ-
βουλεύτηκε ο ήρωας της ιστορίας μας. Στον δρόμο του συνάντησε πηγές και πέτρινα 
γεφύρια, αλλά η πρώτη στάση του έγινε στην Καρύταινα, με το μεσαιωνικό κάστρο 
της. Θαύμασε τα νερά του Αλφειού και το πέτρινο γεφύρι και συνέχισε τον δρόμο του 
για τη Δημητσάνα. Αφού πέρασε κι εκεί το πέτρινο γεφύρι (Μπεληγιάννης & Μπελη-
γιάννη, 2011) πάνω από τον Λούσιο ποταμό απόλαυσε τη μαγευτική θέα του τόπου και 
κατευθύνθηκε προς το κεφαλάρι του Άι Γιάννη, με το άφθονο νερό. Κοντοστάθηκε για 
να θαυμάσει το νερό για τη νεροτριβή και το πλύσιμο των ρούχων, το βυρσοδεψείο και 
τον μπαρουτόμυλο. Η φωνή μιας γριούλας τον οδήγησε στο Μοναστήρι των Αιμυαλών 
του 1608, όπου βρήκε το νερό που λαχταρούσε και γέμισε το φλασκί του, για να το 
μεταφέρει στον πατέρα του. Το νερό της Αρκαδίας είναι πράγματι θαυματουργό, ο πα-
τέρας Δραγούμης ανοίγει τα μάτια του και γίνεται καλά. 

Ακολουθεί η αξιολόγηση, η γνώμη, δηλαδή, που εκφέρουμε, και έχει να κάνει με την 
απόφαση του ήρωα να παραμερίσει τη στενοχώρια του για τις πατρικές απαγορεύσεις 
και να αποδυθεί σε έναν αγώνα για τη σωτηρία του γονιού του. 

H λύση ταυτίζεται με την κατάληξη της μυθοπλασίας μας. Ο πατέρας δίνει την ευχή 
του και οι δύο νέοι, ο ζωγράφος μας και η αγαπημένη του ζούνε μαζί, αυτοί καλά και 
μεις καλύτερα! Το τέχνημα δημιουργήθηκε με έμπνευση σε δύο δίωρες συναντήσεις 
των περισσότερων μελών της παιδαγωγικής ομάδας μας. Είχε, ήδη, αποφασιστεί ο καμ-
βάς της ιστορίας, είχαν επιλεγεί οι φωτογραφίες που θα αξιοποιούνταν από τη διήμερη 
επίσκεψή μας, καθώς και οι σκαναρισμένες εικόνες από βιβλία για την Αρκαδία (Πο-
λίτης, 1994). 
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Οι συνεργαζόμενοι μαθητές μας, με φαντασία, ανταλλάσσοντας απόψεις και σχολιά-
ζοντας τα δεδομένα τους, έπλασαν την ιστορία τους, καλλιέργησαν τις διαπροσωπικές 
σχέσεις τους και ικανοποίησαν την παιδαγωγική αρχή της ομαδικής συνεργασίας (Μα-
τσαγγούρας, 2000˙ Ματσαγγούρας , 2011). 

Σε σαράντα μία (48) διαφάνειες του power point, σε φόντο που έφερε το χρώμα πέτρας, 
ξετυλίχθηκε η ιστορία του ζωγράφου Δραγούμη και του αθάνατου νερού που άφησε 
μαγεμένους τους μαθητές μας. Οι λεζάντες που συνόδευαν την εικονογραφημένη ιστο-
ρία γράφηκαν σε σελίδες επεξεργαστή κειμένου Word και αντιγράφηκαν στην κορυφή 
ή στο πλάι της κάθε διαφάνειας. Αφού ολοκληρώθηκε η συγγραφή της ιστορίας, το 
κείμενο «χτενίστηκε» γλωσσικά και υφολογικά για να είναι δεμένο και εύστοχο.  

Επιπλέον, η μουσική αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των αφηγήσεων. Μετά από α-
κρόαση αρκετών μουσικών κομματιών από το You Tube έγινε επιλογή και των ήχων 
που θα έντυναν την παρουσίαση μας (Μαυρικάκη, 2000). Στη διαφάνεια , όπου ο ζω-
γράφος συναντά την αγαπημένη του ακούγεται το τραγούδι του Γιώργου Μουζάκη 
«Σου σφυρίζω» (δεκαετία του ’50), σε στίχους Γιώργου Οικονομίδη με τη φωνή του 
Τώνη Μαρούδα (https://www.youtube.com/watch?v=xvP-UyawUtA. Στη σκηνή του 
φινάλε ακούγεται το τραγούδι «Φεύγουν τα χρόνια»(1966), με τη φωνή της Ρένας Βλα-
χοπούλου, σε μουσική Μίμη Πλέσσα και στίχους Γιάννη Δαλιανίδη 
(https://www.youtube.com/watch?v=dTgkI0RBiPQ).  

Η ψηφιακή αφήγηση παρουσιάστηκε στην εκδήλωση της Αποφοίτησης των μαθητών 
της Γ’ Λυκείου τον Ιούνιο του 2016 στους χώρους του σχολείου μας. 

Συμπεράσματα 

Τα σχολικά προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης μπορούν να μυήσουν τον μα-
θητή στη συνειδητή μελέτη των προβλημάτων του περιβάλλοντος και να τον ευαισθη-
τοποιήσουν, ώστε να αναλάβει δράσεις που θα του προσφέρουν μια ποιοτική ζωή σε 
συνεργασία με το περιβάλλον και τους συνανθρώπους. 

Είναι σημαντικό, τα αποτελέσματα των δράσεων αυτών να διαχέονται στην σχολική, 
αλλά και στην τοπική κοινωνία. Η παρουσίαση των συμπερασμάτων αυτών είναι πρω-
τίστως επικοινωνία και μοίρασμα κι όχι επιφανειακή παράσταση. Μπορεί να έχει ψυ-
χαγωγικά χαρακτηριστικά, αλλά στοχεύει στη μετάδοση της γνώσης και λειτουργεί ως 
κίνητρο για περαιτέρω έρευνα και δράση (Παπαβασιλείου, 2011: 126). 

Η μυθοπλαστική αφήγηση μπορεί να λειτουργήσει ως ευχάριστο εργαλείο παρουσία-
σης, ενώ βρίσκει σύμμαχό της και την τεχνολογία, κυρίως το λογισμικό PowerPoint 
που διαθέτει πολλές δυνατότητες εικαστικής έκφρασης και δημιουργίας. Όταν, μάλι-
στα, η αφήγηση δανείζεται στοιχεία από την πολιτισμική ιστορία του τόπου μας, μπορεί 
να παίξει ρόλο στη διαδικασία εξέλιξης της κοινωνίας και κυρίως στη προετοιμασία 
της επόμενης γενιάς, καθώς μέσα από διάφορες μορφές τέχνης μπορεί ευκολότερα να 
προσεγγίσουμε τους ανθρώπους και να τους ενημερώσουμε, να συμβάλλουμε στην ψυ-
χική καλλιέργειά τους αλλά και να διαμορφώσουμε αντιλήψεις και πρακτικές οι 
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οποίες θα προωθήσουν το όραμα μιας περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένης κοινω-
νίας.  

Με αυτή τη μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης, οι μαθητές των ΕΠΑ.Λ. που συμμετέχουν 
στα προγράμματα ΠΕ συνδυάζουν τις γνώσεις με τη φαντασία τους, επαναπροσδιορί-
ζοντας και τη σχέση τους με το περιβάλλον. Η ομαδική, δημιουργική εργασία σ’ ένα 
ανθρώπινο περιβάλλον που τους εκτιμά και τους αποδέχεται οδηγεί τους συμμετέχο-
ντες σε απόφαση για αυτοβελτίωση και τροποποίηση της συμπεριφοράς απέναντι στο 
περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία, απώτερο σκοπό των προγραμμάτων πε-
ριβαλλοντικής εκπαίδευσης. 
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Διδακτική πρόταση για το Νηπιαγωγείο: «Δημιουργώ το δικό μου κόμικ» 

Νοβατσίδου Λουίζα, Εκπαιδευτικός Π.Ε. 60, M.Ed. & M.Sc., novalou@hotmail.gr 

Περίληψη 

Το παρόν διδακτικό σενάριο αποτελεί μια προσπάθεια, μέσα από τις αρχές της δια-
φοροποιημένης διδασκαλίας, της δημιουργικότητας και της διαπολιτισμικής συνερ-
γασίας, να αναπτύξουν οι μαθητές/τριες του Νηπιαγωγείου τις γλωσσικές δεξιότητές 
τους, να καλλιεργήσουν τον ψηφιακό γραμματισμό τους και να παράγουν πολυτροπι-
κά κείμενα. Σε συμφωνία με τον γενικότερο σκοπό επιδιώκεται ακόμα, με τη χρήση 
των κόμικς τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με το συγκεκριμένο κειμενικό είδος, να α-
ναγνωρίσουν τα δομικά στοιχεία του – ήρωες, πλοκή, εξέλιξη ιστορίας – να εξασκη-
θούν με την πορεία της αναδιήγησης μιας ιστορίας και τη μετατροπή ενός συνεχούς 
κειμένου σε διαλογική μορφή. Επιπροσθέτως, η συγκεκριμένη διδακτική πρόταση 
προωθεί συνεργατικές δραστηριότητες, ενισχύει την ενεργό συμμετοχή των μαθη-
τών/τριών στη μαθησιακή διαδικασία, καλλιεργεί τις δεξιότητές για διερεύνηση, α-
ξιολόγηση, σύνθεση και κατανόηση και προάγει το γλωσσικό, κριτικό, πολυτροπικό 
και τεχνολογικό γραμματισμό του/της κάθε συμμετέχοντα/ουσας, ξεχωριστά.  

Λέξεις-Κλειδιά: ψηφιακός γραμματισμός, πολυτροπικά κείμενα, πολυγραμματισμός  

Εισαγωγή 

Στη σύγχρονη διαδικτυακή εποχή, της πλήρους διάχυσης της γνώσης και της πληρο-
φορίας με τη συμβολή των εξελιγμένων ψηφιακών μέσων πληροφόρησης και κοινω-
νικής δικτύωσης, η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων αναφορικά με τις νέες τεχνο-
λογίες αποτελεί βασικό και απαραίτητο προσόν (Σολομωνίδου, 2006). Μάλιστα, δεν 
είναι αρκετή η απόκτηση κάποιων μόνον, βασικών γνώσεων και εφαρμογών του ηλε-
κτρονικού υπολογιστή (Η/Υ) για να θεωρηθεί ότι ένας αυριανός πολίτης θα μπορεί να 
διεκδικήσει καλές εργασιακές προοπτικές και μισθολογική εξέλιξη.  

Για να μπορέσει λοιπόν, το σχολείο να εισάγει με ορθό τρόπο τους μαθητές/τριες σε 
δεξιότητες ψηφιακού γραμματισμού οφείλει να υιοθετήσει μια έγκυρη προσέγγιση 
της φύσης και των δυνατοτήτων που έχουν τα εργαλεία, οι εφαρμογές και οι διαδικα-
σίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών (Snyder, 2001).  

Στην προσχολική εκπαίδευση όπου δίνεται η δυνατότητα για διερεύνηση και διαθε-
ματική αξιοποίηση των γνωστικών θεμάτων, με τη συμπαράσταση του/της εκπαιδευ-
τικού τα παιδιά μπορούν όχι μόνο, να κατανοήσουν τις βασικές λειτουργίες του Η/Υ 
αλλά και να καταλάβουν ότι αυτός συντελεί στη διερεύνηση και τη διάχυση της πλη-
ροφορίας και της μαθησιακής εξέλιξης και ότι ταυτόχρονα, βοηθάει στην αλληλεπί-
δραση και στην προσωπική εκφραστική δυνατότητα του κάθε παιδιού.  

Ακόμα, με τη χρήση των ψηφιακών/διαδικτυακών κόμικς (digital/web comics) στην 
εκπαιδευτική διαδικασία, οι μαθητές/τριες αξιοποιούν το γλωσσικό πλούτο και πα-
ράλληλα εξοικειώνονται με πολλαπλά πεδία εικόνας (Τζιφόπουλος, 2010). Προσεγγί-
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ζουν ένα θέμα διαθεματικά, οπτικοποιούν τις πληροφορίες, παρακινούνται να συμμε-
τέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία καθώς γοητεύονται με τις εικόνες, τα χρώματα 
ακόμα και με τα διαλογικά κομμάτια (μπαλονάκια λόγου) που τους προσελκύουν και 
τους χαροποιούν.  

Με την παρούσα διδακτική πρόταση επιδιώκεται η επαφή των μαθητών/τριών του 
Νηπιαγωγείου με ρεαλιστικές επικοινωνιακές καταστάσεις μέσα από την αξιοποίηση 
σημειωτικών συστημάτων (εικόνες και οπτικά σύμβολα) στο πλαίσιο ενός πολυτρο-
πικού γραμματισμού και με τη χρήση του Η/Υ και των εργαλείων του.  

Α) Άξονες περιγραφής του διδακτικού σεναρίου 

1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου: «Στη χώρα των κόμικς». 
2. Εκτιμώμενη διάρκεια διδακτικού σεναρίου: 6 διδακτικές ώρες. 
3. Προϋποθέσεις υλοποίησης για τον/την εκπαιδευτικό: δυνατότητα διαθεματικής 

προσέγγισης.  
4. Προϋποθέσεις υλοποίησης για τον/τη μαθητή/τρια: ανάδυση προσωπικών βιωμά-

των.  
5. Συνοπτική παρουσίαση της διδακτικής πρότασης: το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο 

Προγράμματος Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) του Νηπιαγωγείου στο γνωστικό τομέα της 
γλώσσας ορίζει ως βασικό σκοπό της προσέγγισης αυτού του γνωστικού αντικει-
μένου: «την ανάπτυξη της προφορικής επικοινωνίας μέσα από την ενθάρρυνση της 
περιγραφής, της συμμετοχής των παιδιών στο διάλογο, της βελτίωσης του προφορι-
κού τους λόγου και της απόκτησης φωνολογικής επίγνωσης» (Δ.Ε.Π.Π.Σ. – Α.Π.Σ., 
2003), καλλιεργώντας ταυτόχρονα θεμελιώδεις έννοιες διαθεματικής προσέγγισης 
όπως τη χρονική διάσταση, την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση. Επιπρόσθε-
τα, η συγκεκριμένη πρόταση προωθεί συνεργατικές πρακτικές, ενισχύει τη συμ-
μετοχή των μαθητών/τριών στη εκπαιδευτική διαδικασία, καλλιεργεί τις δεξιότη-
τές τους για διερεύνηση, αξιολόγηση και κατανόηση και προάγει τον γλωσσικό, 
κριτικό, πολυτροπικό και τεχνολογικό γραμματισμό. Εντάσσεται στο γνωστικό 
τομέα της γλώσσας με την υποστήριξη των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοι-
νωνιών (Τ.Π.Ε.). 

 Β) Ανάπτυξη διδακτικής πρότασης  

 Συμβατότητα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (Α.Π.Σ.): το περιεχόμενο της 
διδασκαλίας είναι απόλυτα συμβατό με το Δ.Ε.Π.Π.Σ. και το Α.Π.Σ. καθώς αποτελεί 
μέρος των γνωστικών περιοχών του. 

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: γλώσσα, Τ.Π.Ε., εικαστικά, μελέτη περιβάλλο-
ντος. 

Πρότερες γνώσεις μαθητών/τριών: γνώσεις αναφορικά με τη χρήση του Η/Υ και των 
μερών που το απαρτίζουν (ποντίκι, πληκτρολόγιο, οθόνη, μηχανή αναζήτησης).  

Σκοπός και στόχοι 
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 Σκοπός της διδακτικής πρότασης είναι η κατανόηση των ρεαλιστικών καταστάσεων 
και της επικοινωνίας με την αξιοποίηση διαφορετικών σημειωτικών συστημάτων 
(π.χ. εικόνες, οπτικά σύμβολα) μέσα από ένα πλαίσιο πολυτροπικού γραμματισμού με 
τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Επιμέρους στόχοι είναι οι μαθητές/τριες: 

Ως προς το γνωστικό αντικείμενο:  

• Να αναγνωρίζουν τα κόμικς και να τα διαχωρίζουν από άλλες κειμενικές μορφές 
• Να αναγνωρίζουν τα βασικά δομικά μέρη μιας ιστορίας (αρχή, μέση και τέλος) 
• Να μετατρέπουν ένα συνεχές κείμενο σε διαλογικό 
• Να κατανοούν το ρόλο της εικόνας στην πρόσληψη της πραγματικότητας και της 

επικοινωνίας 

Ως προς την καλλιέργεια του ψηφιακού και πολυτροπικού γραμματισμού: 

• Να εξοικειωθούν με τη χρήση των λογισμικών kidspiration, Tux Paint και Revela-
tion Natural Art 

• Να κατανοήσουν τη σύνδεση μεταξύ οπτικού και λεκτικού γραμματισμού 

Ως προς την εκπαιδευτική δραστηριότητα:  

• Να ανακαλύψουν τη συνεργατική μάθηση και την αξία της ομαδικής εργασίας  
• Να εξοικειωθούν με δραστηριότητες διερεύνησης, αυτενέργειας, σύνθεσης και αξιο-

λόγησης.  

Κατηγορίες λογισμικού 

Αξιοποιούν ανοιχτού τύπου λογισμικά, ακολουθώντας τον εποικοδομισμό καθώς η 
διδακτική πρόταση δεν είναι προκαθορισμένη και γραμμική αλλά επιτρέπει τη δη-
μιουργική έκφραση και την αλληλεπίδραση των μαθητών/τριών και την αξιοποίηση 
των ανοιχτών περιβαλλόντων μάθησης.  

Οργάνωση της τάξης & απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 

 Για την υλοποίηση του διδακτικού σεναρίου θα χρησιμοποιηθεί η ομαδοσυνεργατική 
μέθοδος διδασκαλίας με χωρισμό των μαθητών/τριών σε 3 ομάδες τεσσάρων ατόμων 
και θα χρησιμοποιηθούν τρεις Η/Υ, που διαθέτει η σχολική μονάδα. 

Λεπτομερής περιγραφή της διδακτικής διαδικασίας με άξονα τη χρονική διαδοχή των 
ενεργειών:  

1η Διδακτική ώρα 

Η αφόρμηση της διδακτικής πρότασης δίνεται μετά από παρουσίαση συλλογής φωτο-
γραφιών μέσω του προτζέκτορα της τάξης, παιδικών δωματιών από διάφορες περιο-
χές του κόσμου. Αυτή η συλλογή των φωτογραφιών αποθηκεύεται στην επιφάνεια 
εργασίας του Η/Υ της τάξης σε έναν φάκελο με τίτλο: «Παιδικά δωμάτια».  
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Εικόνα1: Παιδικά δωμάτια 

Μετά την προβολή ακολουθεί συζήτηση για τον τρόπο διακόσμησης των χώρων που 
ζουν και μεγαλώνουν τα παιδιά από διάφορα μέρη του κόσμου (φτωχά, πλούσια, με 
πολλά ή λίγα παιχνίδια, με πολλά ή λιγοστά βιβλία κ.ά.). Στη συνέχεια, με τη μηχανή 
αναζήτησης της Google τα παιδιά χωρισμένα σε τρεις ομάδες αναζητούν στο διαδί-
κτυο (χρησιμοποιώντας λέξεις - κλειδιά) πληροφορίες για τον τρόπο που μεγαλώνουν 
συνομήλικοί τους στις ευρωπαϊκές, ασιατικές και αφρικανικές χώρες, τι διαβάζουν 
και πώς περνούν τον ελεύθερο χρόνο τους. Καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι τα πα-
ραμύθια και τα κόμικς είναι κοινή ασχολία για όλα τα παιδιά και σε όλες τις χώρες. 

2η Διδακτική ώρα  

Κάνοντας χρήση του λογισμικού kidspiration δημιουργούμε έναν εννοιολογικό χάρτη 
με τις ιδέες των παιδιών για τη χρήση των κόμικς. Αποφασίζουμε να δούμε διάφορα 
κόμικς μέσα από το διαδίκτυο αλλά και έντυπα κόμικς που έχουν στο σπίτι τους. 
Προτρέπουμε τα παιδιά να επισκεφτούν την ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://issuu.com/comicstalgia/stacks/b4c49cdb2f9e46dbbab7931c4322ce0f (ελληνικά 
κόμικς), η οποία βρίσκεται σε έγγραφο, στην επιφάνεια εργασίας του Η/Υ. Έτσι, τα 
παιδιά χωρισμένα στις ομάδες τους ξεφυλλίσουν τα ψηφιακά κόμικς που βρίσκουν 
στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα και παρατηρούν τα χαρακτηριστικά του κειμενικού αυ-
τού είδους. Παρατηρούν τη σχέση εικόνας και λόγου, τα μπαλονάκια με τις λέξεις 
που αυξομειώνουν το χώρο τους ανάλογα με το αν πρόκειται για σκέψεις, ομιλία ή 
επιφώνημα, τις ηχοποίητες λέξεις κ.ά. Στη συνέχεια, καταθέτουν τις προσωπικές ε-
μπειρίες τους καθώς και τις προτιμήσεις τους για τα κόμικς και τους ήρωες που προ-
τιμούν. Κάθε ομάδα παρακινείται να σχεδιάσει ένα σκίτσο με τη βοήθεια του λογι-
σμικού Tux Paint ακολουθώντας τις οδηγίες με εικόνες που υπάρχουν σε έγγραφο 
στην επιφάνεια του Η/Υ και είναι οι εξής:  

1. Στην επιφάνεια εργασίας επίλεξε το εικονίδιο του λογισμικού Tux Paint 
2. Από το εικονίδιο «σχήματα» που βρίσκεται στα αριστερά επίλεξε έναν κύκλο και 

τοποθέτησέ τον στη μέση του εγγράφου 
3. Και πάλι από τα αριστερά, επίλεξε το εικονίδιο σφραγίδα και από αυτές που θα 

εμφανιστούν επίλεξε τη μορφή που επιθυμείς και τοποθέτησέ την στην εικόνα 
πλάι στον κύκλο 

4. Επίλεξε το εικονίδιο «κείμενα», που βρίσκεται στα αριστερά σου και γράψε, με 
τη βοήθεια του πίνακα αναφοράς που είναι αναρτημένος σε εμφανές σημείο στην 
τάξη, μια λέξη για το σκίτσο σου 
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5. Φύλαξε την εικόνα που έφτιαξες πατώντας πάνω στο εικονίδιο «Φύλαξη» και 
πριν αποχωρήσεις διάλεξε την επιλογή «ναι, τελείωσα» και «αποθήκευσε την ει-
κόνα». 

3η Διδακτική ώρα  

Μετά από συζήτηση κάθε μία από τις τρεις ομάδες αποφασίζει να σκεφτεί, να ζω-
γραφίσει ένα κόμικ και να το παρουσιάσει στην ολομέλεια της τάξης απαντώντας σε 
ερωτήσεις που αφορούν στους ήρωες, στην πλοκή και στην εξέλιξη μιας ιστορίας. 
Για περαιτέρω βοήθεια ο/η εκπαιδευτικός προτείνει την εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: 
www.paramithia-gia-paidia.gr/istories-me-ton-spitha/ από όπου μπορούν τα παιδιά να 
επιλέξουν μια ιστορία και με τη βοήθεια του λογισμικού Revelation Natural Art να 
φτιάξουν μια εικόνα από την ιστορία που ξεφύλλισαν και τους άρεσε με τη μορφή 
κόμικ, ακολουθώντας τις οδηγίες που αναγιγνώσκονται από τον/την εκπαιδευτικό:  

1. Στην επιφάνεια εργασίας επίλεξε το εικονίδιο του λογισμικού Revelation Natural 
Art 

2. Πάτησε με το ποντίκι στο εικονίδιο με το σταυρό που βρίσκεται πάνω 
3. Επίλεξε και πάλι από το εικονίδιο με τη μορφή σφραγίδας, τη μορφή που χρειά-

ζεσαι και τοποθέτησέ την στην εικόνα πατώντας μόνο μια φορά σε όποιο τετρά-
γωνο θέλεις 

4. Όταν τελειώσεις ζήτησε βοήθεια για να αποθηκεύσεις την εικόνα σου. 

Στο τέλος, η κάθε ομάδα διηγείται την ιστορία της και ο/η εκπαιδευτικός παρακινεί 
τις άλλες ομάδες να θέσουν ερωτήσεις σχετικά με το ποιος, πού, τι και γιατί. Ακόμα, 
υπενθυμίζει να προσέξουν, η κάθε ιστορία που θα διηγηθούν, να έχει αρχή – μέση και 
τέλος  

4η Διδακτική ώρα 

Οι μαθητές/τριες βρίσκουν τρεις φακέλους στην επιφάνεια εργασίας του Η/Υ με τον 
ίδιο τίτλο: «Το δικό μου παραμύθι» που όμως περιέχει από ένα διαφορετικό παραμύθι 
για την κάθε ομάδα. Η πρώτη βρίσκει εικόνες από το γνωστό παραμύθι «Η Χιονάτη», 
η δεύτερη από την «Ωραία κοιμωμένη» και η τρίτη από την «Πεντάμορφη και το τέ-
ρας». Μόνον που οι εικόνες δεν είναι με τη σειρά. Με την παρακίνηση και τη βοήθεια 
του/της εκπαιδευτικού η κάθε ομάδα παρατηρεί τις εικόνες, συζητάει και τις τοποθε-
τεί στη σειρά. Δημιουργεί με αυτές και τη βοήθεια του/της εκπαιδευτικού ένα Power 
Point και προβαίνει σε παρουσίαση μέσω προτζέκτορα με ταυτόχρονη αναδιήγηση 
της ιστορίας.  

5η Διδακτική ώρα 

Η κάθε ομάδα αποφασίζει να αποδώσει το παραμύθι με το οποίο ασχολήθηκε με τη 
μορφή κόμικ. Πρόκειται για την παραγωγή κειμένου με βοήθεια, αφού οι μαθη-
τές/τριες μετατρέπουν σε διάλογο ένα συνεχές κείμενο. Για περαιτέρω βοήθεια, ο/η 
εκπαιδευτικός μπορεί να δώσει το παραμύθι συνοπτικά σε μορφή εικονόλεξου ως ε-
ξής:  
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Εικονόλεξο: Η Χιονάτη 

Η  ήταν πολύ όμορφη και για αυτό η κακιά μητριά της την έδιωξε από το 

(1). Η  τότε γνώρισε τους   και έμεινε στο μικρό  τους. 
Μια μέρα όμως, η κακιά μητριά που έμαθε που έμενε η Χιονάτη, αποφάσισε να της 

δώσει ένα δηλητηριασμένο  για την ξεφορτωθεί μια για πάντα. (2) Μόλις η Χιο-

νάτη έφαγε το  έπεσε σε βαθύ . Τότε οι  την έβαλαν σε ένα γυά-

λινο  στο δάσος. Μετά από λίγο καιρό πέρασε από εκεί ένας  και 

μαγεμένος από την ομορφιά της έσκυψε και τη  (3). Τότε η  άνοιξε 

τα  της και ζωντάνεψε. Γύρισε στο παλάτι, έδιωξε την κακιά  πα-

ντρεύτηκε τον  και έζησαν όλοι μαζί ευτυχισμένοι (4).  

Φτιάχνω το δικό μου κόμικ 

Ζωγράφισε και γράψε όπως μπορείς – χρησιμοποιώντας το εικονόλεξο - μέσα στα 
συννεφάκια το παραμύθι ακολουθώντας τους αριθμούς της κάθε πρότασης:  

 

 

6η διδακτική ώρα 

Οι μαθητές/τριες ανοίγουν το φάκελο «Αξιολόγηση» που βρίσκεται στην επιφάνεια 
εργασίας του Η/Υ (ένα για κάθε ομάδα) και αφού ο/η εκπαιδευτικός διαβάσει τις προ-
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τάσεις τα παιδιά καλούνται να κυκλώσουν τη «φατσούλα» με την οποία συμφωνούν. 
Έτσι καταγράφεται: 

 Η εμπειρία τους 
 Τυχόν δυσκολίες που αντιμετώπισαν 
 Η ύπαρξη τεκμηρίων από την εφαρμογή της διδακτικής πορείας 
 Τα στοιχεία ανατροφοδότησης 

Φύλλο αξιολόγησης (κύκλωσε τη «φατσούλα» με την οποία συμφωνείς):  

Τα παιχνίδια που κάναμε μου άρεσαν πολύ   

Όλα αυτά που κάναμε με κούρασαν   
Οι συμμαθητές/τριες μου με βοήθησαν να τελειώσω την εργασία μου 

  

Μου αρέσει να δουλεύω με τον Η/Υ   
Είχε πολύ φασαρία γύρω από τον Η/Υ και δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ στη 

δουλειά μου   

Θα ήθελα να κάνουμε και άλλα κόμικς   

Θα ήθελα να φτιάξουμε και νέες ζωγραφιές   

 

Προτάσεις για περαιτέρω δραστηριότητες – επέκταση της διδακτικής πρότασης  

Στα πλαίσια τις ανάπτυξης των μεταγνωστικών δεξιοτήτων τα παιδιά αρχικά, κατ’ 
ομάδες και στη συνέχεια, στην ολομέλεια της τάξης συζητούν τις εντυπώσεις τους 
από την όλη πορεία του μαθήματος και αναφέρουν αυτά που τους άρεσαν και τους 
εντυπωσίασαν και αυτά που τους δυσκόλεψαν. Παράλληλα, προτείνουν τρόπους επέ-
κτασης του θέματος με τη δημιουργία ενός ψηφιακού κόμικ το οποίο και προτείνουν 
να το παρουσιάσουν, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Webex σε άλλα Νηπιαγω-
γεία της περιοχής τους. Ακόμα, προτείνουν να φτιάξουν ένα ψηφιακό παζλ, να δη-
μιουργήσουν σε μορφή κόμικ προσωπικές τους ιστορίες ή και ποιήματα που αγαπούν. 

Συμπεράσματα 

Μέσα από την παρούσα διδακτική πρόταση προσεγγίστηκε το θέμα του ψηφιακού 
γραμματισμού στο Νηπιαγωγείο και αναδείχτηκε η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην 
καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική της πρωτοσχολικής εκπαίδευσης με τη διαθεμα-
τική προσέγγιση των γνωστικών αντικειμένων και η ανάγκη που υπάρχει σήμερα, για 
την εξέταση της τεχνολογίας όχι ως αυτόνομου αντικειμένου αλλά ως αναπόσπαστου 
εκπαιδευτικού εργαλείου που προωθεί τη διερεύνηση και την ανακαλυπτική μάθηση. 
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Απώτερος στόχος της συγκεκριμένης πρότασης, να στραφεί το ενδιαφέρον των εκ-
παιδευτικά εμπλεκόμενων στον τρόπο με τον οποίο οι Τ.Π.Ε. μπορούν να αξιοποιη-
θούν σε πρακτικές γραμματισμού και ταυτόχρονα να παράσχουν μάθηση σε αυθεντι-
κά πλαίσια επικοινωνίας, βασισμένα στις εμπειρίες των μαθητών/τριών (Τζιφόπου-
λος, 2010). Επιπρόσθετα, να δοθεί η ευκαιρία να παρουσιαστούν στρατηγικές ενσω-
μάτωσης της τεχνολογίας με μοντέλα εποικοδομισμού που προωθούν τη δημιουργική 
επίλυση προβλημάτων και ενισχύουν τις συνεργατικές δεξιότητες των μαθη-
τών/τριών. Αυθεντικές δηλαδή, μαθησιακές καταστάσεις στις οποίες το Νηπιαγωγείο 
οφείλει να ανταποκριθεί για να οδηγήσει τους/τις μικρούς/ές μαθητές/τριες στην νέα 
εποχή του πολυτροπικού και πολυπολιτισμικού εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος.  
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