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Ένα έμπειπο ζύζηημα αξιολόγηζηρ μαθηζιακών ικανοηήηων και δςζκολιών 

Ε. Ι. Γιαννακοσδάκης 

Καθηγηηής Πανεπιζηημίοσ – Τμήμα Πληροθορικής – Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών 

eyan@aueb.gr 

 

Πεπίληψη 

Η εξγαζία απηή παξνπζηάδεη έλα έκπεηξν ζύζηεκα αμηνιόγεζεο ησλ καζεζηαθώλ ηθαλνηήησλ 

ηνπ αηόκνπ κέζσ ελόο εηδηθά ζρεδηαζκέλνπ ςπρνκεηξηθνύ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ ζηεξίδεηαη ζηε ζε-

σξία ηνπ ρσξνρξνληθνύ θαη ηνπ δηαγξακκαηηθνύ ζπιινγηζκνύ. Όηαλ θάλνπκε ιόγν γηα «έκπεηξν ζύ-

ζηεκα», ελλννύκε ινγηζκηθό πνπ έρεη θσδηθνπνηεκέλε ηελ αλζξώπηλε εκπεηξία θαη πνπ έρεη δνκεζεί 

κε βάζε επαξθή θαη ηεθκεξησκέλε γλώζε ζπγθεθξηκέλσλ καζεζηαθώλ παξαγόλησλ, πνπ είλαη: α) 

Σπληαίξηαζκα ελλνηώλ, β) Σύλζεζε ελλνηώλ, γ) Αλαθαηαζθεπή ελλνηώλ, δ) Αλαγλώξηζε αλαινγηώλ, 

ε) Καηαλόεζε θαλόλσλ, ζη) Καηαλόεζε ππνζπλόισλ, θαη δ) Καηαλόεζε ηνκώλ. Τν ςπρνκεηξηθό 

εξσηεκαηνιόγην είλαη πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλν θαη ε αλαθνξά κε ηα ζπκπεξάζκαηα, παξάγεηαη 

απηόκαηα. Τν έκπεηξν ζύζηεκα αμηνπνηεί πξνρσξεκέλα καζεκαηηθά κνληέια, ρσξίο ηελ παξακηθξή 

επέκβαζε ζπκβνύινπ, θαη, επνκέλσο, είλαη απαιιαγκέλε από νπνηνδήπνηε ππνθεηκεληθό ζηνηρείν. 

Όιε ε γλώζε πνπ εκπεξηέρεη ε ζπζηνηρία εξσηήζεσλ πνπ πηνζεηνύκε ζηεξίδεηαη ζε ζηάζκηζε πνπ 

αθνξά ηνλ ειιεληθό πιεζπζκό, θαζώο θαη ην ειιεληθό θνηλσληθν-νηθνλνκηθό ζύζηεκα. 

Λέξειρ – κλειδιά : Χπρνκεηξηθά εξσηεκαηνιόγηα, καζεζηαθέο ηθαλόηεηεο - δπζθνιίεο, έκπεηξν 

ζύζηεκα, πνιππαξαγνληηθή αλάιπζε, αμηνπηζηία, εγθπξόηεηα 

Ειζαγωγή 

Η κεζνδνινγία πνπ πηνζεηνύκε αμηνπνηεί δηεζλώο εδξαησκέλα ςπρνκεηξηθά κνληέια (Σηδεξν-

πνύινπ-Γεκαθάθνπ, 2010), ηα νπνία αλαιύνπλ ηηο ηθαλόηεηεο ηνπ αηόκνπ (δειαδή, επίθηεηα γλσζηη-

θά θαη γλσζηαθά ραξαθηεξηζηηθά, δεμηόηεηεο, θαη ηάζεηο πξνο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηόηεηεο), θα-

ζώο επίζεο θαη ηελ πξνζσπηθόηεηα ηνπ αηόκνπ (δειαδή, ηελ έκθπηε ζπκπεξηθνξά θαη πξνδηάζεζε 

ηνπ αηόκνπ, εγγελή, ζηαζεξά θαη δηαρξνληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθόηεηαο, όπσο απηά έρνπλ 

δηακνξθσζεί θαη παγησζεί, δηαθνξνπνηώληαο ην άηνκν από ηνπο άιινπο γύξσ ηνπ). 

Τα απνηειέζκαηα πνπ εθδίδεη ην ελ ιόγσ ζύζηεκα, αμηνπνηνύκελα, ζηεξίδνπλ θαη θαζηζηνύλ α-

πνηειεζκαηηθόηεξν ην έξγν ηεο αμηνιόγεζεο ησλ καζεζηαθώλ ηθαλνηήησλ θαη δπζθνιηώλ, ηνπ επαγ-

γεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ (Γηαλλαθνπδάθεο, 1999), ηεο πξνζσπηθήο θαη επαγγεικαηηθήο αλάπηπ-

μεο, θαη ηεο δηαρείξηζεο αλζξσπίλσλ πόξσλ γεληθόηεξα, εθόζνλ κέζσ απηώλ είλαη δπλαηόλ:  

α) Να δηαπηζησζνύλ ζπγθεθξηκέλνη καζεζηαθνί παξάγνληεο ηεο πξνζσπηθόηεηαο ηνπ αηόκνπ, 

θαζώο θαη ην επίπεδν ζην νπνίν απηό ηνπο θαηέρεη θαη ην δηαθξίλνπλ.  
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β) Να δηαπηζησζεί ε δπλαηόηεηα πνπ έρεη έλα άηνκν λα παξνπζηάζεη ηα εμεηαδόκελα καζεζηαθά 

ραξαθηεξηζηηθά ζην κέιινλ.  

γ) Να θαηαζηεί δπλαηή ε πξόβιεςε ηνπ ηξόπνπ ζπκπεξηθνξάο ηνπ αηόκνπ θάησ από δηάθνξεο 

ζπλζήθεο κάζεζεο.  

δ) Να δηαπηζησζεί ε δπλαηόηεηα πνπ έρεη ην άηνκν γηα εμειηθηηθή πνξεία θαη γηα βειηίσζε ηνπ 

ξπζκνύ κάζεζεο.  

Η Χπρνκεηξία απνηειεί θιάδν ηεο επηζηήκεο ηεο Χπρνινγίαο, ηνπ νπνίνπ έξγν είλαη ε καζεκα-

ηηθή κέηξεζε παξαγόλησλ ηεο πξνζσπηθόηεηαο, ςπρηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ, ζπκπεξηθνξάο, ηθαλνηή-

ησλ θαη δεμηνηήησλ ηνπ αηόκνπ. Οη επηζηήκνλεο πνπ αζρνινύληαη κε ηελ ςπρνκεηξία ηείλνπλ λα 

ζπκθσλήζνπλ ζην όηη, γηα λα εμαζθαιηζηεί ε όζν ην δπλαηόλ πην απνηειεζκαηηθή θαη έγθπξε αλά-

ιπζε ησλ παξαγόλησλ ηεο πξνζσπηθόηεηαο, απαηηείηαη ε ζύκπξαμε ζύγρξνλσλ επηζηεκνληθώλ θιά-

δσλ, νη θπξηόηεξνη ησλ νπνίσλ είλαη νη εμήο: α) Χπρνινγία, β) Πιεξνθνξηθή-Λνγηζκηθό, γ) Τερλεηή 

Ννεκνζύλε, δ) Σηαηηζηηθή. Δηδηθά γηα ηελ επεμεξγαζία παξαγόλησλ πξνζσπηθόηεηαο απνδεηθλύεηαη 

ε αλάγθε εθαξκνγήο ζπγθεθξηκέλσλ ζηαηηζηηθώλ-καζεκαηηθώλ κνληέισλ απνζύλζεζεο θαη ζρεδία-

ζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ (Γηαλλαθνπδάθεο, 2009). 

Οη κέζνδνη ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ε Χπρνκεηξία (Carroll, 1993) γηα ηε κέηξεζε ησλ ςπρηθώλ ρα-

ξαθηεξηζηηθώλ είλαη: 1) ε κέζνδνο ησλ εξεζηζκάησλ ή ησλ εληππώζεσλ, ζύκθσλα κε ηελ νπνία ν 

εξεπλεηήο κεηξά ηα εξεζίζκαηα θαζώο θαη ηηο αληηδξάζεηο πνπ πξνθαινύληαη από απηά, 2) ε κέζνδνο 

ησλ εθδειώζεσλ, θαηά ηελ νπνία ν εξεπλεηήο κεηξά ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν εθδειώλεηαη ε ςπρηθή 

θαηάζηαζε θαη 3) ε ρξνλνκεηξηθή κέζνδνο ή ε κέζνδνο ηεο αληίδξαζεο, ε νπνία ππνινγίδεη ην ρξνλη-

θό δηάζηεκα από ηε ζηηγκή πνπ ην άηνκν αληηιακβάλεηαη έλα εξέζηζκα κέρξη ηε ζηηγκή πνπ εθείλν 

αληηδξά ζην εξέζηζκα απηό.  

Σθνπόο ησλ κεηξήζεσλ ηεο Χπρνκεηξίαο είλαη λα εληνπηζηεί θαη λα αμηνινγεζεί ε ςπρηθή θαηά-

ζηαζε ησλ ππνθεηκέλσλ, νη ςπρηθέο ηδηόηεηεο θαη ηθαλόηεηέο ηνπο θαη, ελ ηέιεη, λα θαηαζηεί δπλαηή ε 

πξόβιεςε ηνπ ηξόπνπ ζπκπεξηθνξάο ησλ αλζξώπσλ θάησ από δηάθνξεο ζπλζήθεο. Σην πιαίζην ησλ 

πξναλαθεξόκελσλ έρνπλ αλαπηπρζεί ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο:  

1) Η Χπρνκεηξηθή πξνζέγγηζε (Eysenck, Cattell)  

2) Η Χπρνδπλακηθή πξνζέγγηζε (Freud, Jung, Adler)  

3) Η πξνζέγγηζε ηεο Κνηλσληθήο Μάζεζεο (Mischel, Bandura)  

4) Η αλζξσπηζηηθή πξνζέγγηζε (Maslow, Rogers)  
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Μαθηζιακέρ δςζκολίερ 

Τν αθαδεκατθό (καζεζηαθό) πεξηβάιινλ απνηειεί, ζπρλά, ην πεδίν όπνπ πξσηνεκθαλίδνληαη νη 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο πνπ ελδέρεηαη λα αληηκεησπίδεη έλα άηνκν. Σπλήζσο, παξαηεξνύληαη πξνβιή-

καηα ζε κία ή ζε πεξηζζόηεξεο από ηηο βαζηθέο γλσζηηθέο πεξηνρέο: Μαζεκαηηθά, Γιώζζα, Γλσζηηθή 

αλάπηπμε, Βξαρππξόζεζκε θαη Μαθξνπξόζεζκε Μλήκε, Πξνζνρή, Σπγθέληξσζε, Οξγαλσηηθόηεηα 

θαη Ιθαλόηεηα ζηε ιεπηή θίλεζε, ζηελ νπνία ελδέρεηαη λα παξνπζηαζηεί δηαηαξαρή, άιισο γλσζηή 

σο δπζπξαμία ή θηλαηζζεηηθό πξόβιεκα. Σε γεληθέο γξακκέο, έλα άηνκν κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα: α) ζηελ αλαγλώξηζε, β) ζηε ζπγθέληξσζε, γ) ζηελ νξγάλσζε, δ) ζηνλ 

ρεηξηζκό θαη ε) ζηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ιεθηηθώλ ή κε ιεθηηθώλ πιεξνθνξηώλ. 

Οη καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ζπρλά, (αιιά όρη πάληνηε) αλαδεηθλύνληαη ζηηο πεξηπηώζεηο όπνπ δηα-

πηζηώλνληαη δηαθνξέο κεηαμύ ηεο λνεκνζύλεο ελόο αηόκνπ θαη ηεο αθαδεκατθήο (ζρνιηθήο) ηνπ α-

πόδνζεο. Τνύην δελ ζπλεπάγεηαη όηη ηα άηνκα κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο δηαζέηνπλ ρακειή λνεκνζύ-

λε. Σηελ πξαγκαηηθόηεηα, εκθαλίδνπλ κέζε ή αλώηεξε ηνπ κέζνπ όξνπ λνεκνζύλε, σζηόζν, ε αθα-

δεκατθή ηνπο απόδνζε, όπσο εθηηκάηαη από ζηαζκηζκέλα ηεζη (Carroll, 1993), είλαη θαηώηεξε από 

εθείλε άιισλ αηόκσλ κε ηελ ίδηα ειηθία, ηα νπνία επηπιένλ παξνπζηάδνπλ νκνηόηεηεο σο πξνο ηε 

λνεκνζύλε θαη ηελ αθαδεκατθή απόδνζε. Σπλεπώο, είλαη πηζαλόηεξν γηα έλα άηνκν πνπ ζεκεηώλεη 

ρακειέο αθαδεκατθέο επηδόζεηο λα αληηκεησπίδεη καζεζηαθέο δπζθνιίεο, παξά λα δηαζέηεη ρακειή 

λνεκνζύλε.  

Οξηζκέλεο δπζθνιίεο ελδέρεηαη λα εμαιεηθζνύλ κε ηελ σξηκόηεηα, νξηζκέλεο άιιεο, όκσο, πα-

ξακέλνπλ. Γηα όζν κεγαιύηεξν δηάζηεκα επηηξέπνπκε λα δηαηεξνύληαη "θαθέο" ή αλαπνηειεζκαηηθέο 

λνεηηθέο ή ζσκαηηθέο ζπλήζεηεο (π.ρ. ιάζε ζηελ νξζνγξαθία, ιαλζαζκέλε ρξήζε ελόο εξγαιείνπ, 

δπζαλάγλσζηνο γξαθηθόο ραξαθηήξαο, θ.ιπ.) ηόζν δπζθνιόηεξα δηνξζώλνληαη, θαζώο ε επαλάιεςε 

κίαο πξάμεο ή κίαο αληίδξαζεο δεκηνπξγεί, εάλ όρη κία ζπλήζεηα, ηνπιάρηζηνλ κηα ηάζε λα ελεξγεί ή 

λα αληηδξά θαλείο ζπλερώο κε ηνλ ίδην ηξόπν θαη, σο εθ ηνύηνπ, πξνθύπηεη ε ζπλήζεηα. Δπηπιένλ, εάλ 

νη καζεζηαθέο δηαηαξαρέο δελ αληηκεησπηζηνύλ εγθαίξσο, νξηζκέλα άηνκα επηδεηθλύνπλ ηάζεηο απν-

θπγήο δηαθόξσλ θαηαζηάζεσλ (Marcia et al, 2007), θαζώο ζπαλίσο βηώλνπλ ηελ επηηπρία. 

Αξιοπιζηία - Εγκςπόηηηα 

Η εξγαζία απηή αλαθέξεηαη ζε έλα έκπεηξν ζύζηεκα βαζηζκέλν ζε ζεσξία ζρεηηθά κε ηελ αμην-

ιόγεζε ησλ γλσζηαθώλ ηθαλνηήησλ κε ηε ρξήζε ηνπ ρσξνρξνληθνύ θαη ηνπ δηαγξακκαηηθνύ ζπιιν-

γηζκνύ, ππεξβαίλνληαο ηε ζεσξία ησλ Cattell-Horn-Carroll (Carroll, 1993) πνπ πεξηγξάθεη ηηο γλσζη-

αθέο ηθαλόηεηεο θαζώο θαη ηηο θιίκαθεο Wechsler, νη νπνίεο αλαπηύρζεθαλ γύξσ από ηελ παξαδνζη-

αθή ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε πνπ αθνξά ηηο γισζζηθέο θαη ηηο καζεκαηηθέο ηθαλόηεηεο. Μέζσ ελόο 

εηδηθνύ εξσηεκαηνινγίνπ εληνπίδνληαη ζπγθεθξηκέλα πεδία ζθέςεο (Marcia, 2007, Carroll, 1993), 

όπνπ ην άηνκν παξνπζηάδεη καζεζηαθέο δπζθνιίεο, πξνβιήκαηα ζηελ αθνκνίσζε λέσλ πιεξνθνξηώλ 

ρσξίο πξνεγνύκελε εκπεηξία ή ρσξίο ηνλ αλάινγν ζπιινγηζκό. Δθόζνλ αμηνινγήζνπκε ηελ ηθαλόηε-
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ηα ηνπ αηόκνπ λα θαηαλνεί θαη λα αθνκνηώλεη γξήγνξα λέεο πιεξνθνξίεο, ζα είκαζηε ζε ζέζε λα 

πξνβιέςνπκε θαηά πόζν εθείλν αληαπνθξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθά ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Τν ελ 

ιόγσ εξσηεκαηνιόγην δελ πξννξίδεηαη γηα ηελ εθηίκεζε ησλ αθαδεκατθώλ επηδόζεσλ, σζηόζν, κπν-

ξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί πξνθεηκέλνπ λα παξάζρεη ελδείμεηο γηα ην δηαλνεηηθό δπλακηθό ελόο αηόκνπ, 

θπξίσο ησλ καζεζηαθώλ ηνπ ηθαλνηήησλ. 

Πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζνπκε παξακέηξνπο κάζεζεο, πηνζεηήζακε ζαθώο ηεθκεξησκέλεο ζε-

σξεηηθέο πξνζεγγίζεηο (Marcia, 2007) γηα ηνλ ζρεδηαζκό ζρεηηθνύ εξσηεκαηνινγίνπ. Καηόπηλ πνιπ-

παξαγνληηθώλ αλαιύζεσλ θαη ζπζηαδνπνίεζεο (Γηαλλαθνπδάθεο, 2009) θαηαιήμακε ζε ζπγθεθξηκέ-

λεο θιίκαθεο, πνπ είλαη: α) Σπληαίξηαζκα ελλνηώλ, β) Σύλζεζε ελλνηώλ, γ) Αλαθαηαζθεπή ελλνηώλ, δ) 

Αλαγλώξηζε αλαινγηώλ, ε) Καηαλόεζε θαλόλσλ, ζη) Καηαλόεζε ππνζπλόισλ, θαη δ) Καηαλόεζε 

ηνκώλ. Με ζηόρν λα εθκαηεύζνπκε ηηο καζεζηαθέο ηθαλόηεηεο-δπζθνιίεο ηνπ αηόκνπ πηνζεηήζακε 

ηερληθέο αλαγλώξηζεο ζρεδίσλ θαη νκνηνηήησλ κεηαμύ ζρεκάησλ θαη κεγεζώλ, ηε ζπλαγσγή γεληθώλ 

θαλόλσλ από δεδνκέλεο αθνινπζίεο (π.ρ. δηαγξάκκαηα, ζύκβνια, θ.ιπ.), ηελ εθαξκνγή θαλόλσλ ζε 

λέεο θαηαζηάζεηο, θαζώο θαη ζπιινγηζηηθή δηαδηθαζία κε βάζε δεδνκέλα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζηάζκηζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (έηε 2005 – 2009) αλαιύζακε δείγκα ει-

ιεληθνύ πιεζπζκνύ πνπ πεξηιακβάλεη: 1900 Μαζεηέο Γπκλαζίνπ-Λπθείνπ, 2300 θνηηεηέο, θαη 1400 

εξγαδόκελνπο. Σεκεηώλεηαη όηη ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο ηνπ δείγκαηνο ππήξμε πξνζσπηθή επαθή ηνπ 

ζπκβνύινπ κε ηνλ εμεηαδόκελν, ελώ ηα πξσηνγελή ζθνξ αλαιύζεθαλ θαη ζπγθξίζεθαλ κε λόξκεο 

επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ (Γηαλλαθνπδάθεο, 1999) αλά ειηθία, θύιν, γεσγξαθηθή πεξηνρή, 

θαη ζηε ζπλέρεηα κεηαηξάπεθαλ ζε ηππηθέο κεηξήζεηο Z, T, θαη Sten. Δπηπιένλ, ηα ζθνξ αλαιύζεθαλ 

κε εηδηθό ινγηζκηθό (Γηαλλαθνπδάθεο, 1991), ζύκθσλα κε ηε ζεσξία ησλ Zipf (Kornai, 1999) θαη 

Mandelbrot (McMullen, 2003), γηα ηελ παξαγσγή εηδηθώλ γξαθεκάησλ θαη θαηαλνκώλ Rank-

Frequency. Τα απνηειέζκαηα από ην παλειιαδηθό δείγκα ζηάζκηζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ έρνπλ σο 

αθνινύζσο: 

Σπληειεζηήο Cronbach = 0,91 

Σπληειεζηήο Spearman Brown = 0,93 

Σπληειεζηήο Δζσηεξηθήο Σπλνρήο KR-20 = 0,90 

Βαζκόο δηαθξηηόηεηαο = 0,98 

Σπληειεζηήο Kappa = 0,93 

Μέζνο βαζκόο αιήζεηαο = 89% 

Μέζνο ρξόλνο ρνξήγεζεο = 23 ιεπηά  
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Ο ππνινγηζκόο ησλ ηηκώλ Kappa βαζίδεηαη ζε δεδνκέλα ηύπνπ Test-Retest, ρξεζηκνπνηώληαο 

κεηξήζεηο από ηα ίδηα άηνκα, αιιά από δηαθνξεηηθέο ζπλόδνπο νη νπνίεο ιακβάλνπλ ρώξα εληόο ρξν-

ληθνύ εύξνπο ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο, θαζώο θαη κεηξήζεηο ηύπνπ Split-half. Ο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο 

ηνπ Pearson (r) είλαη άλσ ηνπ 0.95 ζε όινπο ηνπο παξάγνληεο (θιίκαθεο). Ο κέζνο βαζκόο αιήζεηαο 

παξάγεηαη από εηδηθό αιγόξηζκν αλίρλεπζεο ηνπ ςεύδνπο (Truth score). 

Σπκπεξαζκαηηθά, ν εμεηαδόκελνο απαληά ζε ζεηξά εηδηθώλ ζηαζκηζκέλσλ εξσηήζεσλ νη νπνίεο 

αλαιύνληαη από ην έκπεηξν ζύζηεκα (ζρεδηαζκέλν ζε PROLOG). Η αλάιπζε ζπλίζηαηαη από ηα εμήο 

βήκαηα: α) εληνπηζκόο ησλ ελλνηώλ εληόο ηεξαξρηθώλ δνκώλ ζεζαπξνύ (Γηαλλαθνπδάθεο, 2009), β) 

πνζνηηθνπνίεζε ησλ ελλνηώλ κε βάζε ην επίπεδν θαη ηνλ βαζκό εμεηδίθεπζεο απηώλ, γ) δεκηνπξγία 

πνζνηηθνπνηεκέλσλ ζπζηάδσλ πνπ αληηπξνζσπεύνπλ ηηο 7 πξναλαθεξόκελεο θιίκαθεο / παξάγνληεο, 

δ) ζύγθξηζε θάζε παξάγνληα κε ηελ αληίζηνηρε λόξκα αλά ειηθία, θύιν, θαη γεσγξαθηθή πεξηνρή / 

εζληθή θαηεγνξία, κε ζθνπό ηελ παξαγσγή αηηηνινγεκέλσλ ζπκπεξαζκάησλ. Σηε ζπλέρεηα, ηα απν-

ηειέζκαηα πνπ παξάγεη ην έκπεηξν ζύζηεκα κεηαθέξνληαη κέζσ ζσιελώζεσλ (piping) ζε ινγηζκηθό 

παξαγσγήο αλαθνξάο ζε κνξθή αξρείνπ Word. Μέξνο απηήο ηεο αλαθνξάο παξνπζηάδεηαη ζηα αθό-

ινπζα θεθάιαηα. 

Παπάδειγμα αξιολόγηζηρ αηόμος 

Με ζθνπό λα ηεθκεξηώζνπκε ηηο επηκέξνπο ςπρνκεηξηθέο θιίκαθεο κάζεζεο, ζηηο νπνίεο θαηα-

ιήμακε, παξνπζηάδνπκε έλα πξαγκαηηθό παξάδεηγκα αλαθνξάο αηόκνπ πνπ αμηνινγήζεθε κε βάζε ην 

ελ ιόγσ εξσηεκαηνιόγην. 

Παξάδεηγκα: Μαζεζηαθέο ηθαλόηεηεο – γεληθή εηθόλα 

Όλνκα εμεηαδόκελνπ: Νηθόιανο ΦΦΦ 

Ηιηθία: 16 εηώλ 

Φύιν: Άξξελ 

Πεξηνρή: Αζήλα, Διιάδα 

Βαζκόο αιήζεηαο: 82% 

 

Ιζηόγραμμα παραγόνηων μάθηζης 
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Τν έκπεηξν ζύζηεκα δηέγλσζε όηη είζαη άηνκν κε ΜΔΣΗ-ΥΧΗΛΗ καζεζηαθή ηθαλόηεηα ζην 

ζύλνιν ησλ παξαγόλησλ πνπ αμηνινγήζεθαλ θαη, επνκέλσο, ην βξίζθεηο εύθνιν λα αλαιύεηο πιεξν-

θνξίεο θαη λα απνθηάο λέεο γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο. Τν γεγνλόο ηνύην ζε θαζηζηά ηθαλό λα εμνηθεηώ-

λεζαη εύθνια κε άγλσζηεο θαηαζηάζεηο θαη λα αθνκνηώλεηο λέεο πιεξνθνξίεο εμίζνπ εύθνια. Υηνζε-

ηείο έλαλ ινγηθό ηξόπν λα εθηηκάο ηα πξάγκαηα θαη, θαηά ζπλέπεηα, ζπζρεηίδεηο δεδνκέλα θαη ζηε 

ζπλέρεηα πξνρσξείο ζε απόιπηα επηηπρείο ππνινγηζκνύο θαη ελέξγεηεο γηα ηελ απόθηεζε γλώζεσλ. 

Δίζαη, επηπιένλ, άηνκν ηθαλό λα αληεπεμέξρεηαη ζε εξγαζηαθά πεξηβάιινληα πνπ αλαπηύζζνληαη δπ-

λακηθά.  

Ψζηόζν, δηαπηζηώλεηαη ρακειή βαζκνινγία ζηνλ παξάγνληα «ΣΥΝΘΔΣΗ ΔΝΝΟΙΨΝ», γεγνλόο 

πνπ ππνδεηθλύεη όηη αληηκεησπίδεηο δπζθνιία ζηελ επεμεξγαζία θαη ζηελ αλάιπζε γλώζεσλ όηαλ απ-

ηέο δελ εκθαλίδνληαη ζε ινγηθή ή αλακελόκελε κνξθή. Δπηπιένλ, δπζθνιεύεζαη λα αμηνπνηείο έλλνηεο 

ή αληηθείκελα, ηα νπνία παξνπζηάδνληαη είηε κεκνλσκέλα είηε σο νκάδεο, θαζώο θαη λα ζπλζέηεηο 

ζηνηρεία ώζηε λα δεκηνπξγνύληαη ζύλνια ή ππεξζύλνια. 

Παξάδεηγκα: Υπνδείμεηο αλαθνξηθά κε ην έξγν ηνπ Σπκβνύινπ  

Καηόπηλ εθηεηακέλσλ αλαιύζεσλ επί ησλ απαληήζεσλ πνπ έδσζε ην άηνκν θαη ιακβάλνληαο 

ππόςε ηα απνηειέζκαηα πνπ αθνξνύλ ηηο ρσξνρξνληθέο παξακέηξνπο, ην ζύζηεκα αλίρλεπζε ζην 

άηνκν νξηζκέλεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, γεγνλόο πνπ είλαη εκθαλέο αλ ιάβεη θαλείο ππόςε ηνπο πα-

ξάγνληεο πνπ αλαιύζεθαλ παξαπάλσ. Πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ν ξπζκόο κε ηνλ νπνίν ην άηνκν 

θαηαθηά ηε κάζεζε, παξνπζηάδνπκε ηα αθόινπζα βαζηθά ζεκεία ηνπ έξγνπ ηνπ ζπκβνύινπ, ππό 

κνξθή ππνδείμεσλ: 

1) Υηνζεηήζηε έλαλ ζηαζεξό, ζπλεξγαηηθό θαη απνηειεζκαηηθό ηξόπν παξέκβαζεο θαη αιιειε-

πίδξαζεο κε ην άηνκν. 

2) Πξνζπαζήζηε λα παξάζρεηε ζην άηνκν όζν ην δπλαηόλ κεγαιύηεξε αλεμαξηεζία, απνθεύγν-

ληαο ηνλ πεηξαζκό λα ζπκπιεξώλεηε εζείο ηηο εξγαζίεο ηνπ όπσο, γηα παξάδεηγκα, εθείλεο πνπ αθν-

ξνύλ νξζνγξαθία, ππνινγηζκνύο, θ.ιπ. Μπνξείηε, σζηόζν, λα βνεζήζεηε ηνλ εμεηαδόκελν όηαλ, πιέ-

νλ, ζα βξίζθεηαη ζην ηειηθό ζηάδην ηεο νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ πνπ έρεη αλαιάβεη. 

3) Δίλαη ζεκαληηθό λα παξάζρεηε κε θεηδώ νπνηαδήπνηε βνήζεηα απαηηείηαη - θαη όπνπ απαηηεί-

ηαη - νδεγώληαο βήκα πξνο βήκα ην άηνκν από έλλνηα ζε έλλνηα, αθόκε θαη ρεηξσλαθηηθά. 

4) Να επαηλείηε θαη λα αλαδεηθλύεηε ην δπλακηθό ηνπ αηόκνπ κε έκκεζν ηξόπν, δίλνληαο έκθα-

ζε ζε δξαζηεξηόηεηεο ζηηο νπνίεο γλσξίδεηε όηη εθείλν ζεκεηώλεη θαιή επίδνζε. Γηα παξάδεηγκα, εάλ 

ην άηνκν αληηκεησπίδεη δπζθνιίεο ζε ζρέζε κε ηνπο αξηζκνύο αιιά, σζηόζν, είλαη θαιό ζηε δσγξα-

θηθή ή ζην ζρέδην, ηόηε πξνηείλεηέ ηνπ λα ζρεδηάζεη θάηη πνπ ζα είλαη ρξήζηκν γηα θάπνηνλ άιιν. 
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5) Να είζηε ππνκνλεηηθόο/ή κε ην άηνκν θαη λα ηνπ επηηξέπεηε λα έρεη αξθεηό ρξόλν ζηε δηάζε-

ζή ηνπ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο πνπ έρεη αλαιάβεη, ηδηαηηέξσο όηαλ καζαίλεη λέεο δεμηόηε-

ηεο. 

Παξάδεηγκα: Πεξηγξαθή παξαγόλησλ 

1) Σπληαίξηαζκα ελλνηώλ (100%) 

Ο παξάγνληαο απηόο αμηνινγεί ηελ ηθαλόηεηά ζνπ λα ζπληαηξηάδεηο ζηνηρεία, λα αλαδεηείο θνηλά 

γλσξίζκαηα αλάκεζα ζε δεδνκέλεο νκάδεο θαη λα αλαγλσξίδεηο ηηο ππάξρνπζεο νκνηόηεηεο θαη δηα-

θνξέο. Γηαπηζηώλεηαη όηη δηαζέηεηο πάξα πνιύ πςειή βαζκνινγία, πνπ ππνδειώλεη όηη είζαη ζε ζέζε 

λα εληνπίδεηο παξόκνηα ζηνηρεία, λα επηδεηθλύεηο πξσηνηππία ζηνλ ηξόπν ζθέςεο ζνπ απνθεύγνληαο 

ηελ "επαλεθεύξεζε ηνπ ηξνρνύ", λα ζπλδπάδεηο ζπγγελείο έλλνηεο αλαζύξνληαο κε επηηπρία ζηνηρεία 

από ηε κλήκε ζνπ, όπνηε απηό απαηηείηαη, λα θαηαλνείο ηηο νκνηόηεηεο κεηαμύ ζηνηρείσλ, θαζώο θαη 

ζπλδπαζκνύ απηώλ, λα δηαηεξείο ζηε κλήκε ζνπ θαη, ζπλαθνινύζσο, λα αλαθηάο ηα ελ ιόγσ ζηνηρεία 

ζηηο πεξηπηώζεηο όπνπ απαηηείηαη. 

2) Καηαλόεζε ηνκώλ (86%) 

Ο παξάγνληαο απηόο αμηνινγεί ηελ ηθαλόηεηά ζνπ λα ζπγθξίλεηο ζύλνια ζηνηρείσλ θαη λα αλα-

γλσξίδεηο ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ ζπληζηνύλ ηελ ηνκή (δειαδή, ηα ζηνηρεία πνπ είλαη θνηλά αλάκεζα 

ζε δεδνκέλα ζύλνια). Γηαπηζηώλεηαη όηη δηαζέηεηο πςειή βαζκνινγία, πνπ ππνδειώλεη όηη είζαη ζε 

ζέζε λα αληρλεύεηο επηθάιπςε αλάκεζα ζηηο έλλνηεο, λα απνκνλώλεηο θνηλά ζηνηρεία, λα απαξηζκείο 

ζηνηρεία πνπ εκθαλίδνπλ θνηλά γλσξίζκαηα θαη λα αγλνείο αλνκνηνγελή ζηνηρεία, λα αλαγλσξίδεηο ηε 

θύζε θαη ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία δύν ή πεξηζζόηεξσλ δηαθνξεηηθώλ ελλνηώλ ζηε ιεπηνκεξή αλάιπζή 

ηνπο, ζηε ζύγθξηζε κεηαμύ ηνπο, θαζώο θαη ζηελ εμεύξεζε ησλ ζεκείσλ ζηα νπνία νη έλλνηεο απηέο 

ηαπηίδνληαη.  

3) Αλαθαηαζθεπή ελλνηώλ (71%) 

Ο ζπγθεθξηκέλνο παξάγνληαο αμηνινγεί ηελ ηθαλόηεηά ζνπ λα αλαιύεηο εκηηειή δεδνκέλα ή 

πιεξνθνξίεο κε ζθνπό λα αλαθαηαζθεπάζεηο αληηθείκελα ή έλλνηεο. Γηαπηζηώλεηαη όηη δηαζέηεηο π-

ςειή βαζκνινγία, πνπ ππνδειώλεη όηη είζαη ζε ζέζε λα ρεηξίδεζαη κεξηθή γλώζε θαη λα νδεγείζαη ζε 

ινγηθά ζπκπεξάζκαηα, λα ηειεηνπνηείο ηηο γλώζεηο ζνπ, λα θαιύπηεηο γλσζηηθά θελά, λα αλαθαηα-

ζθεπάδεηο αληηθείκελα ή έλλνηεο πνπ έρνπλ απνζπληεζεί, λα καληεύεηο ζσζηά, λα θαηαλνείο επαξθώο 

ηα κε νινθιεξσκέλα ζηνηρεία γλώζεο, θαη επνκέλσο, λα ηα ρξεζηκνπνηείο κε ζθνπό ηε ζύλζεζε λέ-

σλ νινθιεξσκέλσλ ελλνηώλ θαη ηε ζπλαγσγή γεληθώλ ζπκπεξαζκάησλ. Γηαζέηεηο επίζεο επειημία 

ζηελ πξόζιεςε λέαο γλώζεο θαη ζηελ ελζσκάησζή ηεο ζηηο ήδε δηακνξθσκέλεο γλσζηηθέο δνκέο. 

4) Καηαλόεζε θαλόλσλ (71%) 

Ο ζπγθεθξηκέλνο παξάγνληαο αμηνινγεί ηελ ηθαλόηεηά ζνπ λα αληρλεύεηο ηνπο θαλόλεο θαη ηνπο 

θαλνληζκνύο πνπ δηέπνπλ ηε δηακόξθσζε ινγηθώλ αθνινπζηώλ πνπ ζπλδένπλ αληηθείκελα θαη έλλνη-
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εο. Γηαπηζηώλεηαη όηη δηαζέηεηο πςειή βαζκνινγία, πνπ ππνδειώλεη όηη είζαη ζε ζέζε λα αλαιύεηο ηα 

δεδνκέλα θαη λα αλαδεηείο θνηλά ζεκεία, λα αλαγλσξίδεηο ινγηθέο δνκέο, λα πξνβιέπεηο κε επηηπρία 

ηηο επόκελεο θηλήζεηο, λα εθαξκόδεηο ηνπο θαλόλεο ζε λέεο θαηαζηάζεηο θαη λα νδεγείζαη ζε ινγηθά 

ζπκπεξάζκαηα ρξεζηκνπνηώληαο κηα ζηνραζηηθή πξνζέγγηζε ζηε δηαδηθαζία ηνπ ζπιινγηζκνύ. Δπί-

ζεο, είζαη ζε ζέζε λα επεμεξγάδεζαη θαη ελ ηέιεη λα ζπιιακβάλεηο ην ζεκαζηνινγηθό πεξηερόκελν 

ελόο θαλόλα, λα εληνπίδεηο ηα ζηνηρεία πνπ ζπληζηνύλ ηνλ θαλόλα θαη λα αληηιακβάλεζαη ηηο κεηαμύ 

ηνπο ζρέζεηο, θαζώο επίζεο θαη ην απνηέιεζκα ηνπ ζπλδπαζκνύ απηώλ, λα πξνζαξκόδεηο ηνλ εθά-

ζηνηε θαλόλα ζηε δεδνκέλε πξαγκαηηθόηεηα θαη λα ηνλ αμηνπνηείο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή επίιπζε 

δηαθόξσλ πξνβιεκάησλ. 

5) Καηαλόεζε ππνζπλόισλ (71%) 

Ο ελ ιόγσ παξάγνληαο αμηνινγεί ηελ ηθαλόηεηά ζνπ λα ζπγθξίλεηο ζύλνια από δεδνκέλα ζηνη-

ρεία θαη λα αλαγλσξίδεηο ηα ππνζύλνια. Γηαπηζηώλεηαη όηη δηαζέηεηο πςειή βαζκνινγία, πνπ ππνδε-

ιώλεη όηη είζαη ζε ζέζε λα ζπγθξίλεηο ζύλνια επί ηε βάζε ηνπ πιεζάξηζκνύ ηνπο θαη ησλ γλσξηζκά-

ησλ ηνπο, λα απαξηζκείο νκνηνγελή ζηνηρεία, λα αλαγλσξίδεηο ηνπο ζηελνύο όξνπο θαη λα ηνπο δηαρσ-

ξίδεηο από ηνπο επξείο θαη, ζε γεληθέο γξακκέο, λα θαηαλνείο ζσζηά ηελ έλλνηα "ην Α πεξηιακβάλεηαη 

ζην Β". Δπίζεο, δηαπηζηώλεηαη όηη είζαη ζε ζέζε λα αληηιακβάλεζαη ηόζν ηελ έλλνηα ηνπ ζπλόινπ 

όζν θαη ηα ζηνηρεία πνπ ην απαξηίδνπλ, είζαη ζε ζέζε λα θαηαλνείο θαη επνκέλσο λα ζπγθξίλεηο ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ζπλόισλ θαη λα εληνπίδεηο νκνηόηεηεο κεηαμύ ησλ ζηνηρείσλ πνπ εληάζζνληαη ζε 

απηό. Καηά ζπλέπεηα, κπνξείο λα πξνβαίλεηο εύθνια ζε θαηεγνξηνπνηήζεηο, δειαδή λα βξίζθεηο ν-

κνηόηεηεο θαη δηαθνξέο, κε βάζε ηηο νπνίεο ζα δεκηνπξγείο λέεο νκάδεο ελλνηώλ ή πξαγκάησλ. 

6) Αλαγλώξηζε αλαινγηώλ (57%) 

Ο παξάγνληαο απηόο αμηνινγεί ηελ ηθαλόηεηά ζνπ λα αλαιύεηο ηε δεδνκέλε θαηάζηαζε αληηθεη-

κέλσλ ή ελλνηώλ θαη λα απνθαζίδεηο γηα ην εάλ πθίζηαηαη αλαινγία κεηαμύ ηνπο, λα αλαγλσξίδεηο θαη 

λα επεμεξγάδεζαη αλαινγίεο, λα εμεγείο ηνλ ηξόπν θαηά ηνλ νπνίν κπνξεί λα κεηαβεί θαλείο από ηε 

κία έλλνηα ζηελ άιιε θαη, γεληθώο, λα ζπγθξίλεηο θαη λα αληηπαξαβάιιεηο ζηνηρεία ησλ δηαζέζηκσλ 

πιεξνθνξηώλ. Η βαζκνινγία ζνπ είλαη κέηξηα θαη ππνδειώλεη κηα ζρεηηθή δπζθνιία ζην λα εληνπί-

δεηο βαζηθά θνηλά ζηνηρεία ζε πξάγκαηα πνπ ζε γεληθέο γξακκέο ζεσξνύληαη δηαθνξεηηθά θαη κε βά-

ζε απηά λα πξνβαίλεηο ζηελ αληηζηνίρηζή ηνπο. Ψο απνηέιεζκα, δπζθνιεύεζαη ζην λα εληάζζεηο δηά-

θνξεο έλλνηεο ζε γεληθόηεξα ζύλνια. Καηόπηλ ηεο άκεζεο παξαηήξεζεο ησλ επηδόζεώλ ζνπ ζε ηνύην 

ηνλ παξάγνληα, ζα πξέπεη λα επηθεληξσζείο ζηελ ελίζρπζε ηεο γλσζηηθήο δηαδηθαζίαο ηεο αλάιπζεο 

θαη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δηαθόξσλ ελλνηώλ ή πξαγκάησλ, νύησο ώζηε λα εμαθξηβώλεηαη ε νπνηαδή-

πνηε κεηαμύ ηνπο ζρέζε ή ζπκκεηξία θαη λα θαζίζηαηαη εθηθηή ε ηνπνζέηεζή ηνπο ζε νκνεηδείο θα-

ηεγνξίεο. Σπλαθόινπζνο ζηόρνο απνηειεί θαη ε θαιιηέξγεηα ηεο ηθαλόηεηάο ζνπ γηα απνκόλσζε ηζν-

δύλακσλ ζηνηρείσλ από νιόθιεξεο θαηεγνξίεο κε ζθνπό ηελ αμηνπνίεζή ηνπο ζε άιιεο θαηεγνξίεο-

νκάδεο.  
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7) Σύλζεζε ελλνηώλ (43%) 

Ο ελ ιόγσ παξάγνληαο δηεξεπλά ηελ ηθαλόηεηά ζνπ λα αλαιύεηο ζηνηρεία γλώζεο πνπ παξνπζηά-

δνληαη είηε ζε ιαλζαζκέλε ζεηξά ή απνζπαζκαηηθά, λα ηα ηνπνζεηείο ζηε ζσζηή ζεηξά, λα δηαπηζηώ-

λεηο ζπγγεληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη λα ζπλζέηεηο ππεξζύλνια ελλνηώλ ή αληηθεηκέλσλ. Γηαπηζηώλεηαη 

όηη αληηκεησπίδεηο δπζθνιία ζην λα εμεηάδεηο ζηνηρεία γλώζεο (μερσξηζηά ή σο κία ελόηεηα), λα ηα 

εθηηκάο θαη λα ζπλζέηεηο λέα ζηνηρεία ή αληηθείκελα, γεγνλόο πνπ ππνδεηθλύεη όηη δπζθνιεύεζαη ζην 

λα αληηιακβάλεζαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζηνηρείσλ πνπ δελ εκθαλίδνληαη ζε ζπγθεθξηκέ-

λεο νκάδεο ή ζεηξέο, λα επεμεξγάδεζαη ηηο έλλνηεο πνπ απηά πεξηιακβάλνπλ θαη ελ ζπλερεία λα πξν-

ρσξείο ζηε ζύλζεζε πξσηόηππσλ ζπλόισλ, δίρσο λα έρεη πξνεγεζεί παξόκνηα γλώζε. Σηελ πεξίπησ-

ζή ζνπ, ην έξγν ηεο παξέκβαζεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ δεηήκαηνο απηνύ ζα πξέπεη λα επηθεληξσ-

ζεί πξσηίζησο ζηε βειηίσζε ηεο απόδνζήο ζνπ ζηελ αλάιπζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ δηαθόξσλ ελ-

λνηώλ ή ζηνηρείσλ, νύησο ώζηε λα κπνξέζεηο λα νδεγεζείο κε αζθάιεηα ζηελ νξζή θαηαλόεζή ηνπο, 

θαη έπεηηα ζηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλόηεηάο ζνπ λα ζπγθεληξώλεηο όκνηα ζηνηρεία θαη λα ηα ζπλζέηεηο 

δεκηνπξγώληαο λέα, πξσηόηππα ζύλνια. 
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Πεπίλετε 

Τα παηρλίδηα ζηνλ ππνινγηζηή θαη ζην βίληεν απνηεινύλ δεκνθηιή δξαζηεξηόηεηα ησλ αηόκσλ 

ζηηο αλεπηπγκέλεο ρώξεο θαη έρνπλ εμειηρζεί από δξαζηεξηόηεηεο ςπραγσγίαο ζε κία δύλακε αιια-

γήο πνπ κεηαηξέπεη ηνλ ηξόπν πνπ ηα άηνκα αληηιακβάλνληαη, καζαίλνπλ θαη αιιειεπηδξνύλ κε ηνλ 

θόζκν γύξσ ηνπο. Ωζηόζν ππάξρνπλ άηνκα πνπ δελ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην ζπλεζηζκέλν 

γξαθηθό πεξηβάιινλ ησλ παηρληδηώλ απηώλ, επεηδή αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα όξαζεο, κε 

απνηέιεζκα λα κελ έρνπλ πξόζβαζε. Σθνπόο ηεο παξνύζαο έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλεζεί πώο θαηα-

γξάθεηαη ζηελ βηβιηνγξαθία ε ελαζρόιεζε ησλ αηόκσλ κε πξνβιήκαηα όξαζεο κε παηρλίδηα ζηνλ 

ππνινγηζηή θαη ζην βίληεν. Γηα ηνλ ζθνπό απηό πξαγκαηνπνηήζεθε εθηεηακέλε αλαδήηεζε θαη θαηα-

γξαθή ζρεηηθώλ δεκνζηεύζεσλ ησλ ηειεπηαίσλ εηώλ. Από ηα απνηειέζκαηα ηεο βηβιηνγξαθηθήο α-

λαζθόπεζεο θάλεθε όηη ηα άηνκα κε πξνβιήκαηα όξαζεο κπνξνύλ λα αζρνιεζνύλ κε παηρλίδηα ζηνλ 

ππνινγηζηή θαη ζην βίληεν θαη λα απνθνκίζνπλ πνιιά νθέιε από ηελ ελαζρόιεζε απηή όζνλ αθνξά 

ηελ ςπρνθηλεηηθή θαη γλσζηηθή ηνπο αλάπηπμε. Τα εηθνληθά πεξηβάιινληα παξέρνπλ κεγάιεο δπλα-

ηόηεηεο, δηόηη επηηξέπνπλ ζηα άηνκα κε πξνβιήκαηα όξαζεο λα εμεξεπλνύλ λένπο ρώξνπο θαη λα α-

πνθνκίδνπλ λέεο εκπεηξίεο, κεηώλνληαο παξάιιεια ηελ εμάξηεζε ηνπο από ηνπο ζπλνδνύο. 

Λέξειρ κλειδιά: παηρλίδηα ζηνλ ππνινγηζηή, παηρλίδηα ζην βίληεν, άηνκα κε πξνβιήκαηα όξαζεο 
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Ειζαγυγή 

Ο όξνο νπηηθή αλαπεξία (visual impairment) αλαθέξεηαη ζε άηνκα κε ηύθισζε, ακβιπσπία, 

δαιησληζκό, θαηαξξάθηε, ζσιελνεηδέο νπηηθό πεδίν, εκβαισκαηηθή όξαζε, πεξηθεξεηαθή ηύθισζε, 

θινηώδε ηύθισζε, πεξηνξηζκό νπηηθνύ πεδίνπ, άηνκα πνπ δελ κπνξνύλ λα δηαβάζνπλ θάπνην έληππν. 

Σύκθσλα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία (Ν.958/1979), ηπθιό λνείηαη θάζε άηνκν ηνπ νπνίνπ ε νπηηθή 

νμύηεηα είλαη κηθξόηεξε από ην 1/20 ηεο θπζηνινγηθήο ζηνλ νθζαικό πνπ βιέπεη θαιύηεξα θαη κε 

ηελ θαιύηεξε δπλαηή δηόξζσζε. Αθόκε ηπθιό ζεσξείηαη θάζε άηνκν πνπ αλ θαη παξνπζηάδεη ηθαλν-

πνηεηηθή νπηηθή νμύηεηα, ε πεξηθεξεηαθή ηνπ όξαζε είλαη πεξηνξηζκέλε ζηηο 10 κνίξεο θεληξηθά ή 

ιηγόηεξν (Κνπιηθνύξδε, 2009). 

Σηελ πξαγκαηηθόηεηα κόλν ην 18% ησλ αηόκσλ κε πξνβιήκαηα όξαζεο είλαη νινθιεξσηηθά ηπ-

θινί. Οη ππόινηπνη κπνξνύλ λα μερσξίδνπλ ηελ δηαθνξά κεηαμύ ηνπ ζθνηεηλνύ θαη ηνπ αλνηρηόρξσ-

κνπ. Γηα παξάδεηγκα ηα άηνκα κε ζνβαξέο κνξθέο θαηαξξάθηε, κπνξνύλ λα δηαθξίλνπλ ην θσο θαη 

ηηο έληνλεο ρξσκαηηθέο αληηζέζεηο, αιιά δελ κπνξνύλ λα δηαβάζνπλ έληππα. Δπίζεο θάπνην άηνκν κε 

πξόβιεκα όξαζεο κπνξεί λα είλαη ηθαλό λα δεη κηα κηθξή πεξηνρή κηαο έληππεο ζειίδαο αιιά λα κελ 

κπνξεί λα δεη έλα ιεσθνξείν λα πιεζηάδεη πξνο ην κέξνο ηνπ. Τα ηπθιά άηνκα θαηεγνξηνπνηνύληαη 

σο εμήο: α) άηνκα πνπ γελλήζεθαλ ηπθιά (θαη ζπλεπώο γλσξίδνπλ ηελ Braille, δηόηη ηελ έρνπλ δηδα-

ρηεί από ηελ παηδηθή ηνπο ειηθία), β) άηνκα πνπ έραζαλ ηελ όξαζε ηνπο. Γη’απηά ηα άηνκα ε θαηά-

ζηαζε είλαη πην δύζθνιε, δηόηη πξέπεη λα πξνζαξκνζηνύλ ζηα λέα δεδνκέλα ηεο δσήο ηνπο θαη λα 

μαλαθεξδίζνπλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπο (Κνπιηθνύξδε, 2009). 

Καηά ην πξώην κηζό ηνπ 19νπ αηώλα, ν Γάιινο εθεπξέηεο Louis Braille δεκηνύξγεζε ην ζύζηεκα 

γξαθήο θαη αλάγλσζεο Braille, πνπ απνηέιεζε έλαλ ζεκαληηθό ζρεδηαζκό γηα ηα άηνκα κε πξνβιή-

καηα όξαζεο. Ωζηόζν ν όγθνο ησλ κεηαγξαθόκελσλ δεδνκέλσλ ήηαλ ηεξάζηηνο. Γη’ απηό ηνλ ιόγν νη 

ππνινγηζηέο απνηέιεζαλ επαλάζηαζε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Braille. Οη ππνινγηζηέο αλ θαη απνηεινύλ 

ζαπκάζην εξγαιείν κάζεζεο γηα ηα άηνκα κε πξνβιήκαηα όξαζεο, σζηόζν ηα παηρλίδηα γη’απηά ηα 

άηνκα είλαη πεξηνξηζκέλα ζε ζρέζε κε ηα παηρλίδηα πνπ ππάξρνπλ γηα ηα άηνκα πνπ δελ αληηκεησπί-

δνπλ πξνβιήκαηα όξαζεο ή νπνηνδήπνηε άιιν πξόβιεκα.  

Δηδηθέο ηερληθέο έρνπλ αλαπηπρζεί γηα ηελ δηεπθόιπλζε ηεο αιιειεπίδξαζεο αηόκσλ κε πξνβιή-

καηα όξαζεο κε ηνλ ππνινγηζηή θαζώο θαη πξόζβαζεο ζε πιεξνθνξίεο. Σπζηήκαηα Braille, ε παξνρή 

αλαηξνθνδόηεζεο κέζσ αθήο θαη θσλεηηθήο αλάιπζεο θάλνπλ πην εύθνιε ηελ πξόζβαζε ζηνλ ππν-

ινγηζηή. Υπάξρνπλ σζηόζν δπζθνιίεο δηόηη απαηηνύληαη αθξηβά ινγηζκηθά (Nyman, 2005). Καζώο ηα 

παηδηά κε κεξηθή όξαζε θαη ηα παηδηά κε ηύθισζε έρνπλ δηαθνξεηηθέο αλάγθεο όζνλ αθνξά ηελ ρξή-

ζε ησλ γξαθηθώλ θαη ησλ ερεηηθώλ εθέ, πξέπεη λα ζρεδηαζηνύλ παηρλίδηα ζηνλ ππνινγηζηή κε ζθνπό 

λα ελζαξξύλνπλ ηα παηδηά κε κεξηθή όξαζε λα εθπαηδεύνληαη ζηελ αλαγλώξηζε νπηηθώλ αληηθεηκέ-

λσλ (Eriksson & Gärdenfors, 2004). 
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Τα παηρλίδηα ζηνλ ππνινγηζηή απνηεινύλ δεκνθηιή δξαζηεξηόηεηα γηα ηα άηνκα όισλ ησλ ειη-

θηώλ ζηηο αλεπηπγκέλεο ρώξεο. Αθόκε ην πνζνζηό ησλ ελήιηθσλ παηθηώλ (ΜΟ=25 εηώλ) πνπ αζρν-

ινύληαη κε παηρλίδηα ζηνλ ππνινγηζηή νινέλα θαη απμάλεηαη. Τα άηνκα πνπ δελ κπνξνύλ λα ρξεζη-

κνπνηήζνπλ ην ζπλεζηζκέλν γξαθηθό πεξηβάιινλ επεηδή αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα όξα-

ζεο ή επεηδή έρνπλ κηα ζνβαξή νπηηθή αλεπάξθεηα, δελ έρνπλ πξόζβαζε ή έρνπλ πεξηνξηζκέλε πξό-

ζβαζε (Buaud, Svensson, Archambault & Burger, 2002). Απηό είλαη ηδηαίηεξα ιππεξό γηα δύν βαζη-

θνύο ιόγνπο. Ο πξώηνο ιόγνο είλαη ην γεγνλόο όηη απηή ε νκάδα αηόκσλ απνθνκίδεη πνιιά νθέιε 

από ηελ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο. Τερλνινγηθά εξγαιεία παξέρνπλ ζεκαληηθή βνήζεηα ζηελ θαζεκεξη-

λόηεηα ηνπο ζην ζρνιείν, ζηελ εξγαζία θαη ζην ζπίηη. Δίλαη ζεκαληηθό ηα άηνκα κε πξνβιήκαηα ό-

ξαζεο λα εμνηθεησζνύλ κε ηελ ρξήζε ησλ ηερλνινγηθώλ κέζσλ όζν ην δπλαηόλ λσξίηεξα. Ο δεύηεξνο 

ιόγνο είλαη ην γεγνλόο όηη ηα άηνκα κε πξνβιήκαηα όξαζεο κπνξνύλ λα σθειεζνύλ πνιύ από ηελ 

ρξήζε ησλ ειεθηξνληθώλ παηρληδηώλ όζνλ αθνξά ηελ ςπρνθηλεηηθή θαη γλσζηηθή ηνπο αλάπηπμε 

(Hild´en & Svensson, 2002). 

Η ζρεδίαζε παηρληδηώλ πνπ είλαη εηδηθά γηα παηδηά κε πξνβιήκαηα όξαζεο απνηειεί πξόθιεζε, 

δηόηη ν θύξηνο ηξόπνο αλαηξνθνδόηεζεο γη’απηά ηα παηρλίδηα είλαη ζπλήζσο νπηηθόο. Αθόκε θαη όηαλ 

ν ήρνο ρξεζηκνπνηείηαη ζηα παηρλίδηα, έρεη κόλν ζπκπιεξσκαηηθό ξόιν. Ο παίθηεο βειηηώλεηαη ζην 

παηρλίδη, αιιά ηα παηρλίδηα κπνξνύλ λα παηρηνύλ απνηειεζκαηηθά θαη ρσξίο ήρν. Απηόο είλαη θαη ν 

ιόγνο πνπ γηα ηνλ νπνίν πνιύ ιίγα παηρλίδηα ππνινγηζηώλ είλαη πξνζβάζηκα από απηά ηα άηνκα.  

Αναζκόπεζε Βιβλιογπαθίαρ 

Από ηελ δεθαεηία ηνπ 1970 κία από ηηο πην επηζπκεηέο δξαζηεξηόηεηεο ςπραγσγίαο ησλ εθήβσλ 

ήηαλ λα αζρνινύληαη κε παηρλίδηα ζην βίληεν. Τα παηρλίδηα ζηνλ ππνινγηζηή απνηεινύλ δεκνθηιή 

δξαζηεξηόηεηα ςπραγσγηθνύ ραξαθηήξα, κε απνηέιεζκα πνιινί έθεβνη λα αθηεξώλνπλ αξθεηό ρξό-

λν ζε απηά θαη λα απνθνκίδνπλ εκπεηξίεο (Yelland & Lloyd, 2001; Durkin & Barber, 2002). Η δεκν-

ηηθόηεηα ησλ παηρληδηώλ ζην βίληεν νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη ηα παηρλίδηα πξνζθέξνπλ θάηη πνπ άι-

ιεο κνξθέο ςπραγσγίαο όπσο ηα βηβιία, ε κνπζηθή, ν θηλεκαηνγξάθνο δελ κπνξνύλ λα πξνζθέξνπλ 

θαη απηό είλαη ε αιιειεπίδξαζε. Αθόκα ηα παηρλίδηα δελ ρξεζηκνπνηνύληαη κόλν γηα ςπραγσγία, αι-

ιά θαη γηα άιινπο ζθνπνύο. Σηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο ζπλεηζθέξνπλ αξθεηά, δηόηη ηα παηρλίδηα 

απνηεινύλ ειθπζηηθέο θαη ελδηαθέξνπζεο δξαζηεξηόηεηεο νη νπνίεο θηλεηνπνηνύλ ηνπο καζεηέο, δηε-

γείξνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο, θαιιηεξγνύλ δεμηόηεηεο (Scoullos & Malotidi, 2004) θαη βνεζνύλ ζηελ 

θαηαλόεζε πνιύπινθσλ δηεξγαζηώλ θαη αιιειεπηδξάζεσλ (Φαηζέα & Αλησλίνπ, 2010). Τα παηρλί-

δηα ζηνλ ππνινγηζηή θαη ζην βίληεν ηελ ζύγρξνλε επνρή ζεσξνύληαη θύξηα δξαζηεξηόηεηα ηεο θαζε-

κεξηλόηεηαο ησλ παηδηώλ θαη ησλ εθήβσλ θαη αλαπόζπαζην ζηνηρείν ηεο θνπιηνύξαο ηνπο, θαζώο 

κέζσ απηώλ εθηνλώλνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο (Μαλώιε & Αξγπξνπνύινπ, 2008).  

Ο Thiborg (2007) αλαθέξεη όηη ε ελαζρόιεζε κε ηα παηρλίδηα ζηνλ ππνινγηζηή είλαη ηόζν δεκν-

θηιήο όπσο ε πξνπόλεζε ζε θάπνην άζιεκα. Τα παηρλίδηα ζην βίληεν έρνπλ εμειηρζεί από δξαζηεξηό-
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ηεηεο ςπραγσγίαο ζε κία δύλακε αιιαγήο πνπ κεηαηξέπεη ηνλ ηξόπν πνπ ηα άηνκα αληηιακβάλνληαη, 

καζαίλνπλ, αιιειεπηδξνύλ κε ηνλ θόζκν γύξσ ηνπο. Γελ απνηεινύλ κόλν έλαλ δεκνθηιή ηξόπν ςπ-

ραγσγίαο, αιιά όιν θαη πεξηζζόηεξν ρξεζηκνπνηνύληαη γηα άιινπο ζθνπνύο όπσο γηα ηνλ ηνκέα ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ηεο πγείαο. Κάπνηα παηρλίδηα έρνπλ δεκηνπξγεζεί θαη ρξεζηκνπνηεζεί ζηνπο ηνκείο 

ηεο ηαηξηθήο, ηεο απνθαηάζηαζεο, ηεο ζξεζθείαο θαη ηεο πνιηηηθήο. Παξ’ όια απηά έλαο ζεκαληηθόο 

αξηζκόο αηόκσλ ζπλαληνύλ εκπόδηα όηαλ αζρνινύληαη κε ηα παηρλίδηα απηά εμαηηίαο ηεο αλαπεξίαο 

ηνπο. Τα πεξηζζόηεξα παηρλίδηα δελ είλαη πξνζβάζηκα από άηνκα κε πξνβιήκαηα όξαζεο. Παγθν-

ζκίσο ππνινγίδεηαη όηη 314 εθαηνκκύξηα άλζξσπνη παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα όξαζεο. Από απηά ηα 

άηνκα ηα 45 εθαηνκκύξηα είλαη ηπθινί. Σηα παηρλίδηα ζην βίληεν θαη ζηνλ ππνινγηζηή ε νπηηθή αλα-

παξάζηαζε είλαη ην πην θνηλό κέζν γηα ηελ κεηάδνζε ηεο πιεξνθνξίαο θαη ησλ ζύγρξνλσλ θαη εμε-

ιηγκέλσλ γξαθηθώλ. Η εμεύξεζε ελαιιαθηηθώλ κεραληζκώλ γηα ηελ κεηαβίβαζε πιεξνθνξηώλ κε 

ζθνπό ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ νπηηθώλ αλαπαξαζηάζεσλ θαη ηελ δπλαηόηεηα ηεο αληαιιαγήο πιε-

ξνθνξηώλ, είλαη θάηη εμαηξεηηθά δύζθνιν (Yuan, 2009).   

Τν πξόγξακκα TIM (Tactile Interactive Multimedia), είλαη έλα πξόγξακκα πνπ απνζθνπεί λα 

αλαπηύμεη θαη λα πξνζαξκόζεη ηα παηρλίδηα ζηνλ ππνινγηζηή ζε παηδηά κε πξνβιήκαηα όξαζεο. Ο 

γεληθόο ζηόρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο, είλαη λα πξνζθέξεη ζηα λεαξά άηνκα κε πξνβιήκαηα όξαζεο ηελ 

δπλαηόηεηα λα αζρνιεζνύλ κε παηρλίδηα ζηνλ ππνινγηζηή ρσξίο λα ρξεηάδνληαη ηελ βνήζεηα θαλελόο, 

κε ζηόρν ηελ ςπρνθηλεηηθή ηνπο αλάπηπμε. Τα άηνκα κε πξνβιήκαηα όξαζεο δελ κπνξνύλ λα έρνπλ 

πξόζβαζε ζηα παηρλίδηα πνπ θπθινθνξνύλ ζην εκπόξην, δηόηη απηά ηα παηρλίδηα βαζίδνληαη ζε έλα 

γξαθηθό πεξηβάιινλ θαη αθόκε ηα άηνκα δελ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην πνληίθη (Buaud et al, 

2002). Σθνπόο ηνπ πξνγξάκκαηνο TIM, είλαη λα αλαπηπρζνύλ εξγαιεία πνπ λα επηηξέπνπλ ηνλ ζρεδη-

αζκό παηρληδηώλ ζηνλ ππνινγηζηή κε ηελ ρξήζε δηαθνξεηηθώλ εηδώλ εηδηθώλ ζπζθεπώλ (αθήο, ήρνπ, 

ξπζκηδόκελε νζόλε). 

Η Σνπεδηθή Βηβιηνζήθε βηβιίσλ Braille, δεκνζίεπζε 13 παηρλίδηα ζην ππνινγηζηή ζην δηαδίθηπν 

ηα νπνία απεπζύλνληαλ ζε παηδηά κε πξνβιήκαηα όξαζεο (TPB, 2003). Τα παηρλίδηα απηά δεκηνπξ-

γήζεθαλ κε ζθνπό λα δνζεί ε επθαηξία ζηα άηνκα κε πξνβιήκαηα όξαζεο λα γλσξίζνπλ θαη λα α-

ζρνιεζνύλ κε παηρλίδηα ζηνλ ππνινγηζηή. Τα παηρλίδηα δεκνζηεύηεθαλ ζην δηαδίθηπν γηα λα δηαζθα-

ιηζηεί ε πξόζβαζε από δηάθνξεο πιαηθόξκεο ππνινγηζηώλ. 

Η ζπλήζεο ηαθηηθή πνπ αθνινπζείηαη γηα ηελ δεκηνπξγία παηρληδηώλ γηα άηνκα κε πξνβιήκαηα 

όξαζεο, είλαη ε αληηθαηάζηαζε ηεο παξνρήο αλαηξνθνδόηεζεο κέζσ εηθόλαο κε αλαηξνθνδόηεζε 

κέζσ αθήο θαη ήρνπ. Σθνπόο ηεο έξεπλαο ησλ Miller, Parecki θαη Douglas (2007), ήηαλ λα δηεξεπλή-

ζνπλ εάλ άηνκα κε πξνβιήκαηα όξαζεο κπνξνύλ λα αζρνιεζνύλ κε κνπζηθά παηρλίδηα κε ξπζκό θαη 

δξάζε ζαλ ην Dance Dance Revolution. Φξεζηκνπνηήζεθε ην παηρλίδη Finger Dance, ην νπνίν είλαη 

έλα πξσηόηππν κνπζηθό παηρλίδη πνπ βαζίδεηαη ζηνλ ήρν θαη δεκηνπξγήζεθε εηδηθά γηα άηνκα κε 

πξνβιήκαηα όξαζεο. Από ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θάλεθε όηη νη παίθηεο θαηόξζσζαλ λα αζρν-
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ιεζνύλ κε ην παηρλίδη κόλνη ηνπο θαη ήηαλ ηδηαίηεξα ελζνπζηαζκέλνη γη’απηό. Ωζηόζν απηά ηα παη-

ρλίδηα εμαθνινπζνύλ λα βαζίδνληαη ζε νπηηθέο ππνδείμεηο πνπ δίλνπλ νδεγίεο ζηνλ ρξήζηε γηα ηνλ 

ηξόπν πνπ κπνξεί λα παίμεη κνπζηθή κε δηαθνξεηηθνύο ξπζκνύο. Τα κνπζηθά-ξπζκηθά παηρλίδηα είλαη 

θαηάιιεια γη’απηά ηα άηνκα δηόηη δηαζέηνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα αληηιακβάλνληαη ερεηηθά ζήκαηα. 

Η αίζζεζε ηεο αθήο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε απηά ηα παηρλίδηα. Γηα παξάδεηγκα όηαλ δηα-

δξακαηίδεηαη θάπνηα έθξεμε ζην παηρλίδη, ηόηε ηηλάδεηαη ην ηειερεηξεζηήξην γηα λα αηζζαλζεί ν παί-

θηεο όηη είλαη θνκκάηη ηνπ εηθνληθνύ θόζκνπ. Γεληθόηεξα όηαλ ν παίθηεο λνηώζεη ην ηειερεηξεζηήξην 

λα ηηλάδεηαη, ηόηε γλσξίδεη όηη πξέπεη λα δξάζεη. Τν παηρλίδη Guitar Hero είλαη έλα δεκνθηιέο παηρλί-

δη ξπζκνύ, ην νπνίν δελ έρεη πξνζαξκνζηεί ζηηο αλάγθεο ησλ αηόκσλ κε πξνβιήκαηα όξαζεο, θαζώο 

ε ελαζρόιεζε κε απηό βαζίδεηαη ζε νπηηθά εξεζίζκαηα. Σηελ έξεπλα ησλ Yuan θαη Folmer (2008), ν 

ζθνπόο ήηαλ λα αληηθαηαζηαζνύλ ηα νπηηθά εξεζίζκαηα κε εξεζίζκαηα πνπ βαζίδνληαλ ζηελ αθή, 

έηζη ώζηε λα γίλνπλ ηα παηρλίδηα πξνζβάζηκα ζε άηνκα κε πξνβιήκαηα όξαζεο. Γεκηνπξγήζεθε έλα 

γάληη ην νπνίν κεηέθεξε ηηο νπηηθέο πιεξνθνξίεο κε ηελ παξνρή αλαηξνθνδόηεζεο κε ηελ αίζζεζε 

ηεο αθήο. Από ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θάλεθε όηη ηα άηνκα κε πξνβιήκαηα όξαζεο αζρνιή-

ζεθαλ κε επηηπρία κε ην παηρλίδη θαη ε εκπεηξία ηνπο ήηαλ ζπλαξπαζηηθή.  

Η ελαζρόιεζε κε ηα παηρλίδηα ζηνλ ππνινγηζηή απνηειεί κηα πξόθιεζε. Σθνπόο ηεο έξεπλαο 

ησλ Raisamo, Patomaki, Hasu θαη Pasto (2007), ήηαλ λα δεκηνπξγεζεί έλα ρξήζηκν παηρλίδη ρακεινύ 

θόζηνπο γηα παηδηά κε πξνβιήκαηα όξαζεο. Τν παηρλίδη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, ππνζηεξηδόηαλ από 

νπηηθή αλαηξνθνδόηεζε πςειήο ρξσκαηηθήο αληίζεζεο θαζώο θαη από ηελ ρξήζε ήρνπ. Οη καζεηέο 

έπξεπε λα ζπγθξαηνύλ ζηελ κλήκε ηνπο δηαθνξεηηθέο δνλήζεηο θαη όρη ήρνπο ή αλάγιπθεο εηθόλεο 

όπσο ζπλεζίδεηαη ζηα παηρλίδηα γηα παηδηά κε πξνβιήκαηα όξαζεο. Από ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπ-

λαο θάλεθε όηη ην παηρλίδη είρε κεγάιε επηηπρία θαη έγηλε απνδεθηό από ηνπο καζεηέο. Οη καζεηέο 

κπνξνύζαλ λα αζρνιεζνύλ κε ην παηρλίδη ρσξίο θακία βνήζεηα. Σπκπεξαζκαηηθά νη εξεπλεηέο αλα-

θέξνπλ όηη ε ελαζρόιεζε κε ηα παηρλίδηα παξαθίλεζε ηνπο καζεηέο λα αζρνινύληαη γεληθόηεξα πε-

ξηζζόηεξν κε ηνπο ππνινγηζηέο. 

Τν παηρλίδη Rock Vibe πνπ απνηειεί κηα παξαιιαγή ηνπ παηρληδηνύ ζηνλ ππνινγηζηή Rock Band, 

αληηθαζηζηά ηηο νπηηθέο πιεξνθνξίεο κε παξνρή αλαηξνθνδόηεζεο κέζσ αθήο θαη ήρνπ επηηξέπνληαο 

έηζη ζε άηνκα κε πξνβιήκαηα όξαζεο λα απνιαύζνπλ ην παηρλίδη. Σε έξεπλα ησλ Allman, Dhillon, 

Landau θαη Kurniawan (2009), ηξνπνπνηήζεθε ε δξαζηεξηόηεηα ελαζρόιεζεο κε ηα ληξάκο ηνπ παη-

ρληδηνύ Rock Vibe, κε απνηέιεζκα ηα άηνκα λα λνηώζνπλ ηνπο θξαδξαζκνύο ζηα ρέξηα θαζώο θαη 

ζηνλ αζηξάγαιν, βηώλνληαο έηζη ηελ εκπεηξία ηεο ελαζρόιεζεο κε ηα ληξάκο. Φξεζηκνπνηήζεθαλ 

ερεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ παξνρή αλαηξνθνδόηεζεο γηα ηα ζσζηά ρηππήκαηα (κε δηάθνξνπο ή-

ρνπο από ηα ληξακο) ή γηα ηα ιάζε. Φξεζηκνπνηήζεθε έλα πξόγξακκα παξνρήο ερεηηθώλ πιεξνθν-

ξηώλ κέζσ ππνινγηζηή, ζύκθσλα κε ην νπνίν δηαβάδνληαλ ην πξόγξακκα, ν ηίηινο ηνπ ηξαγνπδηνύ, ε 

δηδαζθαιία θαη ε βαζκνινγία. Από ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θάλεθε όηη ηα άηνκα δηαζθέδαζαλ 
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αξθεηά από ηελ εκπεηξία ηνπο απηή θαη δηδάρηεθαλ εύθνια θαη γξήγνξα ην παηρλίδη εθηειώληαο ην κε 

ειάρηζηα ιάζε ζηελ αξρή. 

Τν παηρλίδη Terraformers, είλαη έλα παηρλίδη γηα άηνκα κε πξνβιήκαηα όξαζεο, ζην νπνίν κπν-

ξνύλ λα είλαη αληίπαινη κε βιέπνληεο παίθηεο. Τν παηρλίδη πξνζθέξεη πιεξνθνξίεο ηηο νπνίεο εύθνια 

νη ηπθινί παίθηεο κπνξνύλ λα αθνινπζήζνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ κε επηηπρία γηα λα πινεγεζνύλ 

ζην εηθνληθό πεξηβάιινλ. Γεληθόηεξα ην παηρλίδη επηηξέπεη ζηνπο παίθηεο κε πξνβιήκαηα όξαζεο λα 

ιεηηνπξγνύλ ζηα εηθνληθά πεξηβάιινληα, παξέρνληαο πνιιέο δπλαηόηεηεο. Ιθαλόηεηεο όπσο ε πινή-

γεζε γύξσ από ηνλ πξαγκαηηθό θόζκν, ηα ηαμίδηα θαζώο θαη ε δηέιεπζε δξόκσλ απνηεινύλ κεγάιεο 

πξνθιήζεηο γηα ηα άηνκα κε πξνβιήκαηα όξαζεο. Απηέο νη εθαξκνγέο παξέρνπλ πνιιά νθέιε ζηα 

άηνκα απηά (Westin, 2004).  

Αλλελεπιδπαζηικά Παισνίδια 

Τα αιιειεπηδξαζηηθά παηρλίδηα ζηνλ ππνινγηζηή απνηεινύλ κία δεκνθηιή ελαιιαθηηθή ιύζε 

ζηελ ελαζρόιεζε ησλ αηόκσλ κε θπζηθέο δξαζηεξηόηεηεο. Τα αιιειεπηδξαζηηθά παηρλίδηα ζπλδπά-

δνπλ ςπραγσγία θαη άζθεζε. Μηα πξόζθαηε ηάζε ζηα παηρλίδηα ζην βίληεν είλαη ηα exergames. Τα 

exergames  είλαη παηρλίδηα ζην βίληεν πνπ απαηηνύλ από ηνλ παίθηε λα αζθεζεί έηζη ώζηε λα ςπρα-

γσγεζεί από ην παηρλίδη. Απαηηνύλ από ηνλ παίθηε πεξηζζόηεξε δξάζε από ην απιό πάηεκα ησλ θνπ-

κπηώλ. Τα exergames είλαη αιιειεπηδξαζηηθά παηρλίδηα πνπ ζπλδπάδνπλ ηελ άζθεζε κε ην παηρλίδη 

(Sinclair, Hingston & Masek, 2007). Σπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ αύμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ αηό-

κσλ ζε πξνγξάκκαηα άζθεζεο. Μπνξνύλ λα επηδξάζνπλ ζεηηθά ζηελ δηαηήξεζε ηεο θπζηθήο θαηά-

ζηαζεο θαη ηεο πγείαο ησλ αηόκσλ (Lieberman, 2006). Τν παηρλίδη Dance Dance Revolution απαηηεί 

από ηνλ παίθηε λα ζπγρξνλίζεη ηηο θηλήζεηο ησλ πνδηώλ ηνπ κε απηέο πνπ ηνπ παξνπζηάδνληαη κέζσ 

γξαθηθώλ ζηελ νζόλε. Τν παηρλίδη Nintendo Wii έρεη ζπκβάιιεη ζηελ αύμεζε ηεο δεκνηηθόηεηαο ησλ 

exergames. Τν Wii είλαη κηα θνλζόια γηα αιιειεπηδξαζηηθά παηρλίδηα πνπ επηηξέπεη ζηνπο παίθηεο 

λα θαζνδεγνύλ ηνπο Mii (ραξαθηήξεο ηνπ παηρληδηνύ), εθηειώληαο βαζηθέο θηλήζεηο. Οη παίθηεο κπν-

ξνύλ λα αζρνιεζνύλ κε παηρλίδηα όπσο ην ηέληο θαη ην κπέηδκπνι ζηελ πξαγκαηηθόηεηα (Morelli, 

2010).  

Ωζηόζν αλ θαη απηά ηα παηρλίδηα είλαη επράξηζηα θαη νη παίθηεο κπνξνύλ λα εθγπκλαζηνύλ, βα-

ζίδνληαη ζε κεγάιν βαζκό ζηα γξαθηθά θαη ζηνλ ζπληνληζκό καηηνύ-ρεξηνύ. Δίλαη δύζθνιν θαη νπζη-

αζηηθά αδύλαην γηα άηνκα κε πξνβιήκαηα όξαζεο λα αζρνιεζνύλ κε απηά ηα παηρλίδηα. Σε απηά ηα 

άηνκα, ε αλαηξνθνδόηεζε γηα ηα παηρλίδηα κέζσ ήρνπ θαη αθήο. Σπγθεθξηκέλα κε ηνπο ήρνπο δίλεηαη 

ε δπλαηόηεηα ζηνλ παίθηε λα θαηαιάβεη ηη αθξηβώο δηαδξακαηίδεηαη ζην παηρλίδη. Ο ιόγνο ρξεζηκν-

πνηείηαη ζαλ πξνζζήθε ζηα γξαθηθά, αιιά κπνξεί λα εληζρπζεί γηα πην ιεπηνκεξή πεξηγξαθή. Τα ε-

ρεηηθά εθέ ζπκπιεξώλνπλ ηα γξαθηθά, αιιά κπνξνύλ λα εληζρπζνύλ γηα ηελ παξνρή πεξηζζόηεξσλ 

πιεξνθνξηώλ ζηνπο παίθηεο. Φξεζηκνπνηώληαο ηα ερεία πνπ βξίζθνληαη αξηζηεξά, δεμηά, κπξνζηά 
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θαη πίζσ, εληζρύεηαη ε εηθνληθή αλαπαξάζηαζε κε απνηέιεζκα ην άηνκν κε πξόβιεκα όξαζεο λα 

κπνξεί λα έρεη ηελ εηθόλα ηεο θαηάζηαζεο ηνπ παηρληδηνύ (Morelli, 2010). 

Η κε ζπκκεηνρή ησλ αηόκσλ κε πξνβιήκαηα όξαζεο ζε πξνγξάκκαηα άζθεζεο, απνηειεί ζνβα-

ξό ιόγν αλεζπρίαο γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο. Τα άηνκα απηά έρνπλ ιηγόηεξεο επθαηξίεο θαη 

θίλεηξα γηα λα ζπκκεηέρνπλ ζε θπζηθέο δξαζηεξηόηεηεο. Τα exergames ζπλδπάδνπλ ςπραγσγία θαη 

θπζηθή δξαζηεξηόηεηα θαη παξέρνπλ ηελ δπλαηόηεηα ζηα άηνκα λα αιιάμνπλ ηνλ θαζηζηηθό ηξόπν 

δσήο πνπ αθνινπζνύλ θαη λα απαιιαρηνύλ από πξνβιήκαηα πγείαο. Με ηα exergames δίλεηαη ε δπ-

λαηόηεηα ζηα άηνκα κε πξνβιήκαηα όξαζεο λα μεπεξάζνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ θαη 

λα αζρνιεζνύλ κε θπζηθέο δξαζηεξηόηεηεο. Ωζηόζν ηα exergames βαζίδνληαη ζε νπηηθά εξεζίζκαηα. 

Σηελ κειέηε ηνπο νη Morelli, Foley, Columna, Lieberman θαη Folmer (2010), παξνπζίαζαλ ην VI 

Tennis, κηα ηξνπνπνηεκέλε έθδνζε ηνπ γλσζηνύ exergame, ην νπνίν κειεηά ηελ ρξήζε ησλ ερεηηθώλ 

εθέ θαη ηεο αθήο. Σηελ κειέηε ζπκκεηείραλ 13 παηδηά κε ηύθισζε. Μεηξήζεθαλ ηα επίπεδα δξαζηε-

ξηόηεηαο θαη από ηα απνηειέζκαηα θάλεθε όηη ήηαλ κέηξηα έσο έληνλα. Σπκπεξαζκαηηθά ε ελαζρό-

ιεζε ησλ παηδηώλ κε ην VI Tennis απέθεξε νθέιε ζηελ πγεία ηνπο θαη ηα παηδηά ςπραγσγήζεθαλ 

ηδηαίηεξα από ηελ ελαζρόιεζε ηνπο κε ην παηρλίδη. 

Πξνθεηκέλνπ λα πξνσζεζεί ε άζθεζε ζηα άηνκα κε πξνβιήκαηα όξαζεο, ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ 

λα αηζζάλνληαη αζθάιεηα ρσξίο λα απαηηείηαη ε βνήζεηα ζπλνδνύ, ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζνύλ exer-

games εηδηθά ζρεδηαζκέλα γηα άηνκα κε πξνβιήκαηα όξαζεο. Ο Morelli (2010) δεκηνύξγεζε ην ιν-

γηζκηθό ‘VITennis’. Τν ινγηζκηθό απηό είλαη έλα παηρλίδη ηέληο γηα άηνκα κε πξνβιήκαηα όξαζεο ζην 

νπνίν ην WiiMote έρεη πξνζαξκνζηεί εηδηθά γηα απηά ηα άηνκα. Σην παηρλίδη πξνζηέζεθαλ ερεηηθά 

εθέ έηζη ώζηε νη παίθηεο λα γλσξίδνπλ πόηε ή κπάια θαηεπζύλεηαη πξνο ηα αξηζηεξά ή πξνο ηα δεμηά 

ηεο νζόλεο. Αθόκα πξνζηέζεθε θαη ε δπλαηόηεηα αλαηξνθνδόηεζεο ζην ηειερεηξεζηήξην ηνπ Wii, 

ην νπνίν πιεξνθνξνύζε ηνλ παίθηε γηα νηηδήπνηε γηλόηαλ ζην παηρλίδη κε ηελ παξνρή αλαηξνθνδό-

ηεζεο κέζσ θίλεζεο πνπ αλαπαξάγνηαλ ζην ηειερεηξεζηήξην. Πξαγκαηνπνηήζεθε πηινηηθή έξεπλα 

ζε 13 ηπθινύο καζεηέο. Μεηξήζεθαλ ηα επίπεδα δξαζηεξηόηεηαο θαη από ηα απνηειέζκαηα θάλεθε 

όηη ήηαλ πςειόηεξα ζε απηό ην παηρλίδη ζε ζρέζε κε έλα ζπλεζηζκέλν παηρλίδη ζην βίληεν. Σπκπεξα-

ζκαηηθά κε ηα αιιειεπηδξαζηηθά παηρλίδηα, ηα παηδηά κε πξνβιήκαηα όξαζεο παξαθηλνύληαη λα είλαη 

θηλεηηθά δξαζηήξηα. 

Σςμπεπάζμαηα-Σςδήηεζε 

Σήκεξα ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα είλαη αξθεηά δεκνθηιή ζηα παηδηά, ηα νπνία εληάζζνληαη ζηηο 

δξαζηεξηόηεηεο ησλ παηδηώλ θαζώο θαη ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ.Τα ζύγρξνλα παηρλίδηα ζηνλ ππνιν-

γηζηή ζπλήζσο δηαζέηνπλ εμειηγκέλα ηξηζδηάζηαηα θηλνύκελα γξαθηθά, ηα νπνία ζπλνδεύνληαη από 

ερεηηθά εθέ κε ζθνπό λα εληζρύζνπλ ηελ εκπεηξία ηνπ παηρληδηνύ. Ωζηόζν ηα παηρλίδηα απηά δελ εί-

λαη πξνζβάζηκα από παηδηά κε πξνβιήκαηα όξαζεο (Eriksson & Gärdenfors, 2004). Τα παηδηά κε κε-

ξηθή όξαζε δπζθνιεύνληαη λα αληηιεθζνύλ ηα αληηθείκελα πνπ θηλνύληαη ζηελ νζόλε ηνπ ππνινγη-
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ζηή, δηόηη είλαη δύζθνιν λα ηα δηαθξίλνπλ. Τα παηρλίδηα κε εηθόλεο ειέγρνληαη από ην πνληίθη θαη ηα 

παηρλίδηα πνπ βαζίδνληαη ζηνλ ήρν παίδνληαη κε ην πιεθηξνιόγην ηνπ ππνινγηζηή. Πνιινί ηπθινί 

παίθηεο απνθεύγνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην πνληίθη ηνπ ππνινγηζηή. Έλα άηνκν κε πξόβιεκα όξα-

ζεο είλαη πξαθηηθά αδύλαην λα αζρνιεζεί κε ζπλεζηζκέλα παηρλίδηα ζηνλ ππνινγηζηή.  

Τα άηνκα κε πξνβιήκαηα όξαζεο αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ ελαζρόιεζε ηνπο κε παηρλίδηα 

ζην βίληεν. Γηα λα κπνξνύλ λα αζρνιεζνύλ κε απηά ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη ερεηηθά εθέ, θσ-

λεηηθή αλαγλώξηζε ή θάπνηα ζπζθεπή αθήο Braille. Ο αξηζκόο ησλ παηρληδηώλ πνπ κπνξνύλ λα α-

ζρνιεζνύλ ηα άηνκα κε πξνβιήκαηα όξαζεο, είλαη πεξηνξηζκέλνο. Παξ’όια απηά ππάξρνπλ δύν ηξό-

πνη γηα λα βειηησζεί ε πξνζβαζηκόηεηα ζηα παηρλίδηα ζην βίληεν: κε ηελ ρξήζε ηνπ ήρνπ θαη ηεο α-

θήο. Πξάγκαηη κε ηελ αθή πξαγκαηνπνηείηαη θαη ε εθκάζεζε ηεο Braille θαη απηόο είλαη θαη ν κνλα-

δηθόο ηξόπνο πνπ ηα άηνκα κε πξνβιήκαηα όξαζεο κπνξνύλ λα έρνπλ πξόζβαζε ζε θείκελα ρσξίο 

ηερληθή βνήζεηα όπσο κε ηνλ ππνινγηζηή ή κε θσλεηηθή αλάιπζε (Nyman, 2005). 

Σπκπεξαζκαηηθά ηα άηνκα κε πξνβιήκαηα όξαζεο κπνξνύλ λα αζρνιεζνύλ κε παηρλίδηα ζηνλ 

ππνινγηζηή θαη ζην βίληεν θαη λα απνθνκίζνπλ πνιιά νθέιε από ηελ ελαζρόιεζε απηή όζνλ αθνξά 

ηελ ςπρνθηλεηηθή θαη γλσζηηθή ηνπο αλάπηπμε. Τα εηθνληθά πεξηβάιινληα παξέρνπλ κεγάιεο δπλα-

ηόηεηεο ζηα άηνκα κε πξνβιήκαηα όξαζεο, ηα νπνία κπνξνύλ λα εμεξεπλνύλ λένπο ρώξνπο, κε απν-

ηέιεζκα λα κεηώλεηαη ε εμάξηεζε ηνπο από ηνπο ζπλνδνύο ηνπο. Οη Lahav θαη Mioduser (2005, 2008) 

κεηά από έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα όηη όηαλ άηνκα κε πξνβιήκαηα 

όξαζεο εμεξεπλνύζαλ εηθνληθά πεξηβάιινληα, ρξεζηκνπνηνύζαλ πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγη-

θέο από όηη ρξεζηκνπνηνύζαλ όηαλ εμεξεπλνύζαλ πξαγκαηηθνύο θπζηθνύο ρώξνπο. 
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Πεξίιεςε 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ ε πνηνηηθή αμηνιφγεζε ηεο αιιειεπίδξαζεο, πνπ 

αλαπηχρζεθε θαηά ηε ζπλεξγαζία 19 ελ ελεξγεία θαζεγεηψλ Φπζηθήο Αγσγήο (ΚΦΑ), νη νπνίνη 

παξαθνινχζεζαλ έλα αζχγρξνλν εμ Απνζηάζεσο (εμΑπ) επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα,  κε ζέκα ηελ 

απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία ηεο Φπζηθήο Αγσγήο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο επηκφξθσζεο, 

δηελεξγήζεθε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ ζηα γξαπηά κελχκαηα πνπ αλαξηνχζαλ νη ΚΦΑ ζην ηζηνιφγην, 

ην νπνίν απνηέιεζε ην ειεθηξνληθφ καζεζηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ. Δθαξκφζζεθε ην «Μνληέιν 

Αλάιπζεο Αιιειεπίδξαζεο» (Gunawardena, Lowe & Anderson, 1997) θαη βξέζεθε, φηη ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ κελπκάησλ (46.23%) αθνξνχζε ην δηακνηξαζκφ θαη ζχγθξηζε 

πιεξνθνξηψλ (θάζε Ι), ελψ κηθξφηεξν πνζνζηφ (16.08%) θσδηθνπνηήζεθε ζηε θάζε αλαθάιπςεο 

θαη εμεξεχλεζεο αζπλεπεηψλ ζε ηδέεο, έλλνηεο, ηζρπξηζκνχο (θάζε ΙΙ). Έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ 

κελπκάησλ (22.11%) θσδηθνπνηήζεθε ζηε θάζε δηαπξαγκάηεπζεο ηνπ λνήκαηνο θαη ζπλ-

νηθνδφκεζεο ηεο γλψζεο (θάζε ΙΙΙ), ελψ ηα πνζνζηά πνπ θσδηθνπνηήζεθαλ ζηηο δχν ηειεπηαίεο 

κεηαγλσζηηθέο θάζεηο ηνπ κνληέινπ (θάζε ΙV θαη θάζε V) ήηαλ ζεκαληηθά ρακειφηεξα (10.05% θαη 

5.52%, αληίζηνηρα).  

Λέμεηο θιεηδηά: εμ Απνζηάζεσο επηκφξθσζε, ζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία, αιιειεπίδξαζε, 

ηζηνιφγην, αλάιπζε πεξηερνκέλνπ, Φπζηθή Αγσγή. 
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Εηζαγσγή 

Γηα λα κπνξέζνπλ λα αληαπνθξηζνχλ νη ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθνί ζηηο ζχγρξνλεο δηδαθηηθέο 

απαηηήζεηο, πξέπεη λα αθνινπζνχλ κηα ζπλερή επηκνξθσηηθή δηαδηθαζία, απφ ηελ έλαξμε έσο θαη ην 

ηέινο ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο ζηαδηνδξνκίαο, πνπ ζα αθνξά ηελ ελεκέξσζή ηνπο ζηηο ζχγρξνλεο 

ηάζεηο θαη θαηεπζχλζεηο ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο (Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2001). Σν γεγνλφο απηφ, 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ξαγδαία αλάπηπμε ησλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ) 

θαη ησλ πξαθηηθψλ πιενλεθηεκάησλ πνπ ζπλεπάγνληαη (επειημία σο πξνο ηηο ψξεο θαη ην ρξφλν 

εθπαίδεπζεο, κείσζε ηνπο θφζηνπο ηεο επηκφξθσζεο θ.α.) έρεη επηθέξεη ηα ηειεπηαία ρξφληα ηελ 

αχμεζε ηεο πξνζθνξάο ησλ εμΑπ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα εθπαηδεπηηθνχο δηαθφξσλ 

γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ (Αβνχξεο & Κφκεο, 2003), κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ηεο Φπζηθήο Αγσγήο.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα εξγαιεία ηνπ Παγθφζκηνπ Ιζηνχ 2 (web 2) θαίλεηαη λα βξίζθνπλ 

εθαξκνγή ζην ρψξν ηεο εμΑπ εθπαίδεπζεο, αθνχ έρνπλ εληζρχζεη ζεκαληηθά ηε δπλαηφηεηα γηα 

θνηλσληθή δηθηχσζε, αιιά θαη ηε δπλακηθή αλάπηπμεο θαηλνηφκσλ ζπλεξγαηηθψλ καζεζηαθψλ 

πεξηβαιιφλησλ (Erlin, Norazah & Rahman, 2009; O’Reilly, 2005). ε ζπλδπαζκφ κε ηηο αξρέο ηεο 

ζεσξίαο ηνπ επνηθνδνκεηηζκνχ, ηεο ζπλεξγαηηθήο θαη εκπεηξηθήο κάζεζεο αζχγρξνλα εξγαιεία ηνπ 

web 2, φπσο ηα ηζηνιφγηα, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο κέζα ζηελ πνξεία νηθνδφκεζεο ηεο 

γλψζεο (Borja, 2005; Goh, Quek & Lee, 2010). Άιισζηε, ν φγθνο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ε ηαρεία 

αλαλέσζε ηεο γλψζεο επηβάιινπλ ηελ ελζσκάησζε ειεθηξνληθψλ κέζσλ θαη ππεξεζηψλ πνπ 

δηεπθνιχλνπλ ηελ πξφζβαζε ζ’ απηή θαη θέξλεη ζην πξνζθήλην ην ζπιινγηθφ ζηνηρείν, κέζσ 

ζπλεξγαζηψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη γηα ηελ επίηεπμε θνηλψλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ (Βηβίηζνπ θαη ζπλ., 

2007).  

ην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο πνιιψλ εξεπλεηψλ ηνπ ρψξνπ είλαη ε κειέηε δηαθφξσλ 

κεηαβιεηψλ πνπ θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ ηηο ζπλεξγαηηθέο κεζνδνινγίεο, νη νπνίεο εθαξκφδνληαη ζε 

εμΑπ εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα κε ηε ρξήζε ΣΠΔ. Η αλαγλψξηζε ηεο αιιειεπίδξαζεο, κέζσ ηεο 

ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζηηο ζπλεξγαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ν δηακνηξαζκφο 

πιεξνθνξηψλ, απφςεσλ θαη ηδεψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο έρνπλ απφ πνιχ λσξίο 

αλαγλσξηζζεί σο ζηνηρεία κεγάιεο ζπνπδαηφηεηαο (Harasism, 1989; Παξαζθεπάο & Φχιινο, 2009). 

χκθσλα κε ηνπο ζπγγξαθείο, ε αιιειεπίδξαζε πνπ αλαπηχζζεηαη ζηηο ζπδεηήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα 

ζπλεξγαζίαο ησλ εθπαηδεπφκελσλ, απνηειεί κία κεηαβιεηή πνπ ε ελίζρπζή ηεο είλαη δπλαηφλ λα 

δηαζθαιίζεη ζεκαληηθέο επθαηξίεο κάζεζεο, σζηφζν νη εθπαηδεπηέο ζπρλά ζπλαληνχλ δπζθνιίεο 

θαηά ηελ αμηνιφγεζή ηεο (Goh et al., 2010; Ma, 2009).  

Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, νη Gunawardena, Carabajal and Lowe (2001) αλαθέξνπλ, φηη ε 

εθαξκνγή θαηάιιεισλ κεζνδνινγηψλ αμηνιφγεζεο ησλ πνιιαπιψλ θαη ζπρλά κεηαβαιιφκελσλ 

κεηαβιεηψλ, πνπ επεξεάδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εμΑπ ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο κε ηε ρξήζε 

ΣΠΔ, απνηειεί κία θξίζηκε πξφθιεζε γηα ηνπο εξεπλεηέο. χκθσλα κε εξεπλεηέο ηνπ ρψξνπ, ε 

http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=Authors:.QT.Rahman,%20A.A..QT.&newsearch=partialPref
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ζπζηεκαηηθή κειέηε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ γξαπηψλ κελπκάησλ πνπ αληαιιάζζνληαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο είλαη δπλαηφλ λα ζπλεηζθέξεη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπο θαη 

ηειηθά, ηεο πνξείαο πνπ αθνινπζείηαη θαηά ηελ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο (Goh et al, 2010; Marra, 

Moore & Klimczak, 2004). Η θαηεγνξηνπνίεζε ησλ κελπκάησλ ηεο ζπδήηεζεο θαη ε αλάιπζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπο ζχκθσλα κε ζπγθεθξηκέλα ζρήκαηα (κνληέια) θσδηθνπνίεζεο πνπ έρνπλ 

αλαπηπρζεί γηα ηνλ ζθνπφ απηφ απνηειεί κία κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε, ε νπνία είλαη δπλαηφλ λα 

ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζηελ  θαηαλφεζε ηνπ πψο ε επηθνηλσλία ζηα ζπλεξγαηηθά καζεζηαθά 

πεξηβάιινληα κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ επεξεάδεη ηε κάζεζε (Borja, 2005; Fahy, 2001). 

Η παξνχζα ινηπφλ έξεπλα αθνξά ζηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ 

«Μνληέινπ Αλάιπζεο Αιιειεπίδξαζεο» ησλ Gunawardena et al. (1997) ζην πεξηερφκελν ησλ 

κελπκάησλ ηεο ζπδήηεζεο, πνπ αλαπηχρζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεξγαζίαο ελ ελεξγεία ΚΦΑ, νη 

νπνίνη παξαθνινχζεζαλ έλα εμΑπ επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα κέζσ ηζηνινγίνπ.  

Μεζνδνινγία 

Γείγκα 

ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 19 ΚΦΑ (n=19), 9 άλδξεο θαη 10 γπλαίθεο, κε εθπαηδεπηηθή 

πξνυπεξεζία απφ 1.67 έσο 13.5 έηε (M=6.84, SD=3.17), νη νπνίνη ππεξεηνχζαλ ζε δεκφζηα ζρνιεία 

Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ελλέα δηαθνξεηηθψλ λνκψλ ηεο ρψξαο. Οη 

ζπκκεηέρνληεο επηιέρζεθαλ κεηαμχ πεξηζζνηέξσλ ΚΦΑ, πνπ είραλ δειψζεη ειεθηξνληθά ηελ 

πξφζεζή ηνπο, γηα ζπκκεηνρή ζην ελ ιφγσ εμΑπ επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα. Κξηηήξηα επηινγήο ησλ 

αηφκσλ δείγκαηνο απνηέιεζαλ: α) νη πηζηνπνηεκέλα θαιέο δεμηφηεηέο ηνπο ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ θαη 

β) ε κε παξαθνινχζεζε άιισλ ζπλαθψλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ. Η ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα 

ήηαλ εζεινληηθή θαη θίλεηξα ησλ ΚΦΑ απνηέιεζαλ ε επηθαηξνπνίεζε ησλ γλψζεψλ ηνπο ζρεηηθά κε 

ηελ απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο, θαζψο θαη ε επθαηξία γηα αληαιιαγή απφςεσλ θαη 

εκπεηξηψλ ζε ζέκαηα θνηλνχ επαγγεικαηηθνχ ελδηαθέξνληνο, κέζσ ελφο θαηλνηφκνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ςεθηαθνχ πεξηβάιινληνο.  

Σν πξφγξακκα επηκφξθσζεο 

Οη ζπκκεηέρνληεο παξαθνινχζεζαλ έλα εμΑπ επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα, κε ζέκα ηελ 

απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία ηεο Φπζηθήο Αγσγήο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, πνπ ζρεδηάζζεθε απφ 

νκάδα εηδηθψλ ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ ηνπ Γεκνθξίηεηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο. Σν δηαδηθηπαθφ καζεζηαθφ πεξηβάιινλ ήηαλ έλα εηδηθά δηακνξθσκέλν 

ηζηνιφγην (εηθνληθή «ηάμε»), φπνπ νη ΚΦΑ ζπλδεφηαλ σο κέιε, ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο πξνζσπηθνχο 

ηνπο θσδηθνχο. Μία εβδνκάδα πξηλ ηελ έλαξμε ηεο επηκφξθσζεο απεζηάιεζαλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο 

ζεκεηψζεηο ζε ειεθηξνληθή κνξθή, πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ρεηξηζκνχ ησλ 

εξγαιείσλ/επηινγψλ ηνπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο, λα απνζαθεληζηνχλ ζηελ πξάμε πηζαλέο 
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ηερληθέο δπζθνιίεο θαη λα εμνηθεησζνχλ κε ηε ρξήζε ηνπ ηζηνινγίνπ. Η δηαδηθαζία εμνηθείσζεο 

νινθιεξψζεθε κε ηελ εγγξαθή ηνπο ζην ηζηνιφγην, έηζη ψζηε λα θαηαγξάθνληαη θαη λα 

απνζεθεχνληαη φια ηα γξαπηά κελχκαηα (reply, comments) πνπ αλαξηνχζαλ ζε απηφ.  

Η ζπλνιηθή δηάξθεηα ηνπ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο ήηαλ νρηψ εβδνκάδεο θαη ζρεδηάζζεθε 

ψζηε λα ζπλδπάδεη ηε κειέηε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, κε εμ απνζηάζεσο αζχγρξνλεο καζεζηαθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ ΚΦΑ. Απνηεινχληαλ απφ νρηψ επηκέξνπο εθπαηδεπηηθέο ελφηεηεο, πνπ 

επηιέρζεθαλ κε βάζε ηνπο παξάγνληεο απνηειεζκαηηθήο δηδαζθαιίαο ηεο Φπζηθήο Αγσγήο ηνπ 

Teacher’s performance assessment instrument-revised (TPAI-R) (Flowers, Testerman, Hancock & 

Algozzine, 2002). ηελ αξρή θάζε εβδνκάδαο, ν εηζεγεηήο αλαξηνχζε ζε ςεθηαθή κνξθή ην 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ γηα κία λέα ζεκαηηθή ελφηεηα. Η ςεθηαθή παξνπζίαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ 

πεξηειάκβαλε εθηππψζηκεο ζεκεηψζεηο (.pdf), πξνβνιέο παξνπζηάζεσλ κε θείκελα, ππεξθείκελα, 

εηθφλεο, θσηνγξαθίεο (.ppt), ππεξζπλδέζεηο ζε βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο θαη ζρεηηθνχο ηζηνρψξνπο, 

βίληεν-παξαδείγκαηα δηδαθηηθψλ εθαξκνγψλ θαη ηεζη γλψζεσλ απηναμηνιφγεζεο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επηκφξθσζεο, εθαξκφζζεθε ε ζπλεξγαηηθή κέζνδνο δηδαζθαιίαο Coop-

Coop (Streeter, 1999). Πην ζπγθεθξηκέλα, νη επηκνξθνχκελνη εξγάδνληαλ ζε αλνκνηνγελείο (σο πξνο 

ην θχιν, ηε δηδαθηηθή εκπεηξία, ηε βαζκίδα εξγαζίαο θ.ά.) νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ-πέληε αηφκσλ, ησλ 

νπνίσλ ε ζχλζεζε άιιαδε θάζε εβδνκάδα. Σα άηνκα θάζε νκάδαο επέιεγαλ έλαλ εβδνκαδηαίν 

ζπληνληζηή θαη ζηε ζπλέρεηα, ζπδεηνχζαλ θαη ζπλεξγαδφηαλ κεηαμχ ηνπο, γηα λα δηεθπεξαηψζνπλ θαη 

λα αλαξηήζνπλ ζην ηζηνιφγην κία νκαδηθή εξγαζία (project), πνπ αθνξνχζε ζηελ παξαγσγή 

καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηνπο καζεηέο ηνπο ή/θαη ηελ θαηάζεζε πξνηάζεσλ πξαθηηθήο 

εθαξκνγήο ζηε δηδαθηηθή πξαθηηθή ηεο Φπζηθήο Αγσγήο. Η ζχλζεζε θάζε νκάδαο θαη νη 

εβδνκαδηαίνη ζπληνληζηέο θαζνξηδφηαλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Δπηπιένλ, νη 

επηκνξθνχκελνη είραλ ηελ επθαηξία λα αληαιιάμνπλ απφςεηο θαη εκπεηξίεο ζρεηηθά κε έλα ζέκα 

θνηλνχ ελδηαθέξνληνο, ην νπνίν αλαθνηλσλφηαλ ζην ηζηνιφγην ζε εβδνκαδηαία βάζε. Οη ΚΦΑ δελ 

ιάκβαλαλ αλαηξνθνδφηεζε απφ ηνλ εηζεγεηή ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν ηνπο, ελψ ε παξαθνινχζεζε 

ηεο αηνκηθήο ηνπο πξνφδνπ θαη ε αμηνιφγεζε ησλ νκαδηθψλ εξγαζηψλ γηλφηαλ κέζσ ηαθηψλ ηεζη 

απηναμηνιφγεζεο θαη δεκνζθνπήζεσλ κεηαμχ φισλ ησλ κειψλ ηνπ ηζηνινγίνπ, γηα ηελ αλάδεημε ηεο 

πιεξέζηεξεο εξγαζίαο. Σέινο, ν ξφινο ηνπ εηζεγεηή ήηαλ πεξηνξηζκέλνο ζε δηαρεηξηζηηθέο 

εβδνκαδηαίεο εξγαζίεο, φπσο ε αλάξηεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, ησλ ηεζη απηναμηνιφγεζεο θαη 

ησλ δεκνζθνπήζεσλ, ε αλαθνίλσζε ησλ ζεκάησλ γηα ηηο νκαδηθέο εξγαζίεο, θαζψο θαη ε 

δηεθπεξαίσζε άιισλ εξγαζηψλ ηερληθήο θχζεο. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη ε ζπκκεηνρή ζηηο πξναλαθεξφκελεο ζπλεξγαηηθέο δηαδηθαζίεο ήηαλ 

πξναηξεηηθέο. Κάζε ΚΦΑ είρε ηελ επρέξεηα λα ξπζκίζεη αηνκηθά ηελ πνξεία ηεο κάζεζήο ηνπ, 
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ζχκθσλα κε ην ρξφλν πνπ κπνξνχζε ή επηζπκνχζε λα δηαζέζεη, αιιά θαη λα επηιέμεη ηνλ ηξφπν πνπ 

ζα δηαρεηξηζζεί ην πξνζθεξφκελν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ.  

Γηαδηθαζία ζπιινγήο θαη αλάιπζεο δεδνκέλσλ 

Σα γξαπηά κελχκαηα πνπ αληάιιαζαλ νη ζπκκεηέρνληεο κέζσ ηνπ ηζηνινγίνπ θαηαγξάθνληαλ 

θαη απνζεθεχνληαλ ζην ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ, πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζαλ δεδνκέλα 

αμηνιφγεζεο. Γηα ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ θσδηθνπνίεζή ηνπο ρξεζηκνπνηήζεθε ην ινγηζκηθφ 

αλάιπζεο δεδνκέλσλ θεηκέλνπ Weft QDA. ηε ζπλέρεηα, δηελεξγήζεθε πνηνηηθή αλάιπζε 

πεξηερνκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ, ζχκθσλα κε ην «Μνληέιν Αλάιπζεο ηεο Αιιειεπίδξαζεο» ησλ 

Gunawardena et al. (1997), ην νπνίν έρεη ζρεδηαζζεί γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

δηαπξαγκάηεπζεο θαη ηελ θνηλσληθή νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο, ζε αζχγρξνλα ζπλεξγαηηθά εμΑπ 

καζεζηαθά πεξηβάιινληα, κε ηε ρξήζε ΣΠΔ. 

 

Οη ζπγγξαθείο ηνπ κνληέινπ θαηεγνξηνπνίεζαλ ηα ζηάδηα ηεο ζπδήηεζεο πνπ αλαπηχζζεηαη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο, γηα λα θαζνξίζνπλ ηελ πνζφηεηα ηεο γλψζεο πνπ ζπλ-

νηθνδνκείηαη. Γηαθξίλνληαη πέληε δηαδνρηθέο θάζεηο ζηε ζπδήηεζε (θάζε Ι έσο θάζε IV), νη νπνίεο 

αληηθαηνπηξίδνπλ ηε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο ηεο γλψζεο ζην ζχλνιφ ηεο. Σα δηαδνρηθά απηά 

ζηάδηα (θάζεηο) δειψλνπλ ηελ πξφνδν απφ ην ρακειφηεξν πξνο ην πςειφηεξν επίπεδν λνεηηθψλ 

δηεξγαζηψλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη ζε πνην βαζκφ απηνί ζπλεηζθέξνπλ ζηε δηαδηθαζία ζπλ-

νηθνδφκεζεο ηεο γλψζεο (Παξάξηεκα 1). 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο, επηιέρζεθε ην πξναλαθεξφκελν κνληέιν αλάιπζεο 

επεηδή: α) επηθεληξψλεηαη ζηελ αιιειεπίδξαζε, σο κέζν ζπλ-νηθνδφκεζεο ηεο γλψζεο, β) δίλεη 

έκθαζε ζηελ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο, σο απνηέιεζκα  δηαπξαγκάηεπζήο ηεο κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ, γ) είλαη θαηάιιειν γηα ζπλεξγαηηθά καζεζηαθά ειεθηξνληθά πεξηβάιινληα, δ) 

απνηειεί ζρεηηθά απιφ θαη μεθάζαξν πξσηφθνιιν αμηνιφγεζεο θαη ε) είλαη εχθνια πξνζαξκφζηκν ζε 

έλα επξχ θάζκα δηδαθηηθψλ κεζνδνινγηψλ θαη ζπλεξγαηηθψλ πιαηζίσλ δηδαζθαιίαο (Ma, 2009; 

Marra et al, 2004). Χο κνλάδα ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ ρξεζηκνπνηήζεθε νιφθιεξν ην κήλπκα, 

επεηδή: α) κε απηφ ηνλ ηξφπν πξνζεγγίδεηαη απνηειεζκαηηθφηεξα ε θχζε ηεο αιιειεπίδξαζεο θαη β) 

εληζρχεηαη ε αληηθεηκεληθφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο θαη θσδηθνπνίεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ηνπο απφ ηνπο θξηηέο (Gunawardena et al., 1997; Rourke, Anderson, Garrison & Archer, 2001). 

Η δηαδηθαζία ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ πεξηειάκβαλε ην «θαηέβαζκα» θαη ηελ εθηχπσζε ησλ 

γξαπηψλ κελπκάησλ θάζε ζπκκεηέρνληα, πνπ ήηαλ θαηαγεγξακκέλα ζε κνξθή θεηκέλσλ ζην 

δηαδηθηπαθφ καζεζηαθφ πεξηβάιινλ. Αθνινχζεζε ε εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ αλάιπζεο, φπνπ θάζε 

κήλπκα/κνλάδα αλάιπζεο θσδηθνπνηήζεθε, αλάινγα κε ηε ζεκαζία ηνπ, κε κνλαδηθνχο 

ραξαθηεξηζκνχο θαη εληάρζεθε ζε κία απφ ηηο πέληε θάζεηο ηνπ κνληέινπ. Σέινο, δηελεξγήζεθε ε 
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ηειηθή θσδηθνπνίεζε κε ηελ έληαμε ησλ κελπκάησλ, πνπ είραλ πξνεγνπκέλσο θαηεγνξηνπνηεζεί ζηηο 

πέληε θάζεηο ηνπ κνληέινπ, ζε κία απφ ηηο επηκέξνπο θαηεγνξίεο ηεο θάζε κίαο θάζεο. Η 

θσδηθνπνίεζε ησλ κελπκάησλ αλά θάζε θαη επηκέξνπο θαηεγνξία παξνπζηάδνληαη ζην Παξάξηεκα 

1. 

Η παξαπάλσ δηαδηθαζία επαλαιήθζεθε απφ δχν εξεπλεηέο, νη νπνίνη εμαζθήζεθαλ αξρηθά 

αμηνινγψληαο άιια κελχκαηα, ψζηε λα εμνηθεησζνχλ κε ηηο θαηεγνξίεο ηνπ κνληέινπ. ηε ζπλέρεηα, 

αμηνιφγεζαλ μερσξηζηά ν έλαο απφ ηνλ άιιν ηα δεδνκέλα ηεο παξνχζαο έξεπλαο.  Γηα λα δηεξεπλεζεί 

ν βαζκφο ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ αμηνινγήζεψλ ηνπο, ππνινγίζζεθε ν δείθηεο Cohens’ Kappa (θ), ν 

νπνίνο βξέζεθε ζε ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν (θ=0.71) γηα ηε δηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ.  

Απνηειέζκαηα 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ νθηψ εβδνκάδσλ ηεο επηκφξθσζεο (Μάτνο-Ινχληνο 2010) θαηαγξάθεθαλ 

ζην ρψξν ηνπ ηζηνινγίνπ ζπλνιηθά 321 γξαπηά κελχκαηα πνπ αληάιιαμαλ κεηαμχ ηνπο νη 

ζπκκεηέρνληεο (M=16.89, SD=19.77, MIN=0, MAX=58). 199 απφ απηά θσδηθνπνηήζεθαλ ζχκθσλα 

κε ην κνληέιν ησλ Gunawardena et al. (1997), ελψ 122 κελχκαηα δελ εληάρζεθαλ ζε θάπνηα απφ ηηο 

πέληε θαηεγνξίεο ηνπ κνληέινπ, επεηδή ην πεξηερφκελφ ηνπο αθνξνχζε ζπδεηήζεηο δηαρεηξηζηηθνχ, 

ηερληθνχ ή θνηλσληθνχ ελδηαθέξνληνο. ηνλ Πίλαθα 1 θαη ην Ιζηφγξακκα 1 παξνπζηάδνληαη ηα 

ζπγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα απφ ηελ θσδηθνπνίεζε ησλ 199 κελπκάησλ. 

 

 Φάζε I Φάζε II Φάζε III Φάζε IV Φάζε V 

Καηεγνξία I1 I2 I3 I4 I5 II1 II2 II3 III1 III2 III3 III4 III5 IV1 IV2 IV3 IV4 IV5 V1 V2 V3 

Μελχκαηα 52 28 2 7 3 9 9 14 6 6 4 15 13 5 6 7 1 1 3 3 5 

Πίνακας 1:  

Σύνολο μηνσμάηων ανά θάζη και επιμέροσς καηηγορία 

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ κελπκάησλ (46.23%) πνπ αληάιιαμαλ νη ΚΦΑ θαηαηάρζεθε ζηε θάζε 

ηνπ δηακνηξαζκνχ θαη ηεο ζχγθξηζεο ησλ πιεξνθνξηψλ (θάζε Ι). Σν ζηάδην απηφ πνπ αλαθέξεηαη 

ζηελ έθθξαζε ησλ απφςεσλ θαη ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην γλσζηηθφ πεξηερφκελν 

ηεο επηκφξθσζεο, θαίλεηαη φηη απνηέιεζε γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηε βάζε γηα πεξαηηέξσ εμεξεχλεζε 

θαη εκβάζπλζε, ζηελ πνξεία ζπλ-νηθνδφκεζεο ηεο γλψζεο.  
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Ιζηόγραμμα 1:  

Ποζοζηιαία καηανομή μηνσμάηων ανά θάζη 

16.08% ησλ κελπκάησλ θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ζην ζηάδην ηεο εμεξεχλεζεο θαη αλαθάιπςεο 

δηαθνξψλ ή αζπλεπεηψλ κεηαμχ ησλ ηζρπξηζκψλ/ηδεψλ, πνπ εμέθξαδαλ νη ΚΦΑ (θάζε ΙΙ). Σν γεγνλφο 

απηφ ππνδεηθλχεη, φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο νη ζπκκεηέρνληεο εμέθξαδαλ ζε κηθξφηεξν 

βαζκφ αληηξξήζεηο ή δηαθσλίεο θαη έηεηλαλ θπξίσο λα αλαδηαηππψλνπλ ηε ζέζε θάπνηνπ/σλ 

ζπλνκηιεηή/ηξηα ηνπο, ζηεξηδφκελνη ζηελ πξνζσπηθή ηνπο εκπεηξία ή/θαη γλψζεηο.  

Μεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ κελπκάησλ (22.11%) θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ζηε θάζε ΙΙΙ, γεγνλφο πνπ 

εθθξάδεη έλα ζεκαληηθφ κέγεζνο θξηηηθήο αλάιπζεο ησλ εθθξαζζέλησλ ηδεψλ θαη απφςεσλ, 

νπζηαζηηθά ηελ θπξίσο δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο ηεο λέαο γλψζεο. Οη ΚΦΑ έηεηλαλ πξψηα λα 

ζπδεηνχλ λέεο ηδέεο, ζηε ζπλέρεηα λα ηηο πξνζαξκφδνπλ, λα ηηο πηνζεηνχλ θαη λα θαηαζέηνπλ λέεο 

πξνηάζεηο πξνο πηνζέηεζε θαη απφ ηνπο ππφινηπνπο ζπκκεηέρνληεο.  

Σέινο, ην 10.5% θαη ην 5.52% ησλ κελπκάησλ θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ζηα πξνηειεπηαίν θαη 

ηειεπηαίν ζηάδην αληίζηνηρα, πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πςειφηεξεο κεηαγλσζηηθέο δηεξγαζίεο θαη 

εθθξάδνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ (θάζε ΙV) θαη εθαξκνγήο ηεο λέαο γλψζεο (θάζε V). Φαίλεηαη 

φηη ε δνθηκαζία, αιιά θαη νη πξνηάζεηο εθαξκνγήο ησλ λενδνκεκέλσλ απφςεσλ θαη ηδεψλ (ζπλεπψο 

θαη ε επίδεημε ελφο πςειφηεξνπ επηπέδνπ θξηηηθήο ζθέςεο θαη λνεηηθψλ δηεξγαζηψλ) εθθξάζηεθαλ 

θπξίσο κέζσ ηεο εθπφλεζεο ησλ νκαδηθψλ εξγαζηψλ (projects) πνπ θαηέζεηαλ θάζε εβδνκάδα νη 

ζπκκεηέρνληεο θαη φρη ηφζν κέζσ ησλ γξαπηψλ κελπκάησλ ηεο ζπδήηεζεο.  

Σπκπεξάζκαηα - ζπδήηεζε 

Παξαηεξψληαο ηελ θαηαλνκή ησλ κελπκάησλ ζηηο πέληε δηαδνρηθέο θάζεηο ηνπ κνληέινπ, 

θαίλεηαη φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ κελπκάησλ (46.23%) πνπ αληάιιαμαλ νη ζπκκεηέρνληεο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο, αλαθεξφηαλ ζην δηακνηξαζκφ θαη ηε ζχγθξηζε πιεξνθνξηψλ 

ζρεηηθψλ κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο επηκφξθσζεο (θάζε Ι). Σν γεγνλφο απηφ βξίζθεηαη ζε 

ζπκθσλία κε ηα ζπκπεξάζκαηα πξνεγνχκελσλ ζρεηηθψλ εξεπλψλ, ζηηο νπνίεο επίζεο παξαηεξήζεθε 

46,23% 

16.08% 

22.11% 

10.05% 

5.52% 
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φηη ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο ησλ κελπκάησλ ηεο ζπδήηεζεο, κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε απηέο, 

θσδηθνπνηήζεθε ζηελ πξψηε θάζε ηνπ κνληέινπ ησλ Gunawardena et al. (1997) (De Laat, 2002). 

Θεσξνχκε φηη ζηελ παξνχζα έξεπλα, ε αιιειεπίδξαζε πνπ αλαπηχρηεθε ζην ζηάδην απηφ απνηέιεζε 

ην ζεκείν έλαξμεο γηα πεξαηηέξσ εμεξεχλεζε θαη εκβάζπλζε ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν. ηελ 

αληίζεηε πεξίπησζε, νη ζπκκεηέρνληεο δελ ζα κπνξνχζαλ λα ζπλερίζνπλ θαη λα δηεπξχλνπλ 

ζπδήηεζε, πξνθεηκέλνπ λα παξάγνπλ ηηο δεηνχκελεο καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο. Άιισζηε, έλα απφ 

ηα βαζηθά θίλεηξα ζπκκεηνρήο ησλ ΚΦΑ ζην εμΑπ επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα ήηαλ ε επθαηξία γηα 

αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη απφςεσλ κε άιινπο ζπλαδέιθνπο ηνπο θαη γηα ζπδήηεζε ζεκάησλ 

επαγγεικαηηθνχ ελδηαθέξνληνο.  

Αληίζεηα, ην γεγνλφο φηη ην πνζνζηφ ησλ κελπκάησλ (22.11%) πνπ θσδηθνπνηήζεθαλ ζηελ ηξίηε 

θάζε (θάζε ΙΙΙ) ηνπ κνληέινπ είλαη κεγαιχηεξν απφ απηφ ηεο θάζεο ΙΙ (16.28%), έξρεηαη ζε 

αζπκθσλία κε ηα επξήκαηα πξνγελέζηεξσλ εξεπλψλ, ζηηο νπνίεο ηα κελχκαηα πνπ θσδηθνπνηήζεθαλ 

ζηε θάζε ΙΙΙ ήηαλ ζεκαληηθά ιηγφηεξα απφ φζα θσδηθνπνηήζεθαλ ζηε θάζε ΙΙ (De Laat, 2002; Hew, 

& Cheung, 2003). χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, θαίλεηαη φηη ε αλάπηπμε 

κηαο ιηγφηεξν αληαγσληζηηθήο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, πεξηζζφηεξν επηθεληξσκέλεο ζηελ 

αλαδηαηχπσζε ησλ εθθξαδφκελσλ ηδεψλ/απφςεσλ, ηειηθά έδξαζε εληζρπηηθά σο πξνο ηε δηαδηθαζία 

δηαπξαγκάηεπζεο θαη ζπλ-νηθνδφκεζεο ηεο γλψζεο κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ ΚΦΑ. 

Σέινο, κειεηψληαο ηνλ αξηζκφ ησλ κελπκάησλ ζηηο δχν ηειεπηαίεο θάζεηο ηνπ κνληέινπ (θάζε 

IV θαη V) παξαηεξείηαη ε κείσζε ησλ πνζνζηνχ ηνπο (10.5% θαη 5.52%, αληίζηνηρα). Η κείσζε απηή 

ήηαλ αλακελφκελε, αθνχ ζχκθσλα κε ηε ζπλεξγαηηθή κέζνδν δηδαζθαιίαο πνπ εθαξκφζζεθε θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο επηκφξθσζεο, ε έθθξαζε ηεο θαηαλφεζεο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη ζηε 

ζπλέρεηα, ε επίδεημε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ επηκνξθνχκελσλ λα εθαξκφζνπλ ηε λέα γλψζε, 

θαλεξψζεθε θπξίσο κέζσ ησλ εβδνκαδηαίσλ νκαδηθψλ ηνπο εξγαζηψλ. Δπηπιένλ, ζεσξνχκε φηη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ νη ΚΦΑ δελ είραλ θαηαλνήζεη ην γλσζηηθφ πεξηερφκελν, ζε βαζκφ λα κπνξνχλ λα 

κεηαθέξνπλ ηε λενδνκεκέλε γλψζε ζηελ θαζεκεξηλή δηδαθηηθή πξαθηηθή, ζα παξαηεξνχζακε 

θαηλφκελα απφξξηςεο ηεο δηαδηθαζίαο. ρεηηθά κε ην ίδην ζέκα, νη Hew θαη ζπλ. (2003) αλαθέξνπλ, 

φηη κφλν έλαο πνιχ κηθξφο αξηζκφο κελπκάησλ θαηά ηελ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ θσδηθνπνηείηαη 

ζπλήζσο ζηηο ηειεπηαίεο θάζεηο κεηαγλσζηηθψλ δηεξγαζηψλ. Σέινο, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί 

φηη παξφιε ηε κείσζή ηνπο, ηα πνζνζηά ησλ κελπκάησλ πνπ ζηελ παξνχζα έξεπλα θσδηθνπνηήζεθαλ 

ζηηο δχν ηειεπηαίεο θάζεηο ηνπ κνληέινπ, είλαη ζεκαληηθά πςειφηεξα  ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα 

πξνγελέζηεξσλ εξεπλψλ (De Laat, 2002; Hew et al., 2003). 

πκπεξαζκαηηθά, έπεηηα απφ εθαξκνγή ηνπ «Μνληέινπ Αλάιπζεο ηεο Αιιειεπίδξαζεο» ησλ 

Gunawardena et al. (1997) ζηνπο γξαπηνχο δηαιφγνπο ησλ ΚΦΑ, πξνέθπςαλ ζεκαληηθά δεδνκέλα 

πνπ αθνξνχζαλ ηελ αλαγλψξηζε, θαηαγξαθή θαη αλάδεημε ηεο πνηφηεηαο ηεο αιιειεπίδξαζεο πνπ 

αλαπηχρζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηκφξθσζεο θαη ην πψο επεξεάζζεθε ε εμΑπ ζπλεξγαζία κεηαμχ 
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ηνπο. Χζηφζν, έρνληαο σο ζηφρν ηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ησλ δνκψλ αλάπηπμεο ηεο 

αιιειεπίδξαζεο, πξνηείλνπκε ηελ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο, έπεηηα απφ εθαξκνγή ελφο 

ζπλδπαζκνχ πνηνηηθψλ κεζφδσλ αμηνιφγεζήο ηεο κε ηε κεζνδνινγία αλάιπζεο ησλ θνηλσληθψλ 

δηθηχσλ, πνπ αλαπηχζζνληαη ζηα ζπλεξγαηηθά εμΑπ ειεθηξνληθά εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα. 
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Παξάξηεκα 1 

Κωδικοποίηζη ηων μηνσμάηων ζύμθωνα με ηο «Μονηέλο Ανάλσζης Αλληλεπίδραζης» (Gunawardena 

et al., 1997) 

Κσδηθνπνίεζε Καηεγνξία 

ΦΑΗ I: ΓΙΑΜΟΙΡΑΜΟ/ΤΓΚΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΧΝ 

I1 Αλαθνξά θάπνηαο παξαηήξεζεο ή άπνςεο. 

I2 πκθσλία κε έλαλ ή παξαπάλσ ζπκκεηέρνληεο. 

I3 Δπηβεβαίσζε παξαδεηγκάησλ πνπ παξείραλ άιινη ζπκκεηέρνληεο. 

I4 
Δξσηήζεηο/απαληήζεηο πνπ απνζθνπνχλ ζηε δηαζαθήληζε ιεπηνκεξεηψλ 

πξναλαθεξζέλησλ ηζρπξηζκψλ. 

I5 Οξηζκφο, πεξηγξαθή ή αλαγλψξηζε θάπνηνπ πξνβιήκαηνο. 

ΦΑΗ II: ΑΝΑΚΑΛΤΦΗ ΚΑΙ ΔΞΔΡΔΤΝΗΗ ΓΙΑΣΑΔΧΝ Ή ΑΤΝΔΠΔΙΧΝ ΑΝΑΜΔΑ Δ 

ΙΓΔΔ, ΔΝΝΟΙΔ Ή ΙΥΤΡΙΜΟΤ 

II1 Αλαγλψξηζε θαη δήισζε αληηθεηκέλσλ δηαθσλίαο. 

II2 
Δξσηήζεηο θαη απαληήζεηο γηα ηε δηαζαθήληζε ησλ πεγψλ θαη ηεο έθηαζεο ηεο 

δηαθσλίαο. 

II3 

Αλαδηαηχπσζε ηεο ζέζεο θάπνηνπ ζπκκεηέρνληα θαη πηζαλή βειηίσζε ησλ 

επηρεηξεκάησλ ή ζεσξήζεψλ ηνπ βαζηδφκελε ζε αλαθνξέο ζηε δηθηά ηνπ εκπεηξία, 

ζηε βηβιηνγξαθία, ζε επίζεκα δεδνκέλα ή ρξεζηκνπνίεζε ζρεηηθψλ κεηαθνξψλ ή 

αλαινγηψλ γηα επεμήγεζε ηεο νπηηθήο ηνπ. 

ΦΑΗ III: ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΣΟΤ ΝΟΗΜΑΣΟ/ΤΝΟΙΚΟΓΟΜΗΗ ΣΗ ΓΝΧΗ 

III1 Γηαπξαγκάηεπζε ή δηαζαθήληζε ηνπ λνήκαηνο ησλ φξσλ. 

III2 
Γηαπξαγκάηεπζε ηνπ ζρεηηθνχ βάξνπο πνπ πξέπεη λα δίλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο 

ηχπνπο επηρεηξεκάησλ.  

III3 
Αλαγλψξηζε πεξηνρψλ ζπκθσλίαο ή επηθάιπςεο αλάκεζα ζε αληηηηζέκελεο 

έλλνηεο. 

III4 
Καηάζεζε θαη δηαπξαγκάηεπζε λέσλ ηζρπξηζκψλ, νη νπνίνη εκπεξηέρνπλ 

ζπκβηβαζκνχο θαη πξνθχπηνπλ απφ ζπλ-νηθνδφκεζε. 

III5 Πξφηαζε γηα πηνζέηεζε θαη πξνζαξκνγή κεηαθνξψλ θαη αλαινγηψλ. 

Φάζε IV: ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΗ ΤΝΘΔΗ Ή 

ΤΝΟΙΚΟΓΟΜΗΗ 
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IV1 
Έιεγρνο ηεο πξνηεηλφκελεο ζπλζεηηθήο άπνςεο ζε ζχγθξηζε κε δεδνκέλα πνπ 

κνηξάδνληαη νη ζπκκεηέρνληεο θαη/ή ε θνπιηνχξα ηνπο. 

IV2 Έιεγρνο ζε ζχγθξηζε κε ππάξρνλ γλσζηαθφ ζρήκα. 

IV3 Έιεγρνο ζε ζχγθξηζε κε πξνζσπηθή εκπεηξία. 

IV4 Έιεγρνο ζε ζχγθξηζε κε επίζεκα δεδνκέλα. 

IV5 Έιεγρνο ζε ζχγθξηζε κε ζπγθξνπφκελα ηεθκήξηα ζηε βηβιηνγξαθία. 

ΦΑΗ V: ΓΗΛΧΗ ΤΜΦΧΝΙΑ/ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΟΤ ΝΔΟ-ΟΙΚΟΜΗΜΔΝΟΤ ΝΟΗΜΑΣΟ 

V1 Πεξίιεςε ηεο ζπκθσλίαο/ησλ ζπκθσληψλ. 

V2 Δθαξκνγέο λέαο γλψζεο. 

V3 

Μεηα-γλσζηηθέο πξνηάζεηο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, πνπ δείρλνπλ φηη ε 

θαηαλφεζή ηνπο γηα ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπο (γλσζηαθφ ζρήκα) έρεη αιιάμεη σο 

απνηέιεζκα ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ηνπο. 
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Η απνδνρή θαη ε ρξήζε ελόο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο καζεκάησλ 
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Πεξίιεςε 

Σθνπόο ηεο παξνύζαο έξεπλαο ήηαλ ε δεκηνπξγία ελόο ελλνηνινγηθνύ κνληέινπ δηεξεύλεζεο ησλ 

δηαθνξώλ κεηαμύ θνηηεηώλ ζηελ απνδνρή θαη ηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο καζεκάησλ e-

Class. Απηό ην κνληέιν, δηεπξύλεη ην κνληέιν απνδνρήο ηεο ηερλνινγίαο (ΤΑΜ) πεξηιακβάλνληαο 

ηελ πξνζσπηθή ηάζε γηα θαηλνηνκία (personal innovativeness) ζηνλ ηνκέα ηεο ηερλνινγίαο θαη ην 

άγρνο ζηε ρξήζε ππνινγηζηή (computer anxiety). Τα  δεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ από δηαθόζηνπο ηξηάληα 

δύν (n = 232) πξνπηπρηαθνύο θνηηεηέο, ειηθίαο 18-20 εηώλ ηνπ Τκήκαηνο Επηζηήκεο Φπζηθήο Αγσ-

γήο & Αζιεηηζκνύ ζην Δ.Π.Θ.. Η εγθπξόηεηα θαη αμηνπηζηία ηνπ κνληέινπ ήηαλ ηθαλνπνηεηηθή. Γηα 

ηνλ έιεγρν ησλ ζρέζεσλ κεηαμύ ησλ ελδνγελώλ κεηαβιεηώλ θαη ηελ πνηόηεηα ηνπ κνληέινπ ρξεζη-

κνπνηήζεθε ε κέζνδνο κεξηθώλ ειαρίζησλ ηεηξαγώλσλ (PLS). Τα απνηειέζκαηα έδεημαλ όηη ε αληη-

ιακβαλόκελε ρξεζηκόηεηα (perceived usefulness) είρε άκεζε επίδξαζε ζηε ρξήζε ηνπ e-Class. Ελώ, 

ε αληηιακβαλόκελε επθνιία ρξήζεο (perceived ease of use) είρε κόλν έκκεζε επίδξαζε κέζσ ηεο 

αληηιακβαλόκελεο ρξεζηκόηεηαο. Η πξνζσπηθή ηάζε γηα θαηλνηνκία ζηνλ ηνκέα ηεο ηερλνινγίαο θαη 

ην άγρνο ζηε ρξήζε ππνινγηζηή είραλ άκεζεο επηδξάζεηο κόλν κε ηελ αληηιακβαλόκελε επθνιία ρξή-

ζεο. Σπκπεξαζκαηηθά, νη ππεύζπλνη εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ ζηνλ ηνκέα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο 

πξέπεη όρη κόλν λα αζρνινύληαη κε ην ζρεδηαζκό ηνπ ζπζηήκαηνο αιιά θαη κε ηελ  αληηκεηώπηζε ησλ 

δηαθνξώλ κεηαμύ ρξεζηώλ ηνπ e-Class.  

ΛΔΞΔΙΣ ΚΛΔΙΓΙΑ: κνληέιν απνδνρήο ηεο ηερλνινγίαο, ζύζηεκα δηαρείξηζεο καζεκάησλ, π-

πεξεζίεο e-Class, ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

Δηζαγσγή 

Τα ζπζηήκαηα ειεθηξνληθήο κάζεζεο (e-learning systems) αξρίδνπλ λα γίλνληαη κε γξήγνξνπο 

ξπζκνύο αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζηελ Τξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

(Paechter, Maier & Macher, 2010). Έλαο παξάγνληαο δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή 



 
33 

ησλ ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθήο κάζεζεο είλαη ε απνδνρή ηνπο από ηνπο θνηηεηέο (Sun, Tsai, Finger, 

Chen & Yeh, 2008). Η έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ απνδνρή ηεο ηερλνινγίαο εδώ θαη δύν δεθαεηίεο έρεη 

απνδείμεη όηη ε αληηιακβαλόκελε επθνιία ρξήζεο (perceived ease of use – PEOU) θαη ε αληηιακβα-

λόκελε ρξεζηκόηεηα (perceived usefulness – PU) είλαη θεληξηθνί παξάγνληεο ζηελ εξκελεία ηεο απν-

δνρήο θαη ηεο ρξήζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ. Πξνγελέζηεξε έξεπλα ζηελ απνδνρή ησλ ειεθηξνληθώλ 

ζπζηεκάησλ κάζεζεο έρεη επηβεβαηώζεη όηη απηνί νη παξάγνληεο είλαη πξαγκαηηθά ζεκαληηθνί 

πξνάγγεινη γηα ηελ απνδνρή  ηέηνησλ ζπζηεκάησλ από ηνπο θνηηεηέο (Liao & Lu, 2008; Liu, Chen, 

Sun, Wible & Kuo, 2010; Ngai, Poon & Chan, 2007; Sun, Tsai, Finger, Chen & Yeh, 2008). Πξόζθα-

ηεο εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο ζην πιαίζην ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο έρνπλ δηεξεπλήζεη ην ξόιν ηεο 

ηερληθήο ππνζηήξημεο (Ngai, Poon & Chan, 2007), ηηο δηάθνξεο πηπρέο ηεο πνηόηεηαο ησλ ζπζηεκά-

ησλ (Pituch & Lee, 2006; Sanchez-Franco, 2010), ηελ εκπεηξία θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ζηε 

ρξήζε ππνινγηζηώλ (Liao & Lu, 2008), ηε ζπνπδαηόηεηα ηεο ηθαλνπνίεζεο (Paechter, Maier & 

Macher, 2010), ηνπο παξάγνληεο παξαθίλεζεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απνδνρή ρξήζεο ελόο ζπζηήκαηνο 

(Sanchez & Hueros, 2010) θαη ηελ ζεκαζία ηεο πξόζεζεο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο (Teo, Lee, Chai & 

Wong, 2009). Σηελ παξνύζα εξγαζία εθαξκόζηεθε κηα εθηεηακέλε έθδνζε ηνπ κνληέινπ απνδνρήο 

ηεο ηερλνινγίαο (TAM) ζε έλα ζρεδηαζκό ν νπνίνο ήηαλ θαηλνηόκνο ζε δύν ζεκεία: α) ηελ πξνζσπη-

θή ηάζε γηα θαηλνηνκία ζην ηνκέα ηεο ηερλνινγίαο (personal innovativeness in the domain of infor-

mation technology – PIIT) θαη β) ην άγρνο ζηε ρξήζε ππνινγηζηή (computer anxiety – CA). Πηζαλά, 

ε επίγλσζε ηνπ ξόινπ θαη ηεο ζεκαζίαο απηώλ ησλ παξαγόλησλ λα βνεζήζεη ηνπο ππεύζπλνπο εθ-

παηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ λα θαηαιάβνπλ γηαηί ππάξρνπλ δηαθνξέο κεηαμύ ησλ θνηηεηώλ ζηελ α-

πνδνρή θαη ρξήζε ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθήο κάζεζεο. Επνκέλσο, ζθνπόο ηεο παξνύζαο έξεπλαο 

ήηαλ ε δεκηνπξγία ελόο ελλνηνινγηθνύ κνληέινπ δηεξεύλεζεο ησλ δηαθνξώλ κεηαμύ θνηηεηώλ Φπζη-

θήο Αγσγήο, ζηελ απνδνρή θαη ηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο καζεκάησλ e-Class. 

 

Αλαζθόπεζε βηβιηνγξαθίαο 

 

Μνληέιν απνδνρήο ηεο ηερλνινγίαο 

Ο Davis (1989) πξόηεηλε ην κνληέιν απνδνρήο ηεο ηερλνινγίαο γηα λα εμεγήζεη ηηο ζπκπεξηθνξέο 

απνδνρήο ηεο ηερλνινγίαο πνπ εθδειώλνπλ ηα άηνκα. Σύκθσλα κε απηό ην κνληέιν, ε PEOU θαη ε 

PU από ηε ρξήζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο ηερλνινγίαο είλαη νη δύν θαζνξηζηηθόηεξνη παξάγνληεο πηνζέ-

ηεζήο ηεο. Ο Davis (1989) όξηζε ηελ PU ζαλ ην βαζκό, ζηνλ νπνίν έλα άηνκν πηζηεύεη όηη ρξεζηκν-

πνηώληαο έλα ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα ζα απμήζεη ηελ απόδνζή ηνπ ζηελ εξγαζία ηνπ θαη ηελ PEOU 

ζαλ ην βαζκό, ζηνλ νπνίν έλα άηνκν πηζηεύεη όηη ε ρξεζηκνπνίεζε ελόο ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο 

δελ ζα απαηηεί πξνζπάζεηα. Τν κνληέιν ζπκπιήξσλαλ ε Σηάζε πξνο ηε Χξήζε (Attitude Towards 

Use) θαη ε Σπκπεξηθνξηθή Πξόζεζε γηα Χξήζε (Behavioural Intention to Use) (Lederer, Maupin, 

Sena & Zhuang, 2000).  
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Πξνζπάζεηεο λα επεθηαζεί ην TAM έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζε ηξεηο θαηεπζύλζεηο: κε ηελ εηζα-

γσγή ζηνηρείσλ από ηα ζρεηηθά κνληέια, κε ηε ζέζπηζε πξόζζεησλ ή ελαιιαθηηθώλ παξαγόλησλ πε-

πνίζεζεο, θαη εμεηάδνληαο παξάγνληεο πνπ ξπζκίδνπλ ηελ PU θαη επθνιία ρξήζεο (Wixom θαη Todd, 

2005). Ωζηόζν, κόλν ην TAM παξέρεη γεληθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην θαηά πόζν κηα ηερλνινγία 

έρεη πηνζεηεζεί από ηνπο ρξήζηεο (Liu, Chen, Sun, Wible & Kuo, 2010). Τν γεγνλόο απηό, ζε ζπλδπ-

αζκό κε απνηειέζκαηα από πξνεγνύκελεο έξεπλεο θαζηζηνύλ ην ΤΑΜ κηα ηζρπξή ζεσξία θαη κηα 

αζθαιή βάζε γηα ηελ αλαθνξά ςπρνινγηθώλ παξαγόλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ απνδνρή ηεο ηερλνιν-

γίαο (King & He, 2006; Liu, Chen, Sun, Wible & Kuo, 2010; Ngai, Poon & Chan, 2007). Γεληθά, ε 

βηβιηνγξαθία αλαθέξεη όηη ε PEOU θαη ε PU απνηεινύλ κηα ζεκαληηθή επηξξνή ζηελ πξόζεζε ελόο 

αηόκνπ λα ρξεζηκνπνηήζεη κηα ηερλνινγία ή έλα ζύζηεκα (Sanchez & Hueros, 2010; Schepers & 

Wetzels, 2007; Teo, Lee, Chai & Wong, 2009). Ωζηόζν, ν κεζνιαβεηηθόο ξόινο ηεο ζηάζεο ακθη-

ζβεηήζεθε από ηελ αξρή ηνπ ΤΑΜ θαη ζπλεπώο, δελ ζπκπεξηιήθζεθε ζε κεηαγελέζηεξεο αμηνινγή-

ζεηο ηνπ κνληέινπ (Venkatesh & Davis, 2000). Όζνλ αθνξά ηελ ζπκπεξηθνξηθή πξόζεζε γηα ρξήζε, 

νη Schillewaert, Ahearne, Frambach & Moenaert (2005) αλαθέξνπλ όηη δελ ρξεηάδεηαη λα αμηνινγείηε, 

όηαλ ε έξεπλα επηθεληξώλεηαη ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο. Αθνινπζώληαο ηελ ηάζε απηή 

ε εξγαζία ππνζέηεη όηη: 

Η1. Η PU ηνπ ζπζηήκαηνο ζα έρεη ζεηηθό αληίθηππν ζηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Η2. Η PEOU ηνπ ζπζηήκαηνο ζα έρεη ζεηηθό αληίθηππν ζηελ PU ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Η3. Η PEOU ηνπ ζπζηήκαηνο ζα έρεη ζεηηθό αληίθηππν ζηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

Άγρνο ζηε ρξήζε ππνινγηζηή 

Τν CA αλαθέξεηαη σο ε ηάζε ελόο αηόκνπ λα αηζζάλεηαη αλήζπρα, ηαξαγκέλα ή θαη θνβηθά ζηελ 

πξννπηηθή ηξέρνπζαο ή κειινληηθήο ρξήζεο ηνπ ππνινγηζηή (Igbaria & Parasuraman, 1989). Οη Gil-

roy & Desai (1986), θαη Igbaria & Chakrabarti (1990) ππνζηήξημαλ όηη ν θόβνο γηα ηηο επηπηώζεηο ηεο 

ρξήζεο ππνινγηζηή, όπσο ε απώιεηα ζεκαληηθώλ δεδνκέλσλ ή ν θόβνο γηα άιια ιάζε ζρεηίδνληαλ 

κε ηε ζπκπεξηθνξά πηνζέηεζεο ελόο ζπζηήκαηνο. Οη Igbaria & Iivari (1995), Czaja, Charness, Fisk, 

Hertzog, Nair, Rogers & Sharit (2006), θαη Kay (2008) αλέθεξαλ όηη ην CA είρε ζρέζε κε ηελ αξλε-

ηηθή αληίιεςε γηα ηνπο ππνινγηζηέο θαη κε ηελ απνθπγή ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο. Ελώ, ζύκθσλα κε 

ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα ησλ Igbaria & Iivari (1995), Venkatesh (2000), θαη Hackbarth, Grover 

& Yi (2003) ε ακεραλία ζηε ρξήζε ππνινγηζηή κπνξεί λα εληζρύζεη ηελ αληίιεςε ελόο αηόκνπ γηα 

ηελ πνιππινθόηεηα ελόο ζπζηήκαηνο. Λακβάλνληαο ππόςε ηα παξαπάλσ ε εξγαζία απηή ππνζέηεη 

όηη:  

Η4. Τν CA ζα έρεη αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ PEOU ηνπ ζπζηήκαηνο. 
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Πξνζσπηθή ηάζε γηα θαηλνηνκία ζην ηνκέα ηεο ηερλνινγίαο 

Η PIIT κπνξεί λα νξηζηεί σο ε πξνδηάζεζε ή ε ζηάζε ελόο αηόκνπ λα πεηξακαηηζηεί θαη λα πην-

ζεηήζεη ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο, αλεμάξηεηα από ηελ εκπεηξία ησλ άιισλ 

(Schillewaert, Ahearne, Frambach, & Moenaert, 2005). Η έλλνηα ηεο PIIT δηαθνξνπνηείηε από απηή 

πνπ ρξεζηκνπνηεί ν Rogers (1995) ζηε «Θεσξία ηεο Δηάρπζεο ηεο Καηλνηνκίαο». Ο Rogers (1995) 

νξίδεη ηελ θαηλνηνκία σο ζπκπεξηθνξά, ελώ ζηελ έξεπλα απηή, ζα δνύκε ηελ πξνζσπηθή ηάζε γηα 

θαηλνηνκία σο κηα κνξθή δεθηηθόηεηαο ζηελ αιιαγή. Οη Robinson, Marshall & Stamps (2005) αλα-

θέξνπλ όηη ηα «θαηλνηόκα άηνκα» απνιακβάλνπλ ηε πιεξνθόξεζε γηα ζέκαηα ηερλνινγίαο, νπόηε 

είλαη πεξηζζόηεξν ελεκεξσκέλα γηα ηηο δπλαηόηεηεο απηώλ ησλ ζπζηεκάησλ. Ελώ νη Liu, Li & 

Carlsson (2010) ζπκπιεξώλνπλ όηη ε ελαζρόιεζή ηνπο κε παξόκνηεο ηερλνινγίεο ηνπο επηηξέπεη λα 

πξνζαξκόδνληαη επθνιόηεξα ζηηο απαηηήζεηο ελόο ζπζηήκαηνο. Επνκέλσο, ε PIIT, κπνξεί λα ζρεηίδε-

ηαη ηόζν κε ηελ PU, όζν θαη κε ηελ PEOU. Οη Schillewaert, Ahearne, Frambach, & Moenaert, (2005) 

θαη Serenko (2008) ππέζεζαλ ηελ ύπαξμε θαη ησλ δύν παξαπάλσ ζρέζεσλ, αιιά επηβεβαίσζαλ κόλν 

ηε ζρέζε κε ηελ PEOU ζην ηνκέα ηεο πώιεζεο ζπζηεκάησλ απηνκαηηζκνύ θαη ηεο κάζεζεο κέζσ 

θηλεηώλ ζπζθεπώλ αληίζηνηρα. Λακβάλνληαο ππόςε ηα παξαπάλσ ε εξγαζία απηή ππνζέηεη όηη: 

Η5. Η PIIT ζα έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηελ PU ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Η6. Η PIIT ζα έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηελ PEOU ηνπ ζπζηήκαηνο.  

Έλαο παξάγνληαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ PIIT αιιά κε αληίζεηε επίδξαζε είλαη ην CA. Όζνλ α-

θνξά ηελ πηνζέηεζε ηεο ηερλνινγίαο, νη Thatcher & Perrewe (2002) αλέδεημαλ ηελ αξλεηηθή επίδξα-

ζε ηεο PIIT ζην άγρνο ρξήζεο ππνινγηζηή. Η ινγηθή πίζσ από απηή ηε ζρέζε είλαη όηη ηα πην «θαη-

λνηόκα άηνκα» ρξεζηκνπνηνύλ θαη πεηξακαηίδνληαη πεξηζζόηεξν κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο, ελζσκαηώ-

λνληαο ηελ ππάξρνπζα γλώζε ζε δξάζεηο πνπ αλαιακβάλνπλ. Επνκέλσο, αηζζάλνληαη πην ζίγνπξνη 

όηη κπνξνύλ λα εθπιεξώζνπλ κηα εξγαζία κε έλαλ ππνινγηζηή, ή λα ιεηηνπξγήζνπλ έλα ζύζηεκα 

πιεξνθνξηώλ. Πξάγκαηη, ηα πην θαηλνηόκα άηνκα ηείλνπλ λα επηδείμνπλ πςειόηεξα επίπεδα απηνπε-

πνίζεζεο γηα ηελ εθηέιεζε λέσλ εξγαζηώλ ή θαηά ηελ είζνδν ηνπο ζε λέεο θαηαζηάζεηο (Kegerreis, 

Engel, & Blackwell, 1970). Δελ είλαη επνκέλσο θνβηζκέλνη όηαλ ζπκκεηέρνπλ ζε "εκπεηξίεο πνπ ηνπο 

δηεγείξνπλ λνεηηθά", όπσο ε ρξήζε κηαο λέαο ηερλνινγίαο. Ωο εθ ηνύηνπ, ε εξγαζία απηή ππνζέηεη 

όηη: 

Η7. Η PIIT ζα έρεη αξλεηηθή επίδξαζε ζην άγρνο ρξήζεο ππνινγηζηή. 

 

Μεζνδνινγία 

 



 
36 

Σπκκεηέρνληεο 

Σηελ έξεπλα απηή ζπκκεηείραλ δηαθόζηνη ηξηάληα δύν (n=232) πξσηνεηείο θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ 

Τκήκαηνο Επηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ ηνπ Δεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο 

(Τ.Ε.Φ.Α.Α., Δ.Π.Θ.). Η ειηθία ηνπο θπκαηλόηαλ από 18 έσο 20 ρξόληα (M=19, S.D. =1.12), ελώ 120 

από απηνύο ήηαλ αγόξηα (51.7%) θαη 112 ήηαλ θνξίηζηα (49.3%). Η επηινγή ησλ ζπκκεηερόλησλ έγη-

λε κε ηε κέζνδν ηεο ηπραίαο δεηγκαηνιεςίαο. Πξηλ ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ νη θνηηε-

ηέο/ηξηεο ελεκεξώζεθαλ γηα ην ζθνπό ηεο έξεπλαο.  

 

Όξγαλα κέηξεζεο 

Χξεζηκνπνηήζεθε ν ηύπνο ηνπ δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ κε θιεηζηέο απαληήζεηο, κε ηε κνξ-

θή ηεο επηάβαζκεο θιίκαθαο Likert (1=Δηαθσλώ απόιπηα, 2=Δηαθσλώ, 3=Δηαθσλώ ειάρηζηα, 

4=Ούηε δηαθσλώ νύηε ζπκθσλώ, 5=Σπκθσλώ ειάρηζηα, 6=Σπκθσλώ, 7=Σπκθσλώ απόιπηα). Απηή 

ε θιίκαθα επέηξεςε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα επηιέμνπλ κηα απάληεζε από ην «1» έσο ην «7» αληη-

πξνζσπεύνληαο ηε δηαθσλία ή ηε ζπκθσλία ηνπο ζε θάζε κία από ηηο κεηαβιεηέο ηνπ εξσηεκαηνιν-

γίνπ. 

Οη εξσηήζεηο δηακνξθώζεθαλ θαη επηιέρζεθαλ ζύκθσλα κε εξσηεκαηνιόγηα παιαηόηεξσλ ζρε-

ηηθώλ εξεπλώλ (βι. Πίλαθα 1). Σπγθεθξηκέλα, γηα ηελ PU ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο 

από ην εξσηεκαηνιόγην ησλ Venkatesh, Morris, Davis & Davis (2003). Η PEOU δεκηνπξγήζεθε από 

ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο ησλ Venkatesh, Morris, Davis & Davis (2003). Τν CA κεηξήζεθε κε ηε ρξή-

ζε ηεζζάξσλ (4) εξσηήζεσλ ησλ Barbeite & Weiss (2004). Η PIIT αμηνινγήζεθε κε ηε ρξήζε ηεζ-

ζάξσλ (4) εξσηήζεσλ ησλ Agarwal and Prasad (1998). Τέινο, ε έληαζε ηεο ρξήζεο αμηνινγήζεθε κε 

ηξεηο λέεο εξσηήζεηο, νη νπνίεο κεηξνύζαλ ηε ζπρλόηεηα πξόζβαζεο ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηώλ ηνπ 

e-Class θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηξηώλ πξώησλ κελώλ ηνπ καζήκαηνο. Σε αληίζεζε κε ηηο άιιεο θιίκα-

θεο, νη απαληήζεηο ζηελ επηάβαζκε θιίκαθα κέηξεζεο ηεο έληαζεο ρξήζεο θπκαίλνληαλ από ην «Πν-

ηέ» (1) έσο ην «Πνιιέο θνξέο θάζε κέξα» (7).  

 

Δηαδηθαζία 

Η έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ην Δεθέκβξην ηνπ 2009 ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο ηνπ 

Τ.Ε.Φ.Α.Α., Δ.Π.Θ. ηξεηο κήλεο κεηά ηελ έλαξμε ηνπ καζήκαηνο «Νέεο Τερλνινγίεο ζηε Φπζηθή Α-

γσγή». Σηε δηεμαγσγή ηεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη 18 ππνινγηζηέο ηνπ εξγαζηεξίνπ. Κάζε ππνινγηζηήο 

είρε δπλαηόηεηα ζύλδεζεο ζ’ έλα ειεθηξνληθό ζύζηεκα επηινγήο απαληήζεσλ γηα ηε ζπκπιήξσζε 

θαη ππνβνιή ησλ εξσηήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Ο ρξόλνο νινθιήξσζεο ησλ απαληήζεσλ ήηαλ 

30 ιεπηά. Καηά ηε δηάξθεηα δηαδηθαζίαο ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ, νη ζπκκεηέρνληεο αθνύ δηαβε-

βαηώζεθαλ γηα ηελ εκπηζηεπηηθόηεηα θαη ηελ αλσλπκία ησλ απαληήζεώλ ηνπο, απάληεζαλ ζην εξσ-

ηεκαηνιόγην ζε πξαγκαηηθό ρξόλν, πεξηγξάθνληαο ηε εκπεηξία ηνπο από ηελ ρξήζε ησλ εθπαηδεπηη-

θώλ ππεξεζηώλ πνπ πξνζθέξνληαη από ηελ πιαηθόξκα αζύγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο «e-Class». Με 
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ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, δεηήζεθε από ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα π-

πνβάινπλ ηηο απαληήζεηο ηνπο. Απηέο νη απαληήζεηο θσδηθνπνηνύληαλ θαη απνζεθεύνληαλ ζε κηα βά-

ζε δεδνκέλσλ ησλ εξεπλεηώλ θάζε θνξά πνπ ν θνηηεηήο επέιεγε ην θνπκπί επηβεβαίσζεο. 

 

Απνηειέζκαηα 

Γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ ηεθκεξίσζε ηνπ πξνηεηλόκελνπ κνληέινπ δηεξεύλεζεο ησλ δηαθνξώλ κε-

ηαμύ θνηηεηώλ ζηελ απνδνρή θαη ηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο καζεκάησλ e-Class, έγηλε 

ρξήζε ηεο ηερληθήο κεξηθώλ ειαρίζησλ ηεηξαγώλσλ (Partial Least Squares  – PLS) (Chin, 2001). Γηα 

απηήλ ηελ αλάιπζε εθαξκόζηεθε ε πξνηεηλόκελε κεζνδνινγία “ησλ δύν βεκάησλ (Hulland, 1999): 

α) Τεθκεξίσζε ηνπ κνληέινπ κέηξεζεο (measurement model) θαη β) Αλάιπζε ηνπ δνκηθνύ κνληέινπ 

(structural model). 

 

Εγθπξόηεηα θαη Αμηνπηζηία 

Γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο εγθπξόηεηαο θαη αμηνπηζηίαο ηνπ δηακνξθσκέλνπ κνληέινπ πξαγκαην-

πνηήζεθε επηβεβαησηηθή Αλάιπζε Παξαγόλησλ (Confirmatory factor analysis‐ CFA) ειέγρνληαο ην 

δηάγξακα PLS (Chin, 2001). Η ζπγθιίλνπζα εγθπξόηεηα (Convergent validity) απνηηκήζεθε ρξεζη-

κνπνηώληαο 4 θξηηήξηα όπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ πίλαθα 1: α) Φνξηίζεηο ησλ παξαγόλησλ (factor 

loadings), β) Cronbach’s alpha, γ) Πνιπζύλζεηε αμηνπηζηία (composite reliability) θαη, δ) Μέζε εμα-

γνκέλε δηαζπνξά (Average Variance Extracted - AVE). 

Ο πίλαθαο 1, δείρλεη όηη όινη νη δείθηεο ζπγθιίλνπλ ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθά σο πξνο ηνπο παξά-

γνληεο ηνπο (p< 0.05) κε θάζε παξάγνληα λα έρεη ηηκή “factor loading” κεγαιύηεξε από 0.6. Η ζύλζε-

ηε αμηνπηζηία θαη ην άιθα ηνπ cronbach ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα αμηνινγήζνπλ ηελ εζσηεξηθή ζπ-

λεθηηθόηεηα ησλ πξνηεηλόκελσλ παξαγόλησλ. Καη ηα δύν ηα θξηηήξηα είραλ ηηκέο πνπ βξίζθνληαη ζην 

δηάζηεκα ησλ γεληθά απνδεθηώλ ηηκώλ (ηηκή κεγαιύηεξε από 0.7) (Green & Salkind, 2007). Τέινο , 

νη ηηκέο AVE ησλ παξαγόλησλ ήηαλ όιεο πάλσ από ην πξνηεηλόκελν θαηώθιη 0.5 (Green & Salkind, 

2007), επηβεβαηώλνληαο όηη όινη νη παξάγνληεο έρνπλ επαξθή ζπγθιίλνπζα εγθπξόηεηα.  

 

 

 

 

 

Δξσηήζεηο M SD Φνξηίζεηο 

παξαγόλησλ 

Σύλζεηε 

αμηνπηζηία 

AV

E 
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Αληηιακβαλόκελε τρεζηκόηεηα    0,86 0,61 

Θεσξώ ην e-Class ρξήζηκν γηα ην κάζεκα 6,65 0,61 0,70   

Η ρξήζε ηνπ e-Class ελίζρπζε ηελ απνηειεζκαηη-

θόηεηά κνπ 

5,87 0.95 0.75   

Η ρξήζε ηνπ e-Class αύμεζε ηελ παξαγσγηθόηεηά 

κνπ 

5,85 1.01 0,83   

Η ρξήζε ηνπ e-Class βειηίσζε ηελ απόδνζή κνπ 5,72 1,40 0,88   

Αληηιακβαλόκελε εσθοιία τρήζες    0,90 0,71 

Η αιιειεπίδξαζε κε ην e-Class ήηαλ ζαθήο θαη 

θαηαλνεηή 

6,18 0,84 0,74   

Ήηαλ εύθνιν λα γίλσ επηδέμηνο ζην λα ρξεζηκν-

πνηώ ην e-Class 

5,98 1,19 0,89   

Θεσξώ ην e-Class εύθνιν ζηε ρξήζε 5,96 1,11 0,86   

Ήηαλ εύθνιν γηα κέλα λα κάζσ λα ρξεζηκνπνηώ ην 

e-Class 

6,23 1,07 0,91   

Άγτος ζηε τρήζε σποιογηζηή    0,81 0,52 

Όηαλ ρξεζηκνπνηώ ππνινγηζηή ληώζσ λεπξηθόηεηα  2,21 1,69 0,69   

Όηαλ ρξεζηκνπνηώ ή πξόθεηηαη λα ρξεζηκνπνηήζσ 

ππνινγηζηή έρσ έλα αίζζεκα αλεζπρίαο 

3,08 2,20 0,76   

Οη ππνινγηζηέο κε θάλνπλ λα ληώζσ άβνια 1,61 1,00 0,66   

Οη ππνινγηζηέο κνπ πξνθαινύλ ακεραλία θαη ζύγ-

ρπζε 

3,03 1,87 0,74   

Προζωπηθή ηάζε γηα θαηλοηοκία ζηο ηοκέα ηες 

ηετλοιογίας 

   0,82 0,55 

Αλ αθνύζσ γηα κηα λέα ηερλνινγία, ζα αλαδεηήζσ 

ηξόπνπο γηα λα πεηξακαηηζηώ κε απηή 

4,53 1,59 0,76   
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Μεηαμύ ησλ ζπκθνηηεηώλ κνπ, είκαη ζπλήζσο ν 

πξώηνο πνπ δνθηκάδεη ηηο λέεο ηερλνινγίεο 

4,21 1,66 0,81   

Σε γεληθέο γξακκέο, δηζηάδσ λα δνθηκάζσ λέεο 

ηερλνινγίεο 

5,03 1,74 0,51   

Μνπ αξέζεη λα πεηξακαηίδνκαη κε λέεο ηερλνινγίεο 5,23 1,64 0,84   

‘Έληαζε ηες τρήζες    0,83 0,63 

Τνπο ηειεπηαίνπο 3 κήλεο, έρσ πξνζπειάζεη ην 

εθπαηδεπηηθό πιηθό ηνπ καζήκαηνο ζην e-Class 

5,03 0,98 0.76   

Τνπο ηειεπηαίνπο 3 κήλεο έρσ πξνζπειάζεη ηηο 

αλαθνηλώζεηο ηνπ καζήκαηνο ζην e-Class 

4,88 1,00 0,84   

Τνπο ηειεπηαίνπο 3 κήλεο έρσ πξνζπειάζεη ηε 

γξακκή κάζεζεο ζην e-class 

5,21 0,99 0,72   

Πίνακαρ 1: Σύνοτη μεηπήζευν ηυν επυηημαηολογίυν 

Σηελ ζπλέρεηα ην δηακνξθσκέλν κνληέιν ππνβιήζεθε ζε έιεγρν δηαθξίλνπζαο εγθπξόηεηαο 

(discriminant validity). Η δηαθξίλνπζα εγθπξόηεηα (discriminant validity) ειέγρζεθε ρξεζηκνπνηώ-

ληαο ηελ κέζνδν AVE πνπ πξόηεηλε ν Fornell θαη ν Larcker (1981). Σύκθσλα κε ηελ κέζνδν απηή, ε 

κέζε δηαζπνξά πνπ κνηξάδεηαη κηα ζύλζεηε δνκή (construct)/παξάγνληαο κε ηνπο δείθηεο ηνπ, ζα 

πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξε από ηελ δηαζπνξά πνπ κνηξάδεηαη απηή ε ζύλζεηε δνκή/παξάγνληαο κε 

ηηο άιιεο ζύλζεηεο δνκέο/παξάγνληεο πνπ αλήθνπλ ζην όξγαλν αμηνιόγεζεο. Η δηαθξίλνπζα εγθπξό-

ηεηα ηνπ κνληέινπ επηβεβαηώζεθε θαζώο όινη νη παξάγνληεο εκθάληζαλ κεγαιύηεξε δηαζπνξά κε 

ηνπο δείθηεο ηνπο παξά κε ηνπο ππόινηπνπο παξάγνληεο. Ωο εθ ηνύηνπ ην όξγαλν αμηνιόγεζεο βξέ-

ζεθε λα έρεη επαξθήο θαηαζθεπαζηηθή εγθπξόηεηα θαη αμηνπηζηία (construct validity /reliability). 

 

Έιεγρνο ησλ ππνζέζεσλ 

Γηα ηνλ έιεγρν ησλ ζρέζεσλ κεηαμύ ησλ ελδνγελώλ κεηαβιεηώλ θαη ηελ πνηόηεηα ηνπ κνληέινπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο κεξηθώλ ειαρίζησλ ηεηξαγώλσλ (PLS). Τα απνηειέζκαηα έδεημαλ όηη ε 

PU είρε άκεζε ζεηηθή επίδξαζε ζηε ρξήζε ηνπ e-Class. Ελώ, ε PEOU είρε κόλν έκκεζε ζεηηθή επί-

δξαζε κέζσ ηεο αληηιακβαλόκελεο ρξεζηκόηεηαο. Τν CA είρε κηα άκεζε αξλεηηθή επίδξαζε κε ηελ 

PEOU. Η PIIT θαη ην CA είραλ άκεζεο επηδξάζεηο κόλν κε ηελ PEOU. 
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Γπάθημα 1: Αποηελέζμαηα ανάλςζηρ PLS. Σημείυζη: Επμηνεία ηηρ διακύμανζηρ (R
2
) μεηαξύ ηυν 

παπενθέζευν. * Σημανηικόηηηα ηηρ ζσέζηρ ζηο 0.05, ** ζηο 0.001 

Η πνηόηεηα ηνπ κνληέινπ PLS πξνζδηνξίζηεθε κε ηελ εμέηαζε ηνπ ζπληειεζηή R
2
 ησλ ελδνγε-

λώλ κεηαβιεηώλ (Hulland, 1999). Τν κνληέιν εμεγνύζε ην 32% ηεο δηαθύκαλζεο ζηελ έληαζε ηεο 

ρξήζεο, ην 55% ηεο δηαθύκαλζεο ζηελ PU θαη ην 60% ηεο δηαθύκαλζεο ζηελ PEOU. Απηέο νη ηηκέο 

ηνπ ζπληειεζηή R
2
ήηαλ παξόκνηεο κε απηέο πνπ βξέζεθαλ ζε πξνεγνύκελεο έξεπλεο γηα ηελ απνδνρή 

ζηελ ρξήζε ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθήο κάζεζεο (π.ρ., Liu, Chen, Sun, Wible & Kuo, 2010; Ngai, 

Poon & Chan, 2007). Επηπιένλ, ε PIIT εμεγνύζε ην 11% ηεο ζπλνιηθήο δηαθύκαλζεο ζην άγρνο ρξή-

ζεο ππνινγηζηή. Τν γξάθεκα 1 παξνπζηάδεη κηα γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ησλ απνηειεζκάησλ ελλνην-

ινγηθνύ κνληέινπ. 

 

Σπδήηεζε 

Από ηηο επηά ππνζέζεηο πνπ δηαηππώζεθαλ ζηελ αξρή, πέληε (Η1, Η2, Η4, Η5 & Η7) επηβεβαηώ-

ζεθαλ από ηα απνηειέζκαηα. Σπγθεθξηκέλα, δελ βξέζεθε θακία άκεζε επίδξαζε ηεο αληηιακβαλόκε-

λεο επθνιίαο ρξήζεο ζηε ρξήζε ηνπ e-Class παξά κόλν κηα έκκεζε επίδξαζε κέζσ ηεο αληηιακβαλό-

κελεο ρξεζηκόηεηαο.  Η κε ζεκαληηθή άκεζε επίδξαζε επηβεβαηώλεηαη θαη από άιιεο ζρεηηθέο έξεπ-

λεο ζηε βηβιηνγξαθία (Selim, 2003; Wu & Wang, 2005). Η θύζε ηνπ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα είλαη κηα 

πηζαλή εμήγεζε ζην γηαηί νη θνηηεηέο ζεσξνύλ ηελ PU σο έλα ζεκαληηθό πξνγλσζηηθό παξάγνληα 

ηεο ρξήζεο ηνπ e-Class ζε αληίζεζε κε ηελ PEOU. Οη θνηηεηέο ρξεηάδεηαη λα ρξεζηκνπνηνύλ ην ζύ-

ζηεκα, ηνπιάρηζηνλ ζε έλα βαζηθό επίπεδν γηα λα θαηεβάδνπλ εθπαηδεπηηθό πιηθό θαη λα ηεξνύλ ην 

ρξνλνδηάγξακκα δηδαζθαιίαο. Μηα πην εθηεηακέλε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο, π.ρ., γηα εξσηήζεηο πξνο 

ην δηδάζθνληα, ή γηα ζπδήηεζε κε ηνπο ζπκθνηηεηέο, κπνξεί λα είρε κηα πην άκεζε επίδξαζε ζηα α-

πνηειέζκαηα ηεο κειέηεο. Ωο εθ ηνύηνπ, ν βαζκόο ζηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ην ζύζηεκα κπνξεί λα 

αλακέλεηαη όηη επεξεάδεηαη πεξηζζόηεξν από ηελ PU από ό, ηη από ηελ PEOU, θαζώο νη θνηηεηέο 

είλαη πξόζπκνη λα μεπεξάζνπλ εκπόδηα ρξεζηηθόηεηαο ππέξ ηεο πξννπηηθήο ησλ θαιύηεξσλ απνηειε-

ζκάησλ ζηε κειέηε. 

Η επίδξαζε ηεο PIIT ζην CA, θαη ηνπ άγρνπο ζηε ρξήζε ππνινγηζηή θαη ηεο PIIT ζηελ PEOU 

ήηαλ ηα αλακελόκελα, αιιά ε ππνζεηηθή επίδξαζε ηεο PIIT ζηελ PU δελ επηβεβαηώζεθε από ηα απν-



 
41 

ηειέζκαηα. Η απνπζία κηαο ζεκαληηθήο άκεζεο ζρέζεο κεηαμύ ηεο PIIT θαη ηεο αληηιακβαλόκελεο 

ρξεζηκόηεηαο ήηαλ ζύκθσλε κε ηα απνηειέζκαηα ησλ Schillewaert, Ahearne, Frambach, & Moenaert 

(2005) θαη Robinson, Marshall & Stamps (2005), αιιά δελ ζπλάδεη κε ηα επξήκαηα ηνπ Serenko 

(2008). Η πεξηέξγεηα ησλ θνηηεηώλ απέλαληη ζηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηώλ θαη ε ζεηηθή ηνπο ζηάζε, 

ηνπο βνεζάεη λα ρεηξίδνληαη κε επθνιία απηό ην είδνο ζπζηήκαηνο. Όκσο, ην γεγνλόο απηό δελ επε-

ξεάδεη άκεζα ηελ πεπνίζεζή ηνπο όηη ε ρξήζε απηνύ ηνπ ζπζηήκαηνο ζα νδεγήζεη ζε θαιύηεξα απν-

ηειέζκαηα ζηε κειέηε. Οη θνηηεηέο πνπ ζεσξνύλ όηη ην ζύζηεκα ήηαλ ζε γεληθέο γξακκέο εύρξεζην, 

επίζεο πηζηεύνπλ πεξηζζόηεξν όηη ε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζα ηνπο βνεζήζεη ζηηο ζπνπδέο ηνπο. Τα 

ακθηιεγόκελα απνηειέζκαηα όζνλ αθνξά ηελ PIIT θαη ηεο αληηιακβαλόκελεο ρξεζηκόηεηαο κπνξεί 

λα εμεγεζνύλ από ηνλ ηύπν ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ εξεπλήζεθε. Όηαλ, όπσο ζηελ πεξίπησζή καο, π-

πάξρεη κηθξό πεξηζώξην ειηγκώλ γηα λα επηηεπρζνύλ  θαιά απνηειέζκαηα ρσξίο ηε ρξήζε ηεο ηερλν-

ινγίαο, ε ρξεζηκόηεηά ηεο είλαη ιηγόηεξν επεξεαζκέλε από ην πόζν επράξηζηε είλαη ε ρξήζε ησλ 

λέσλ ηερλνινγηώλ. Ωζηόζν, πεξηζζόηεξεο έξεπλεο ρξεηάδνληαη γηα λα δνύκε αλ κηα έλλνηα όπσο ν 

εζεινληηζκόο κπνξεί λα πεξηνξίζεη ηε ζρέζε κεηαμύ ηεο PIIT θαη ηεο αληηιακβαλόκελεο ρξεζηκόηε-

ηαο. 

Απηά ηα απνηειέζκαηα έρνπλ δηάθνξεο πξαθηηθέο επηπηώζεηο, ηδηαίηεξα γηα ηηο δηνηθήζεηο ησλ 

παλεπηζηεκίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ην e-Class σο θεληξηθή πεγή πιεξνθόξεζεο ζην πξόγξακκα 

ζπνπδώλ ηνπο. Δεδνκέλνπ όηη ε ρξήζε ηνπ e-Class ζα απμάλεηαη ζε ζρέζε κε ηνπο παξαδνζηαθνύο 

ηξόπνπο επηθνηλσλίαο, είλαη ζεκαληηθό νη θνηηεηέο λα ρξεζηκνπνηνύλ ηέηνηνπ είδνπο ζπζηήκαηα όζν 

ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξν. Πξνϋπόζεζε, γηα λα ζπκβεί απηό, είλαη ε δηεπαθή ηνπ ζπζηήκαηνο λα είλαη 

εύθνιε ζηε ρξήζε θαη λα πεξηιακβάλεη ιεηηνπξγίεο πνπ απμάλνπλ ηελ παξαγσγηθόηεηα ηεο κειέηεο. 

Η εθπιήξσζε απηώλ ησλ βαζηθώλ απαηηήζεσλ είλαη επζύλε ηνπ ζρεδηαζηή ηνπ ζπζηήκαηνο. Τν δη-

δαθηηθό πξνζσπηθό ζα πξέπεη λα ηξνθνδνηεί ην ζύζηεκα κε ρξήζηκν θαη ελεκεξσκέλν εθπαηδεπηηθό 

πιηθό. Απηό ζα παξάζρεη εζσηεξηθά θίλεηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Επηπιένλ, 

ε δηνίθεζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζα πξέπεη λα επηζεκαίλεη δηαξθώο όηη είλαη ζεκαληηθό νη θνηηεηέο λα 

θάλνπλ εθηεηακέλε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Εθηόο απηνύ, όκσο, ε δηνίθεζε ζα πξέπεη λα πξνζθέξεη 

θαηάιιειε εθπαίδεπζε ζηνπο θνηηεηέο, έηζη ώζηε, λα απμήζεη ηελ αληηιακβαλόκελε επθνιία ρξήζεο 

θαη λα κεηώζεη ην άγρνο ηνπο ζηε ρξήζε ππνινγηζηή. Ήδε θαηά ην ζηάδην ηεο εηζαγσγήο ησλ θνηηε-

ηώλ, ε δηνίθεζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη εξσηεκαηνιόγηα αμηνιόγεζεο ηεο PIIT, ώζηε, λα εληνπί-

ζεη ηνπο θνηηεηέο πνπ ζα ρξεηάδνληαλ επηπιένλ θαηάξηηζε ζηελ ρξήζε ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο κα-

ζεκάησλ.  

Σπκπεξαζκαηηθά, από ηα απνηειέζκαηα θαίλεηαη όηη νη ζρέζεηο ησλ βαζηθώλ  παξαγόλησλ ηνπ 

κνληέινπ απνδνρήο ηεο ηερλνινγίαο (ΤΑΜ), ηζρύνπλ ην ίδην θαιά γηα ην e-Class ζην Τ.Ε.Φ.Α.Α., 

Δ.Π.Θ. 
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Πεπίλητη 

Σηελ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδεηαη κηα πξφηαζε γηα ηε ζρεδίαζε θαη αλάπηπμε ελφο δηθηχνπ 

απνθεληξσκέλσλ πνιπκεζηθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ εθαξκνγψλ πνπ αλαπηχζζν-

ληαη κε ηε ζπκβνιή ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Οη εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπγθεθξηκέ-

λεο πξνδηαγξαθέο έηζη ψζηε λα είλαη εθηθηή ε κε απηφκαην ηξφπν αλάπηπμή ηνπο. Σηφρνο είλαη ζην 

άκεζν κέιινλ λα επηρεηξεζεί πηινηηθή πξνζπάζεηα πινπνίεζεο projects παξαγσγήο εθπαηδεπηηθνχ 

πιηθνχ ζην πιαίζην ησλ θνηλνηήησλ ελδνθιαδηθήο επηκφξθσζεο πνπ δεκηνπξγνχληαη θαηά ηφπνπο κε 

ηελ θαζνδήγεζε ησλ αληίζηνηρσλ ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ πιεξνθνξηθήο.  

Λέξειρ κλειδιά: ππεξκέζα, πνιπκέζα, εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό, νξγάλσζε πεξηερνκέλνπ. 

Η εζυηεπική μοπθή μιαρ εθαπμογήρ πολςμέζυν 

Τελ πεξίνδν 1997-99 ζην πιαίζην ηεο Γξάζεο ΙΙΙ Πξνγξάκκαηα Κηλεηηθφηεηαο ηνπ ΔΠΔΑΔΚ 

δεκηνπξγήζεθε έλα άηππν δίθηπν επαθψλ εθπαηδεπηηθψλ–δεκηνπξγψλ εθαξκνγψλ πνιπκέζσλ (Σρή-

κα 1) (Λαδηάο θ.α., 1998). Τν έξγν ηνπ άηππνπ απηνχ δηθηχνπ επαθψλ αλ θαη ιφγσ ηεο αλαγθαηφηε-

ηαο πεξηνξίζηεθε θπξίσο ζηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε ηε γξαθεηνθξαηία. παξάιιεια 

αζρνιήζεθε θαη κε αληαιιαγή εκπεηξηψλ ζε ζέκαηα θαηαζθεπήο ησλ εθαξκνγψλ πνιπκέζσλ. 

 

Σχήμα 1. Σρεκαηηθή παξάζηαζε ησλ ζρνιείσλ ησλ νπνίσλ εθπαηδεπηηθνί-παξαγσγνί πνιπκέζσλ 

ζπκκεηείραλ ζην άηππν δίθηπν επαθώλ. 
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Τα έξγα πνπ αλαπηχρζεθαλ απφ ηηο Πνιπεηαηξηθέο Σρνιηθέο Σπκπξάμεηο ηνπ δηθηχνπ ήηαλ κηθξέο 

απηφλνκεο εθαξκνγέο (Μνπξνχηζνο, 2000), ε θάζε κηα θαηαζθεπαζκέλε κε ηνλ δηθφ ηεο θψδηθα θαη 

ηα δηθά ηεο πνιπκεζηθά δεδνκέλα (Nαιπάληε θ.α., 1998). Με ηνλ θιαζηθφ απηφ ηξφπν αλάπηπμεο 

εθπαηδεπηηθψλ εθαξκνγψλ πνιπκέζσλ απφ «κηθξνχο» δεκηνπξγνχο, θάζε εθαξκνγή ήηαλ απηφλνκε 

πεξηέρνληαο ζην εζσηεξηθφ ηεο ηνλ θψδηθα θαη ηα πνιπκεζηθά ηεο δεδνκέλα (Σρήκα 2). 

 

Σχήμα 2. 

Τα έξγα πνπ αλαπηύρζεθαλ ζηηο Πνιπεηαηξηθέο Σρνιηθέο Σπκπξάμεηο ήηαλ κηθξέο απηόλνκεο εθαξ-

κνγέο πνιπκέζσλ πνπ θάζε κηα είρε ην δηθό ηεο θώδηθα θαη δεδνκέλα. 

 

Τελ πεξίνδν 1997-99 πνιιέο πεξηνρέο ηνπ πεξηερνκέλνπ ήηαλ θνηλέο γηα πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο 

εθαξκνγέο. Τα κεηνλεθηήκαηα απηνχ ηνπ ηξφπνπ θαηαζθεπήο εθαξκνγψλ πνιπκέζσλ ζπλνςίδνληαη 

ζηα αθφινπζα:  

• Παξαβηάδεηαη έλαο βαζηθφο θαλφλαο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, ν δηαρσξηζκφο ηνπ αιγνξίζκνπ 

απφ ηα δεδνκέλα (Wirth, 1990). Απνηέιεζκα απηνχ είλαη λα απμάλεη ε πνιππινθφηεηα ηεο 

εθαξκνγήο θαη λα ηίζεληαη φξηα απφ ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα ζην κέγεζνο ηνπ πνιπκεζηθνχ 

πιηθνχ πνπ ζα κπνξνχζε λα δηαρεηξηζηεί. 

• Αλαπηχζζνληαη ζρεδφλ φκνηνη θψδηθεο γηα δηαθνξεηηθέο εθαξκνγέο, νη νπνίνη φκσο ιφγσ ηεο 

αλειαζηηθήο ζχλδεζήο ηνπο κε ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα δελ κπνξνχλ λα επαλαρξεζηκνπνηε-

ζνχλ. Απνηέιεζκα είλαη ε ζπαηάιε πξνγξακκαηηζηηθνχ δπλακηθνχ ζηελ εθ παξαιιήινπ αλά-

πηπμε ηνπ ηδίνπ θψδηθα. 

• Τα δεδνκέλα ιφγσ ηνπ φηη είλαη εληαίν κέξνο κηαο εθαξκνγήο, δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηε-

ζνχλ θαη απφ άιιεο εθαξκνγέο πνπ ηα ρξεηάδνληαη. Απνηέιεζκα είλαη ε ζπαηάιε πφξσλ ζηε 

δηαδηθαζία ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο ηνπ πεξηερνκέλνπ.  



 

 

47 

• Λφγσ ησλ αλσηέξσ δελ πεξηζζεχνπλ πφξνη γηα ηνλ πεηξακαηηζκφ θαη ηελ αλαδήηεζε λέσλ 

ηξφπσλ πινήγεζεο κε απνηέιεζκα νη εθαξκνγέο λα πεξηνξίδνληαη ζε ηξφπνπο παζεηηθήο ή 

έζησ αληηδξαζηηθήο αιιειεπηδξαζηηθφηεηαο (Μηθξφπνπινο, 2000). 

• Η κεζνδνινγία ζρεδίαζεο θαη αλάπηπμεο ησλ εθαξκνγψλ είλαη απφ «θάησ πξνο ηα πάλσ», 

εκπεηξηθή, «ρεηξσλαθηηθή» θαη ρσξίο ζαθή πξννπηηθή.  

Χυποηαξική καηανομή ηυν βάζευν πολςμεζικών δεδομένυν 

Καηά θαλφλα νη βάζεηο δεδνκέλσλ αλαπηχζζνληαη θαη απνζεθεχνληαη ζηε ζπλήζσο κεγάιε δεπ-

ηεξεχνπζα κλήκε θάπνηνπ ή θάπνησλ ππνινγηζηψλ. Τα πξνγξάκκαηα ησλ εθαξκνγψλ πνιπκέζσλ 

πνπ εθκεηαιιεχνληαη ην πιηθφ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ κπνξεί λα βξίζθνληαη ζηνλ ίδην ππνινγηζηή ή 

ζπλεζέζηεξα ζηνπο ππνινγηζηέο ησλ ρξεζηψλ. Απηέο νη ηνπηθέο εθαξκνγέο πνιπκέζσλ κπνξνχλ λα 

«δαλείδνληαη» ηα πνιπκεζηθά πιηθά απφ απνκαθξπζκέλεο θεληξηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ (Σρήκα 3).  

 

Σχήμα 3. 

Οη ηνπηθέο εθαξκνγέο πνιπκέζσλ κπνξνύλ λα "δαλείδνληαη" πεξηερόκελν από ηηο θεληξηθέο βάζεηο 

δεδνκέλσλ "θαηεβάδνληάο ηα" ζηελ ηνπηθή βάζε δεδνκέλσλ ηεο εθαξκνγήο. 

Tν ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ κεηαθέξεηαη απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ θαη ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ 

ηνπηθή εθαξκνγή. Ο δεκηνπξγφο-ζπγγξαθέαο ηεο εθαξκνγήο κπνξεί λα ρνξεγήζεη ζηνπο ρξήζηεο ηεο 

εθαξκνγήο ηνλ έιεγρν φιεο ή κεξψλ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, έηζη ψζηε κπνξνχλ λα ηξνπνπνηήζνπλ 

ηελ εθαξκνγή ηνπο» (Curtis et.al, 1997). 

Η οθόνη υρ απεικόνιζη μιαρ πολςμεζικήρ εγγπαθήρ  

Οη εθπαηδεπηηθνί θαηά ηε (κε θιαζζηθφ ηξφπν) δηαδηθαζία παξαγσγήο εθαξκνγψλ πνιπκέζσλ 

θαηαζθεπάδνπλ ηελ θάζε νζφλε σο κηα “ρεηξνπνίεηε” ζχλζεζε πνιπκεζηθψλ ζηνηρείσλ. Μπνξνχκε 

φκσο λα ζεσξήζνπκε ην ηκήκα ηεο νζφλεο πνπ παξνπζηάδεηαη ην πεξηερφκελν (θαη φρη ην ηκήκα ξχζ-

κηζεο ηεο πινήγεζεο) κηαο εθαξκνγήο φρη σο έλα ζχλνιν δεδνκέλσλ, αιιά σο πεδία κε δεδνκέλα 

κηαο “εγγξαθήο” κε δνκή αλάινγε κε ηηο θιαζζηθέο αιθαξηζκεηηθέο εγγξαθέο (Λαδηάο θ.α., 2006). Η 

ζεψξεζε ηεο νζφλεο σο πνιπκεζηθήο εγγξαθήο ζπλεπάγεηαη θαη αληίζηνηρε ζεψξεζε ηεο νξγάλσζεο 

ηεο βάζεο πιεξνθνξηψλ (ζρήκα 4).  
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Σχήμα 4. 

Οη νζόλεο κηαο εθαξκνγήο έρνπλ κε ηελ ίδηα γξακκνγξάθεζε. Τν πεξηερόκελν π.ρ. ηεο 1εο νζόλεο είλαη 

ε εηθόλα ηνπ κήινπ θαη ε ιέμε κήιν θαη κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κηα εγγξαθή κε δύν πεδία. Οιόθιεξε ε 

βάζε πιεξνθνξηώλ (αξρείν) κπνξεί λα ζεσξεζεί όηη απνηειείηαη από ηέηνηεο εγγξαθέο. 

 

Η «μη κανονικοποιημένη» γπαμμογπάθηζη ηος πεπιεσομένος  

Αλ θαη ε δηαρείξηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ είλαη πην εχθνιε κε ηε ρξήζε βάζεσλ δεδνκέλσλ, νη βά-

ζεηο δεδνκέλσλ έρνπλ θαη πεξηνξηζκνχο. Οη εγγξαθέο πξέπεη λα αθνινπζνχλ άθακπηνπο θαλφλεο. 

Απηή ε απζηεξά δνκεκέλε πξνζέγγηζε δελ εμππεξεηεί ην ζχλνιν ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πεξηζζνηέ-

ξσλ εθαξκνγψλ πνιπκέζσλ πνπ είλαη αλνκνηνγελέο. Αθφκε δελ είλαη εχθνιν λα ηνπνζεηήζνπκε ην 

δηαθνξεηηθήο κνξθνπνίεζεο (θείκελν, γξαθηθά θαη ππεξθεηκεληθνχο ζπλδέζκνπο) θαη δηαθνξεηηθνχ 

βαζκνχ ζπγθεθξηκελνπνίεζεο (απιά δεδνκέλα ή ζπιινγέο δεδνκέλσλ) πεξηερφκελν θάζε εθαξκνγήο 

πνιπκέζσλ ζε έλα αξρείν. 

Γηα λα αληηκεησπίζνπκε ηελ αλνκνηνγελή θχζε ησλ πνιπκεζηθψλ δεδνκέλσλ πηνζεηνχκε ηελ 

πξφηαζε ηνπ Rosenfeld et.al (1998), ζχκθσλα κε ηελ νπνία «ην κνληέιν νξγάλσζεο κε βάζεηο δεδν-

κέλσλ είλαη θαιχηεξα λα εθαξκφδεηαη γηα νκνηνγελείο πιεξνθνξίεο, ζε ππνζειίδεο ή ζπιινγέο απφ 

δνκέο (ζρήκα 5), κέζα ζε κηα επξχηεξε εθαξκνγή πνιπκέζσλ. 

 

 
Σχήμα 5. 

Οη νζόλεο πνπ βξίζθνληαη θάησ από ην κελνύ ηεο εθαξκνγήο πνιπκέζσλ είλαη έλα παξάδεηγκα πε-

ξηνρήο κε νκνηνγελείο πιεξνθνξίεο. Σε θάζε νζόλε ππάξρεη έλα ζρήκα (θύθινη), έλα θείκελν θαη κεξηθά 



 

 

49 

πιήθηξα πινήγεζεο πνπ κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ σο "εγγξαθή". Σε ηέηνηεο θαηαζηάζεηο είλαη βνιηθή ε 

ρξήζε βάζεσλ δεδνκέλσλ. 

 

«Κανονικοποίηζη» ηος πεπιεσομένος ζε «παπάλληλα» απσεία  

Η αληηκεηψπηζε ηεο δηαθνξεηηθήο κνξθνπνίεζεο ηνπ πνιπκεζηθνχ πιηθνχ πνπ ππάξρεη ζηε βάζε 

δεδνκέλσλ ηνπ ζρήκαηνο 5 γίλεηαη κε ηελ πηνζέηεζε κηαο εθδνρήο νξγάλσζήο ηνπο πνπ βαζίδεηαη ζε 

ρξήζε μερσξηζηψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ (Gross, 1999). Η "εγγξαθή" πνπ αληηζηνηρεί ζε θάπνηα νζφλε 

ζρεκαηίδεηαη απφ ηα πνιπκεζηθά ζηνηρεία πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ ίδηα ζέζε ζε θάζε βάζε δεδνκέλσλ 

(ζρήκα 6) (Λαδηάο θ.α., 2009). Με ηελ πηνζέηεζε ησλ “παξάιιεισλ” αξρείσλ ησλ βάζεσλ δεδνκέ-

λσλ, ε πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία αλάπηπμεο εθαξκνγψλ πνιπκέζσλ πέηπρε λα πηνζεηήζεη έλα δν-

κεκέλν ηχπν απνηειεζκαηηθήο νξγάλσζεο ηνπ εηεξνγελνχο πνιπκεζηθνχ πεξηερνκέλνπ κε ηελ θαλν-

ληθνπνίεζε ηνπ αξρηθνχ αξρείνπ ηεο βάζεο πιεξνθνξηψλ ζε επηκέξνπο αξρεία (Λαδηάο, 2010). 

 

 

Σχήμα 6. 

Γηα λα δηαρεηξηζηνύκε δηαθνξεηηθά κέζα αλαγθαδόκαζηε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα θάζε κέζν θαη 

δηαθνξεηηθό αξρείν. Έηζη ε "εγγξαθή" πνπ αληηζηνηρεί ζε θάπνηα νζόλε (αλαθεξόκαζηε ζε πεξηνρή ν-

κνηνγελνύο πιεξνθνξίαο) ζρεκαηίδεηαη από ηα πνιπκεζηθά ζηνηρεία πνπ αληηζηνηρνύλ ζηελ ίδηα ζέζε ζε 

θάζε βάζε δεδνκέλσλ. 

 

Πλεονεκηήμαηα από ηην ςιοθέηηζη ηηρ σπήζηρ πολςμεζικών βάζευν δεδομένυν                

Απηέο νη “παξάιιειεο” βάζεηο πνιπκεζηθψλ δεδνκέλσλ παξνπζηάδνπλ κεξηθέο παξαδνμφηεηεο 

ζε ζρέζε κε ηηο θιαζηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ. Τν 

θπζηθφ κνληέιν νξγάλσζεο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ είλαη ν ηξφπνο πνπ θπιάζζνληαη ζην θπζηθφ κέζν 

ηα ςεθηαθά δεδνκέλα ηεο (ζρήκα 7Α).  
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Σχήμα 7. 

Σρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε Α) ηνπ ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν θπιάζζνληαη ηα δεδνκέλα ζην θπζηθό κέζν 

(θπζηθή δνκή απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ) θαη Β) ηνπ ηξόπνπ πνπ ηα δηαρεηξηδόκαζηε (ινγηθή δνκή νξγά-

λσζεο δεδνκέλσλ). 

 

Ο ηξφπνο απηφο είλαη θαηά θαλφλα ζεηξηαθφο, δειαδή ηα ζηνηρεία θαηαρσξνχληαη γξακκηθά. Ο 

ηξφπνο  πνπ ζα νκαδνπνηεζεί απηή ηε γξακκηθή ζεηξά δεδνκέλσλ είλαη ην ινγηθφ κνληέιν νξγάλσζεο 

ηεο βάζεο δεδνκέλσλ (ζρήκα 7Β) (Λαδηάο, 2003). 

Σχκθσλα κε ην ινγηθφ κνληέιν νξγάλσζεο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ απηή είλαη κηα ζπιινγή απφ 

αξρεία. Κάζε αξρείν απνηειείηαη απφ κηα ζεηξά (νκνίνπ ηχπνπ) εγγξαθψλ. Κάζε εγγξαθή πεξηέρεη 

ζπζρεηηδφκελα κε απηή πεδία. Μηα εθαξκνγή πνιπκέζσλ ρξεζηκνπνηεί έλα πιήζνο απφ εηθφλεο, θεί-

κελα, ήρνπο, βίληεν θαη θίλεζε. Αλάινγα κε ην ζπγγξαθηθφ εξγαιείν ην νπνίν έρεη ρξεζηκνπνηεζεί 

γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο ηα πνιπκεζηθά πιηθά είηε κπνξεί λα είλαη ελζσκαησκέλα ζε θάζε ζεκείν ηεο 

εθαξκνγήο φπνπ ρξεζηκνπνηνχληαη (κε απνηέιεζκα αλ θάπνην ζηνηρείν ρξεζηκνπνηείηαη πνιιέο θν-

ξέο λα ελζσκαηψλεηαη ηζάξηζκεο θνξέο) είηε λα ελζσκαηψλνληαη ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ (πνπ δηαζέ-

ηεη ή πνπ ρξεζηκνπνηεί ην ζπγγξαθηθφ εξγαιείν) θαη λα αλαθαινχληαη απφ εθεί φπνηε ρξεηαζηεί λα 

παξνπζηαζηνχλ ζηελ νζφλε (ραξαθηεξηζηηθφ ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ είλαη φηη θαλέλα δεδνκέλν δελ 

απνζεθεχεηαη ζε πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο ζέζεηο) (Γεσξγίνπ θ.α., 1999).  

 

 
Σχήμα 8. 

Έζησ όηη έρνπκε ηέζζεξηο νζόλεο κηαο εθαξκνγήο πνιπκέζσλ πνπ πινπνηήζεθαλ κε δύν δηαθνξεηη-

θά ζπγγξαθηθά εξγαιεία, ηε Hypercard θαη ην Director. Η Hypercard δελ δηαζέηεη ελζσκαησκέλν θά-

πνην είδνο βάζεο δεδνκέλσλ ελώ ην Director δηαζέηεη έλα είδνο βάζεο δεδνκέλσλ πνπ νλνκάδεηαη cast. 
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Ο θύθινο πνπ παξνπζηάδεηαη ζε ηξεηο από ηηο νζόλεο ηεο εθαξκνγήο ζηε κελ Hypercard ζα απνζεθεπηεί 

ζηε κλήκε ηξεηο θνξέο ελώ ζην Director κόλν κηα. 

 

Σπγθξηηηθή αλαπαξάζηαζε απηψλ ησλ δχν ηξφπσλ θαίλεηαη ζην ζρήκα 8. 

Η επθνιία πνπ παξέρνπλ νη βάζεηο δεδνκέλσλ ηηο θαζηζηά ζρεδφλ απαξαίηεηεο ζηελ αλάπηπμε 

ησλ εθαξκνγψλ πνιπκέζσλ ηδίσο φζνλ αθνξά ηηο εθαξκνγέο εθείλεο πνπ δηαρεηξίδνληαη κεγάιν πιή-

ζνο δεδνκέλσλ (ζρήκα 9). 

 

Σχήμα 9. 

Τκήκα ηνπ πεξηερνκέλνπ βάζεο δεδνκέλσλ εθαξκνγήο. Τν κεγάιν πιήζνο δεδνκέλσλ πνπ θαιείηαη λα 

δηαρεηξηζηεί ν ζπγγξαθέαο ηνπ ηίηινπ δεκηνπξγεί ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζηελ νξγάλσζε ηεο πιεξνθν-

ξίαο. 

 

Δπηπιένλ νη βάζεηο δεδνκέλσλ κπνξνχλ λα νξγαλψζνπλ ην πεξηερφκελφ ηνπο έηζη ψζηε «θάζε 

αξρείν λα κπνξεί λα δηεπζπλζηνδνηεζεί ζχκθσλα ηνλ ηχπν ηνπ κέζνπ πνπ πεξηέρεη (ζρήκα 10), ζχκ-
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θσλα κε κηα πεξηγξαθή απηνχ πνπ είλαη, ζχκθσλα κε απηφ πνπ ζεκαίλεη, ζχκθσλα κε νπνηεζδήπνηε 

πιεξνθνξίεο πνπ ν ζπληάθηεο αηζζάλεηαη φηη ζα ήηαλ ρξήζηκεο γηα λα ην ραξαθηεξίζνπλ» (Scott 

et.al, 1997). 

 

Σχήμα 10. 

Η βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Director κπνξεί λα ηαμηλνκήζεη ην πεξηερόκελό ηεο ζύκθσλα κε δηάθνξα θξη-

ηήξηα. Έλα από απηά κπνξεί λα είλαη αλάινγα κε ην είδνο ησλ κέζσλ. 

 

Οη βάζεηο δεδνκέλσλ κπνξνχλ λα επηηξέςνπλ ην ίδην πεξηερφκελν λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα πνι-

ινχο ζθνπνχο κε πνιιαπινχο ηξφπνπο θαη κνξθνπνηήζεηο γηα δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο ρξεζηψλ (ζρή-

καηα 11, 12, θαη 13). Τέινο ην πεξηερφκελν κηαο εθαξκνγήο πνιπκέζσλ πξέπεη λα είλαη επεθηάζηκν 

ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ εηζαγσγή λένπ πιηθνχ ζηε βάζε δεδνκέλσλ απφ 

ηελ νπνία αληιεί πεξηερφκελν ε εθαξκνγή. Τν πιηθφ απηφ, ακέζσο κεηά ηελ ελζσκάησζή ηνπ ζηε 

βάζε δεδνκέλσλ, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηελ εθαξκνγή, ελεκεξψλνληάο ηε ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν. 
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Σχήμα 11. 

Οη βάζεηο δεδνκέλσλ κπνξνύλ λα επηηξέςνπλ ην ίδην πεξηερόκελν λα ρξεζηκνπνηεζεί: ( α) ζε δύν 

δηαθνξεηηθά ζεκεία ηεο ίδηαο εθαξκνγήο θαη κε δηαθνξεηηθή κνξθνπνίεζε, (β) ζε δύν δηαθνξεηηθά πε-

ξηβάιινληα δηεπαθήο (ζην ίδην ζεκείν κηαο εθαξκνγήο) εμππεξεηώληαο αλάγθεο δηαθνξεηηθώλ ρξεζηώλ 

θαη (γ) ζε δύν δηαθνξεηηθέο εθαξκνγέο πνιπκέζσλ. 

Γιασυπιζμόρ πολςμεζικών δεδομένυν από ηοςρ κώδικερ                            

Σχκθσλα κε φζα πξναλαθέξζεθαλ ην θπξίαξρν κνληέιν αλάπηπμεο εθαξκνγψλ πνιπκέζσλ πνπ 

εθαξκφζηεθε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ αλέπηπμαλ ηέηνηεο εθαξκνγέο ζηελ Διιάδα ην δηάζηεκα 

1995-99 ήηαλ απηφ ησλ κηθξψλ απηφλνκσλ εθαξκνγψλ, πνπ ε θάζε κηα ήηαλ θαηαζθεπαζκέλε «ρεη-

ξσλαθηηθά» κε ηνλ δηθφ ηεο θψδηθα θαη ηα δηθά ηεο δεδνκέλα. Αλ θνηηάμνπκε ηνπο ηίηινπο πνπ αλα-

πηχρζεθαλ ζε απηέο ζα δηαπηζηψζνπκε πνιιέο θνηλέο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ην πνιπκεζηθφ πιηθφ, αλ 

πθίζηαην επεμεξγαζία απφ θνηλνχ, ζα κπνξνχζαλ λα είραλ εμνηθνλνκεζεί ζεκαληηθνί πφξνη 

(Vaughan et.al, 1998). Πξνυπφζεζε γηα λα ζπλέβαηλε απηφ ζα ήηαλ αθελφο ν δηαρσξηζκφο ηνπ θψδη-

θα απφ ηα πνιπκεζηθά ζηνηρεία (Seid, 1998) φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 12 θαη αθεηέξνπ ε θχιαμε ηνπ 

θψδηθα ζε μερσξηζηφ αξρείν απφ ηα αξρεία δεδνκέλσλ (αξρεία θχιαμεο ησλ πνιπκεζηθψλ ζηνηρείσλ) 

φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 13. 

 

Σχήμα 12. 

Γηαρσξηζκόο ηνπ θώδηθα από ηα πνιπκεζηθά ζηνηρεία ηεο ηνπηθήο βάζεο δεδνκέλσλ κέζα ζε έλα εληαίν 

αξρείν. 
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Σχήμα 13. 

Γηαρσξηζκόο ηνπ θώδηθα από ηα ζηνηρεία ηεο ηνπηθήο βάζεο δεδνκέλσλ. Η θύιαμε ησλ πνιπκεζηθώλ 

δεδνκέλσλ γίλεηαη ζε μερσξηζηά αξρεία από ηα αξρεία πνπ πεξηέρνπλ ηνλ θώδηθα ησλ εθαξκνγώλ. 

Γίκηςο αποκενηπυμένυν ηοπικών βάζευν πολςμεζικών δεδομένυν και μικπών εκπαιδεςηικών 

εθαπμογών                            

Η θχιαμε ηνπ θψδηθα ζε μερσξηζηφ αξρείν απφ ηα αξρεία δεδνκέλσλ ζα δεκηνπξγήζεη έλα αξηζ-

κφ αξρείσλ πνιπκεζηθψλ δεδνκέλσλ ηα νπνία, θάησ απφ πξνυπνζέζεηο, ζα κπνξνχζαλ λα ηα εθκε-

ηαιιεπζνχλ θαη άιιεο εθαξκνγέο πνιπκέζσλ. Η εθκεηάιιεπζε ζα κπνξνχζε λα γίλεη είηε κε ηε δεκη-

νπξγία αληηγξάθσλ απηψλ ησλ αξρείσλ δεδνκέλσλ (ζηνπο ππνινγηζηέο ή ζηα CD-ROMs) ησλ ηνπη-

θψλ εθαξκνγψλ (ζρήκα 14), είηε κε ηε δεκηνπξγία κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ ελφο δηθηχνπ κηθξψλ πνιπ-

κεζηθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη κηθξψλ εθπαηδεπηηθψλ εθαξκνγψλ πνπ ζα ηηο κνηξάδεηαη θαη ζα ηηο 

εθκεηαιιεχεηαη (ζρήκα 15). 

 

Σχήμα 14. 



 

 

55 

Η εθαξκνγή Γ κπνξεί λα εθκεηαιιεύεηαη ην πιηθό κηαο άιιεο εθαξκνγήο (ηεο Α) αληηγξάθνληαο ην 

αξρείν ηεο ηνπηθήο βάζεο δεδνκέλσλ Α ζην δηθό ηεο CD-ROM. Με ηελ βνήζεηα ηνπ θώδηθά ηεο ε ε-

θαξκνγή Γ ελζσκαηώλεη θαη ην πιηθό ηεο ηνπηθήο βάζεο δεδνκέλσλ ηεο εθαξκνγήο Α. 

 

Σχήμα 15. 

Σρεδηάγξακκα δηθηύνπ κηθξώλ πνιπκεζηθώλ βάζεσλ δεδνκέλσλ ρσξνηαμηθά απνθεληξσκέλσλ θαη 

κηθξώλ εθπαηδεπηηθώλ εθαξκνγώλ πνπ κνηξάδνληαη θαη εθκεηαιιεύνληαη ην πεξηερόκελν απηώλ ησλ 

βάζεσλ δεδνκέλσλ. 

Σε αληίζεζε ινηπφλ κε ηελ επηθξαηνχζα αληίιεςε πνπ θαηά θαλφλα νη ηνπηθέο εθαξκνγέο πνιπ-

κέζσλ κπνξνχλ λα "δαλείδνληαη" ηα πιηθά απφ ηηο απνκαθξπζκέλεο θεληξηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ ε-

κείο πξνηείλνπκε έλα δίθηπν απνθεληξσκέλσλ ηνπηθψλ (κηθξψλ) βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη κηθξψλ εθ-

παηδεπηηθψλ εθαξκνγψλ. 

Τα πλεονεκηήμαηα ηος πποηεινόμενος μονηέλος                            

Τα πιενλεθηήκαηα ηνπ πξνηεηλφκελνπ κνληέινπ είλαη: 

• Η δπλαηφηεηα ελαιιαγήο πνιπκεζηθνχ πεξηερνκέλνπ απφ βάζεηο πνιπκεζηθψλ δεδνκέλσλ εί-

λαη φηη λαη κελ είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε θαη απνηειεζκαηηθή αιιά δελ είλαη αλαγθαία γηα α-

πιέο εθαξκνγέο. Η παξερφκελε δπλαηφηεηα είλαη πεξηζζφηεξν αλαγθαία ζε κεγάιεο θιίκα-

θαο ζπνλδπισηέο εθαξκνγέο πνπ ηα δηάθνξα ηκήκαηά ηνπο έρνπλ νκνηνγελή ραξαθηεξηζηηθά. 
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• Η αλαγθαηφηεηα ην πεξηερφκελν λα νξγαλσζεί κε πςειφ βαζκφ δφκεζεο νδεγεί ζε εχθνιε 

παξακεηξνπνίεζε ηνπ αιγνξίζκνπ πνπ ζπλεπάγεηαη νηθνλνκία ζε πξνγξακκαηηζηηθνχο πφ-

ξνπο.  

• Η αλαγθαηφηεηα ην πεξηερφκελν λα νξγαλσζεί κε πςειφ βαζκφ δφκεζεο «ππνρξεψλεη» ηνπο 

δεκηνπξγνχο λα αλαδεηήζνπλ ηελ εζσηεξηθή δνκή νξγάλσζεο ησλ πνιπκεζηθψλ δεδνκέλσλ 

ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ εθπαηδεπηηθή εθαξκνγή. 

• Αλ θαη αξρηθά ρξεηάδεηαη πνιιή πεξηζζφηεξε πξνζπάζεηα γηα λα αλαπηπρζεί κηα κεκνλσκέλε 

εθαξκνγή πνιπκέζσλ, φηαλ δεκηνπξγεζεί κηα θξίζηκε πνζφηεηα εθαξκνγψλ θαη δεδνκέλσλ 

ηφηε ε πξνζπάζεηα ειαρηζηνπνηείηαη γηαηί απμάλεηαη ζεκαληηθά ε παξαγσγηθφηεηα ησλ δεκη-

νπξγψλ.  

• Υπάξρεη ε δπλαηφηεηα επαλαρξεζηκνπνίεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ, ν εκπινπηηζκφο θαη ε επε-

θηαζηκφηεηα ησλ πνιπκεζηθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ αιιά θαη ε κεηαηξεςηκφηεηα / πξνζαξκν-

ζηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ εθαξκνγψλ πνιπκέζσλ γηα άιιεο ρξήζεηο ζε δηαθνξεηηθά 

γλσζηηθά αληηθείκελα. 

Δπίλογορ 

Θεσξνχκε φηη ε πηνζέηεζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ κνληέινπ ζα νδεγήζεη ζε νξζνινγηθέο κεζφδνπο 

παξαγσγήο πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ ζσζηή δηαρείξηζε ησλ πφξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο (θπξίσο ηνπ αλζξψ-

πηλνπ δπλακηθνχ) θαη κε «επέιηθηα» παξαγφκελα πξντφληα (εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ) ηα πνιπκεζηθά 

ζπζηαηηθά ησλ νπνίσλ ζα κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ κε πνιιαπινχο ηξφπνπο. 

Σην άκεζν κέιινλ ζρεδηάδεηαη λα επηρεηξεζεί πηινηηθή πξνζπάζεηα πινπνίεζεο παξαγσγήο εθ-

παηδεπηηθνχ πιηθνχ ζην πιαίζην ησλ θνηλνηήησλ ελδνθιαδηθήο επηκφξθσζεο πνπ δεκηνπξγνχληαη 

θαηά ηφπνπο κε ηελ θαζνδήγεζε ησλ αληίζηνηρσλ ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ πιεξνθνξηθήο.  
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Πεξίιεςε 

ε απηήλ ηελ εηζήγεζε πξνηείλεηαη κηα ελαιιαθηηθή- δηαζεκαηηθή δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηνπ κα-

ζήκαηνο ηεο ινγνηερλίαο ζε ζπλδπαζκό κε ηε θηικαξηζκέλε εθδνρή ηεο (ηειενπηηθή ή θηλεκαηνγξα-

θηθή). Σν ζθεπηηθό πάλσ ζην νπνίν ζηεξίδεηαη ε πξόηαζε είλαη όηη ν παξαδνζηαθόο εγγξακκαηηζκόο, 

ζηε ζεκεξηλή επνρή ηεο εηθνληθήο ζηξνθήο, ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ παξεπόκελσλ απηώλ λέσλ 

ζεκαζηνδνηηθώλ κεραληζκώλ, δελ επαξθεί γηα ηελ θαηαλόεζε ηεο πξαγκαηηθόηεηαο θαη γηα ηελ πε-

ξαηηέξσ αλάπηπμε θξηηηθήο ζθέςεο, πνπ είλαη θαη ην θεληξηθό δεηνύκελν ηεο εθπαίδεπζεο.  

Λέμεηο – θιεηδηά: Πνιιαπινί εγγξακκαηηζκνί, ινγνηερλία, ηειενπηηθή δηαζθεπή, θξηηηθή αλά-

γλσζε πνιηηηζκηθώλ θεηκέλσλ.  

Εηζαγσγή 

Χο ζεσξεηηθό ππόβαζξν ηεο ζύγθξηζεο ελόο ινγνηερληθνύ θη ελόο θηλεκαηνγξαθηθνύ έξγνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί  ε ζρεηηθή θιίκαθα ηνπ Barthes, θαζώο θαη ε ζεσξία αλάγλσζεο ηεο εηθόλαο ησλ 

Kress θαη Van Leeuwen. 

ηόρνη ηεο δηδαθηηθήο πξόηαζεο είλαη: 

 Η θαηαλόεζε ησλ δηαθνξώλ- αιιαγώλ πνπ επηζπκβαίλνπλ θαηά ηε κεηαθνξά ελόο ινγνηε-

ρληθνύ θεηκέλνπ ζηε γιώζζα ελόο άιινπ κέζνπ (ηειενπηηθή)  

 Η ζπλεηδεηνπνίεζε όηη θάζε ηέηνηα κεηαθνξά απνηειεί δηαζθεπή επί ηνπ αξρηθνύ θεηκέλνπ 

 Η γλσξηκία κε ηα είδε ησλ δηαζθεπώλ πνπ πξνθύπηνπλ αλάινγα κε ηηο παξεκβάζεηο ησλ δηα-

ζθεπαζηώλ 

 Η εθκάζεζε θαη ε εθαξκνγή ελόο ζπγθξηηηθνύ ησλ δύν εθθξαζηηθώλ γισζζώλ εξγαιείνπ, 

απηνύ ηεο θιίκαθαο ηνπ Barthes 

 Η ζύγθξηζε θαη ν θξηηηθόο ζρνιηαζκόο ησλ απνηειεζκάησλ. 

 Η εθδίπισζε ησλ δεκηνπξγηθώλ ηθαλνηήησλ ησλ καζεηώλ- ε άζθεζε ηεο θαληαζίαο ηνπο 

Σηελ επνρή ηεο  εηθνληθήο ζηξνθήο ή ε αλάγθε νπηηθνύ εγγξακκαηηζκνύ 

Η πνιπεπίπεδε θαη άλεπ πξνεγνπκέλνπ κεηακόξθσζε πνπ ιακβάλεη ρώξα ζε όινπο ηνπο ηνκείο 

ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηζκηθήο καο πξαγκαηηθόηεηαο εγείξεη ηεξάζηηεο πξνθιήζεηο ζηελ εθπαίδεπ-

ζε. Σν λόεκα  δηακνξθώλεηαη όιν θαη πεξηζζόηεξν πνιπηξνπηθά, ζε έλα αλνηθηό ζεκαζηνδνηηθό πε-

δίν όπνπ ε γξαπηή έθθξαζε αιιειεπηδξά κε ερεηηθά, νπηηθά, αθνπζηηθά, απηηθά, νζθξεηηθά, θηλεηη-
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θά θαη ρσξηθά  κνηίβα λνήκαηνο (Stνckl, 2004:9). ε απηήλ ηε λέα επνρή ηεο επηθνηλσλίαο, ε πξνλν-

κηνύρα ζέζε ηνπ γξαπηνύ θεηκέλνπ απνζηαζεξνπνηείηαη θαη ζρεδόλ εθηνπίδεηαη από ηα λέα ςεθηαθά 

κέζα. Σα κελύκαηα πνπ απηά θαηαζθεπάδνπλ θαη εθπέκπνπλ έρνπλ ηα δηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά 

(Frey &  Fidher, 2008:1-2).  

 

Απηό ζεκαίλεη όηη δελ επηηξέπεηαη λα εμαθνινπζνύκε λα πξηκνδνηνύκε αβαζάληζηα ηε γξαπηή 

θεηκεληθή κνξθή έλαληη άιισλ κνξθώλ ζεκαζηαθώλ αλαπαξαζηάζεσλ, αιιά νθείινπκε λα εηζαγά-

γνπκε ζηελ ηάμε κηα πνηθηιία κέζσλ παξαγσγήο λνήκαηνο, αλ ζέινπκε λα πξνεηνηκάζνπκε ηνπο κα-

ζεηέο καο λα αληαπνθξηζνύλ ζηηο απαηηήζεηο όρη κόλν ηνπ παξόληνο αιιά θαη ηνπ κέιινληνο (Υαηδε-

ζαββίδεο, 2005:39-52). ηελ επνρή ηεο «εηθνληθήο ζηξνθήο» πνπ δηαλύνπκε (Mitchell, 1994:13) ν-

θείινπκε όρη κόλν λα αληηκεησπίζνπκε ζηε δηδαθηηθή πξάμε ηζόηηκα, αιιά θαη λα δώζνπκε πξνβάδη-

ζκα ζηελ αλάγλσζε ηεο εηθόλαο.  

Αλαθεξόκελνη ζηνλ νπηηθό εγγξακκαηηζκό ελλννύκε ηελ δεκηνπξγία ελόο ζπζηήκαηνο νπηηθώλ 

ζεκείσλ αλάινγνπ ησλ γισζζηθώλ ζεκείσλ, θαζώο ε γιώζζα γεληθά σο κέζν επηθνηλσλίαο θαη έθ-

θξαζεο είλαη έλα παξάιιειν ζύζηεκα πξνο ηελ νπηηθή επηθνηλσλία (Dondis, 1973:182).  πλδπάδν-

ληαο ην κάζεκα ηεο ινγνηερλίαο κε «εηθόλεο», ζηελ επξύηεξε ζεκαζία ηεο έλλνηαο θαη ζπγθεθξηκέλα 

κε ηειενπηηθέο κεηαθνξέο ινγνηερληθώλ θεηκέλσλ πεηπραίλνπκε ηελ επηδησθόκελε «ζπλδπαζηηθή 

επειημία» (Bruner (1964), ράξε ζηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη πβξηδηθέο νηθνγέλεηεο ζθέςεσλ θαη ηδεώλ 

ζην πιαίζην ηεο ππνζεηηθήο- αλαινγηθήο πξαγκαηηθόηεηαο ηνπ παηδηνύ, νη νπνίεο δηεπξύλνπλ ηα όξηα 

ηεο ζθέςεο θαη ζπλεπώο θαη ηεο γιώζζαο ηνπ. Εμάιινπ, ε ζύγρξνλε ζεσξία ησλ Πνιπγξακκαηη-

ζκώλ
1
 ππνζηεξίδεη ηελ αλάγθε ηζόηηκεο αληηκεηώπηζεο ηεο εηθόλαο σο κέζνπ παξαγσγήο λνήκαηνο 

θαη ηζνδύλακνπ ηνπ γξαπηνύ θεηκέλνπ ζηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία
2
.  H εηθόλα έρεη αληηθεηκεληθά ηελ 

δύλακε λα αλαηξέπεη ηνλ εγγξάκκαην κεραληζκό ησλ ελειίθσλ, δειαδή ην γξαπηό- ιεθηηθό θείκελν 

(Hunt, 1991:178) θαη λα θάλεη ηελ «αλαγλσζηηθή»
3
 δηαδηθαζία πην επέιηθηε θαη ιηγόηεξν ειεγρόκελε.  

Με ηελ εηζαγσγή ησλ ηειενπηηθώλ θεηκέλσλ δίλνπκε ζην κάζεκα κηα νηθεία θαη ηαπηόρξνλα 

παηγληώδε δηάζηαζε πνπ πξνζειθύεη ην καζεηή θαη ηνλ εκπιέθεη ελεξγεηηθά θαη πξόζπκα ζηε καζε-

ζηαθή δηαδηθαζία. Έρεη εμάιινπ απνδεηρζεί όηη νη άλζξσπνη είλαη πην δεκηνπξγηθνί, πην δξαζηήξηνη 

θαη ηνικνύλ θαηλνηνκίεο, όηαλ θίλεηξό ηνπο είλαη ε επραξίζηεζε, ην πξνζσπηθό ηνπο ελδηαθέξνλ θαη 

όρη θάπνηεο εμσηεξηθέο πηέζεηο ή ππνρξεώζεηο. Έηζη ε πξνζαξκνγή θαη αμηνπνίεζε ηεο ηειενπηηθήο 

πξαγκαηηθόηεηαο ζηε ζρνιηθή ηάμε (Watson, 1990: 3-11), κπνξεί λα πξνθαιέζεη εθνύζηα ζπκκεηνρή, 

                                                           
1
 Σν ηδξπηηθό θείκελν ησλ πνιπηξνπηθώλ γξακκαηηζκώλ ππήξμε ην New London Group‟s A Pedagogy of Multi-

literacies: Designing Social Futures (1996). 
2
The New London Group (Cazden, Courtney, Bill Cope, Mary Kalantzis et al.),„A Pedagogy of Multiliteracies: 

Designing Social Futures‟, Harvard Educational Review, Vol.66, No.1, Spring 1996, pp.60-92. 
3
 Σελ έλλνηα ηεο αλάγλσζεο ηελ εθιακβάλνπκε ζηε δηάζηαζε ηεο εξκελείαο, όπσο ηελ πξνζεγγίδεη ε ζρνιή ηεο 

πξόζιεςεο θαη ηε δηαθξίλνπκε ζε ηξεηο θάζεηο: θαηαλόεζε, εμήγεζε θαη εθαξκνγή (Jauss, 1995:94-97), ηηο 

νπνίεο πξνζαξκόδνπκε ζην δηθό καο πξνηεηλόκελν δηδαθηηθό κνληέιν. 
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πξάγκα πνπ απνηειεί πξνϋπόζεζε δεκηνπξγηθόηεηαο (Amabile, 1989: 55) θαη ελεξγεηηθήο ζηάζεο 

απέλαληη ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία.  

 

Η ζεσξεηηθή κεηαγιώζζα 

O George Bluestone ππνζηεξίδεη όηη «αλάκεζα ζηελ αηζζεηεξηαθή ζύιιεςε ηεο νπηηθήο εηθόλαο 

θαη ζηελ εγθεθαιηθή ζύιιεςεο ηεο δηαλνεηηθήο εηθόλαο βξίζθεηαη ε δηαθνξά ξίδαο κεηαμύ ησλ δύν 

κέζσλ. Δειαδή ηεο ινγνηερλίαο θαη ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ». Καηά απηόλ ηνλ ηξόπν αλαγλσξίδεη ηελ 

εζσηεξηθή ηνπο ζύλδεζε ρξεζηκνπνηώληαο θαη γηα ηα δύν κέζα ηε ιέμε εηθόλα. πγρξόλσο, δείρλεη 

ηε ζεκειηώδε δηαθνξά κεηαμύ ηνπ ηξόπνπ πνπ νη εηθόλεο παξάγνληαη ζηα δύν κέζα θαη πώο πξνζ-

ιακβάλνληαη. Σέινο, ελ ηνύηνηο, ππνζηεξίδεη όηη νη «ελλνηνινγηθέο εηθόλεο πνπ πξνθαινύληαη από ηα 

ιεθηηθά εξεζίζκαηα κπνξνύλ κόιηο θαη κεηά βίαο λα δηαθξηζνύλ ζην ηέινο από εθείλεο πνπ πξνθα-

ινύληαη από ηα κε ιεθηηθά εξεζίζκαηα» (Bluestone, 1957: 47). Εμ νπ θαη ε πνιπζπδεηεκέλε ζρέζε 

ινγνηερλίαο- θηλεκαηνγξάθνπ έρεη νδεγήζεη ζε έλαλ  πνιιαπιαζηαζκό ησλ κειεηώλ (Καθιακαλίδνπ, 

2007) πνπ εμεηάδνπλ ηηο δπλαηόηεηεο ηεο κεηαμύ ηνπο επηθνηλσλίαο
4
. 

Η ζπδήηεζε γηα ηηο δηαζθεπέο ινγνηερληθώλ έξγσλ ζε ηαηλίεο έρεη επί καθξόλ πεξηζηξαθεί γύξσ 

από ην δεηνύκελν ηεο πηζηόηεηαο, πνπ πξνθύπηεη από ηελ εδξαησκέλε πίζηε πεξί πξνηεξαηόηεηαο  

θαη αλσηεξόηεηαο ηνπ γξαπηνύ ιόγνπ έλαληη ηνπ θηλεκαηνγξαθηθνύ- ηειενπηηθνύ.  ε απηή ηε ζπδή-

ηεζε ην θηλεκαηνγξαθηθό εγρείξεκα ζεσξείην εμ νξηζκνύ δεπηεξεύνλ θαη ππνιεηπόκελν. ήκεξα π-

πνζηεξίδεηαη όηη ε ηειενπηηθή ή θηλεκαηνγξαθηθή εθδνρή ελόο ινγνηερληθνύ θεηκέλνπ δελ είλαη α-

παξαίηεην λα αθνινπζεί πηζηά ην θείκελν – πεγή. Αλάινγα κε ην βαζκό πξνζέγγηζεο ή απνκάθξπλ-

ζεο από απηό, ην ηειενπηηθό θείκελν κπνξεί λα απνηειεί είηε κηα απιή κεηαθνξά, είηε ζρόιην (αι-

ιαγή βαζηθώλ παξακέηξσλ, π.ρ. ηνπ ρξόλνπ) είηε καθξηλή αλαινγία (ππαηληθηηθή ζρέζε) ηνπ θεηκέ-

λνπ πξνέιεπζήο ηνπ, πάληα ζε ζρέζε κε ηε δεκηνπξγηθή παξέκβαζε ησλ δηαζθεπαζηώλ. ην ηέινο 

ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο νη καζεηέο ζα είλαη ζε ζέζε λα θαηαηάμνπλ ηελ ηειενπηηθή κεηαθνξά ζε 

θάπνηα από ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο. 

Η ζρέζε αλάκεζα ζε κηα αθήγεζε θαη ζε κηα ηαηλία (McFarlane, 1996), θξίλεηαη όκσο από ην 

βαζκό (ηελ έθηαζε θαη ην βάζνο) ησλ νκνηνηήησλ ησλ πξσηαξρηθώλ θαη ησλ δεπηεξεπνπζώλ ηνπο 

ιεηηνπξγηώλ, ζύκθσλα κε ηελ θιίκαθα ηνπ Barthes (Barthes, 1966/ 1977: 94). Ο Barthes (Cartmell 

D.,& Whelehan I., 1999:9-10) αλαγλσξίδεη ζε θάζε αθήγεζε δύν εηδώλ ιεηηνπξγίεο: Σηο θύξηεο θαη 

ηνπο ελδείθηεο.  

Οη θύξηεο ιεηηνπξγίεο κε ηε ζεηξά ηνπο δηαθξίλνληαη: 1.  ηηο πξσηεύνπζεο, πνπ ζπκπεξηιακβά-

λνπλ ηα ζεκαληηθά γεγνλόηα. 2.  ηνπο θαηαιύηεο πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο δεπηεξεύνπζεο πξάμεηο 

πνπ δηεπθνιύλνπλ ηελ εμέιημε. 

                                                           
4
Έλα εθαξκνζκέλν παξάδεηγκα ζπλδπαζκνύ ηεο δηδαζθαιίαο ηεο αξραίαο ηξαγσδίαο κε ηα θόκηθο θαη ηνλ 

θηλεκαηνγξάθν κπνξεί θαλείο λα βξεη ζε Μνπιά Επαγγειία, 2009: 906-917. 
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Οη δε ελδείθηεο δηαθξίλνληαη ζε: 1. Κύξηνπο, πνπ αθνξνύλ ζηελ αηκόζθαηξα θαη ηηο ςπρνινγηθέο 

πιεξνθνξίεο ηνπ θεηκέλνπ, 2. Πιεξνθνξηνδόηεο, πνπ αλαθέξνληαη ζηα νλόκαηα, ηηο ειηθίεο, ηα επαγ-

γέικαηα θαη άιιεο ιεπηνκέξεηεο ηεο αθήγεζεο. 

Πξνβαίλνληαο ζε κηα κεζνδηθή θαηαγξαθή θαη αληηπαξαβνιή ηνπο κπνξνύκε λα  

πξνζδηνξίζνπκε ηε ζρέζε ηνπ ινγνηερληθνύ  κε ην ηειενπηηθό «θείκελν». 

Πξηλ κπνύκε ζην θαζαπηό ζηάδην ηνπ καζήκαηνο εμνπιίδνπκε ηνπο καζεηέο κε νξηζκέλα βαζηθά 

ζηνηρεία ηεο κεηαγιώζζαο ηεο αθήγεζεο θαη ηεο αληίζηνηρεο ηειενπηηθήο. Γηα ηελ πξνζέγγηζε ηνπ 

ινγνηερληθνύ θεηκέλνπ κε αθεγεκαηνινγηθά θξηηήξηα, ρξεζηκνπνηνύκε ηνπο όξνπο ηνπ Genette
5
, πνπ 

δηακόξθσζε θαη παγίσζε ην ζεσξεηηθό νπινζηάζην ηνπ πεδίνπ. Έηζη εμνηθεηώλνπκε ηνπο καζεηέο 

καο κε όξνπο όπσο: αθεγεκαηηθή θσλή, εζηίαζε: εμσηεξηθή, κεδεληθή, εζσηεξηθή, ειεύζεξνο πιάγη-

νο ιόγνο, αθεγεηήο: νκνδηεγεηηθόο-εηεξνδηεγεηηθόο/ πξσηνπξόζσπνο- ηξηηνπξόζσπνο, επίπεδν αθή-

γεζεο: ελδνδηεγεηηθό- δηεγεηηθό- εμσδηεγεηηθό, ρξόλνο αθήγεζεο (δηάξθεηα- ζπρλόηεηα- ηάμε) θ.ά. 

θαη εμεγνύκε ηηο δπλαηόηεηεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Από ηελ άιιε, εμεγνύκε ζηνπο καζεηέο όηη ε 

θάκεξα κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ηζνδύλακα ηηο αθεγεκαηηθέο ιεηηνπξγίεο κέζα από ηε ζθελνζεζία 

θαη ηνπο δηθνύο ηεο κεραληζκνύο παξαγσγήο λνήκαηνο, πνπ επεξεάδνπλ θαη θαηεπζύλνπλ ηε ζπλαη-

ζζεκαηηθή καο αληαπόθξηζε (Kress, G., 1997).  Μεξηθνί από απηνύο ηνπο κεραληζκνύο (Kress& Van 

Leeuwen, 1996: 149) είλαη: 

 

 ε απόζηαζε ηνπ πιάλνπ θαη ν βαζκόο θνηλσληθήο πξνζέγγηζεο πνπ απηό ππνβάιιεη, ν νπνίνο  

θπκαίλεηαη κεηαμύ: δεκόζηαο ζρέζεο (απεηθνλίδνληαη ηέζζεξηο πέληε άλζξσπνη) / καθξηλήο 

θνηλσληθήο ζρέζεο (όιν ην ζώκα θαη θάπνηνο ρώξνο γύξσ από απηό) / ζηελήο θνηλσληθήο  (όιν ην 

ζώκα) / καθξηλήο πξνζσπηθήο  (ην κέξνο ηνπ ζώκαηνο πάλσ από ηε κέζε) / ζηελήο πξνζσπηθήο  

(θεθάιη θαη ώκνη) /ζηελήο εζσηεξηθήο (πξόζσπν ή θεθάιη) / ή ησλ αθόκε ηζρπξόηεξσλ γθξν-πιαλ. 

 ε γσλία ηεο ιήςεο (από ςειά, από ρακειά, από πιάγηα ή από κπξνζηά)  

 ην βιέκκα ηνπ εηθνληδόκελνπ (επηηαθηηθό- demand- όηαλ θνηηά ην δέθηε θαηαπξόζσπν, 

ελδνηηθό –offer- όηαλ θνηηάδεη ζε άιιν ζεκείν ηνπ πιάλνπ νπόηε θαη θαηεπζύλεη ηε καηηά καο πξνο 

ηα εθεί  

 ε ιήςε, θπξίσο όηαλ ηαπηίδεηαη κε απηό πνπ βιέπεη ν ήξσαο (point of view shot) (Vanoye, 

1989, p. 140-145) θαη πξνθαιεί ηε κεγαιύηεξε δπλαηή εκπάζεηα ηνπ ζεαηή (ηζνδπλακεί κε ηελ 

εζσηεξηθή εζηίαζε ηεο ινγνηερλίαο) (Kress, G. & Van Leeuwen T. , 1996: 68) 

 ε αηκόζθαηξα 

 ε κνπζηθή θ.ά. 

                                                           
5
Genette Gerard, Narrative Discourse : An Essay in Method, Ithaca, N.Y.:Cornell University Press, 1980./ Ge-

nette Gerard, 1966, Figures I, Paris, Editions de Seuil/ Genette Gerard, 1969,Figures II, Paris, Editions de 

Seuil./Genette Gerard, 1972, Figures III, Paris, Editions de Seuil, 1972./ Genette Gerard,1997, Paratexts: 

Thresholds of interpretations, trans.Jane E. Lewin, Cambridge:Cambridge University Press.Γηα κηα ζπλνπηηθή 

παξνπζίαζε βιέπε: (Καςσκέλνο, 2003: 135 – 147) 
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Οη ζθελέο ή ηα πιάλα επίζεο κπνξνύλ λα ελαιιάζζνληαη κε δηάθνξνπο ηξόπνπο, πνπ ελλνεκα-

ηώλνπλ δηαθνξεηηθά ηε ζθελή: 

 ζβήζηκν κηαο εηθόλαο κέζα ηελ άιιε (dissolution),  

 βαζκηαία εμαθάληζε (fade out),  

 απόηνκε δηαθνπή (cut) 

Αθόκα θάπνηεο θνξέο αθνύγεηαη ε «αζώκαηε» θσλή ηνπ αθεγεηή (Stanzel, 1999: 123/146/190), 

ελώ παξαθνινπζνύκε θάηη ζε εμέιημε, πξάγκα πνπ ηζνδπλακεί κε ηελ πξσηνπξόζσπε θεηκεληθή αθή-

γεζε ή ηνλ ππνλννύκελν ζπγγξαθέα (Rimmon- Kenan, 1983: 87).  

Εθαξκνγή 

Επηιέγνπκε ηελ πνξεία ηνπ ζρεδίνπ εξγαζίαο. Αλάινγα κε ηνπο ζηόρνπο πνπ ζέηνπκε, ε δηδαθηη-

θή πξνζέγγηζε απνδεηθλύεηαη επέιηθηε θαη εθαξκόδεηαη ακθίδξνκα, δειαδή από ην θείκελν ζηελ 

ηαηλία θαη αληηζηξόθσο. 

Έλα θείκελν πνπ πξνζθέξεηαη ζηελ θαηεύζπλζε ηεο παξάιιειεο αλάγλσζήο ηνπ κέζα από ηελ 

ηειενπηηθή ηνπ εθθνξά είλαη ην απόζπαζκα από ηα Φάζηλα θαπέια ηεο Μ. Λπκπεξάθε πνπ βξίζθεηαη 

ζην βηβιίν «Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο» Γ΄Λπθείνπ (ζει.227-231). 

Ξεθηλώληαο από ην θείκελν, πξνβαίλνπκε ζηελ αλάγλσζή ηνπ θαη αλαδεηνύκε ηνπο ηξόπνπο κέ-

ζα από ηνπο νπνίνπο ρηίδεηαη ε γλώζε θαη επεξεάδεηαη ε ζπλαηζζεκαηηθή καο αληαπόθξηζε. Απαληά-

κε ζε εξσηήζεηο ηνπ ηύπνπ : 

Πνηνο κηιάεη; Πνηα είλαη ε ζρέζε ηνπ κε ηα δηαδξακαηηδόκελα; Ση καζαίλνπκε γη απηόλ από ην 

θείκελν; ε πνηα ρξνληθά πιαίζηα εμειίζζεηαη ε αθήγεζε; Έρνπκε πεξηζζόηεξε δξάζε, πεξηγξαθή ή 

αθήγεζε; Ο αθεγεηήο θαηαθέξλεη λα καο κεηαδώζεη ην ζπλαίζζεκα πνπ επηδηώθεη; Με πνηνπο κερα-

ληζκνύο ή ηξόπνπο;  

 

Έηζη εληνπίδνπκε: 

ηνηρεία γηα ηνλ αθεγεηή: ηελ αξρή ηνπ θεηκέλνπ (in media res) δελ γλσξίδνπκε πνηνο είλαη ν 

αθεγεηήο, κέρξη ην ζεκείν πνπ ε αλαθνξά ζηνλ παππνύ ππνδειώλεη έλα ζηνηρείν ηεο ηαπηόηεηάο 

ηνπ. Η ζπγθηλεζηαθή πξνζέγγηζε καο ππνςηάδεη γηα ην θύιν ηνπ αθεγεηή. Σν όλνκά ηνπ ην 

καζαίλνπκε αξγόηεξα. Απηέο νη επηινγέο πξνθαινύλ αλακνλή θαη νμύλνπλ ηελ πεξηέξγεηα. Σν α΄ 

πιεζπληηθό πνπ ρξεζηκνπνηείηαη αξγόηεξα απνδίδεη ηα ζπλαηζζήκαηα ηεο αθεγήηξηαο ζηνπο ινηπνύο 

παξόληεο ηεο ζθελήο θαη πξνδίδεη ηνλ ζνιηπζηζηηθό ραξαθηήξα ηεο πξόζιεςεο ηεο πξαγκαηηθόηεηαο 

από ηελ ίδηα  θαη πηζαλόλ ηελ ειηθία ηεο. Ο εζσηεξηθόο κνλόινγνο ηεο έρεη ζηνηρεία πξνθνξηθόηεηαο 

(ν παξαηαθηηθόο ιόγνο πξνδίδεη λεπξηθόηεηα) θαη θσηίδεη ηνλ εζσηεξηθό ηεο θόζκν.  
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Δεδνκέλα ηνπ ρξόλνπ: Ο ρξόλνο ηεο αθήγεζεο είλαη παξνληηθόο. Ο ελεζηώηαο κεηαδίδεη ηελ 

αίζζεζε ηεο δηάξθεηαο ηεο θαθνθαηξίαο θαη κεηαηξέπεη ηελ νδπλεξή πξόζιεςε ηεο ζηηγκήο από ηελ 

αθεγήηξηα ζε αθόξεηε κνληκόηεηα.  Σαπηόρξνλα δεκηνπξγεί ηελ ςεπδαίζζεζε ηεο ηαύηηζεο 

αθήγεζεο θαη δξάζεο. Η ακεζόηεηα καο δεκηνπξγεί εληύπσζε βίσζεο ησλ γεγνλόησλ. Η πεξηγξαθή 

επηβξαδύλεη θαη πξνζεκαίλεη ηελ εμέιημε. Η αλαδξνκή ζην Μαπξνύθν (ην ζθύιν ηεο) έρεη 

ζπλαηζζεκαηηθή θόξηηζε. Έρνπκε ελαιιαγή πεξηγξαθώλ εμσηεξηθώλ ρώξσλ, θξίζεσλ-απόςεσλ ηεο 

Καηεξίλαο, εζσηεξηθνύ κνλόινγνπ θαη απόδνζεο ησλ θηλήζεσλ ηεο αθεγήηξηαο ζα λα ιακβάλνπλ 

ρώξα ηελ ίδηα ζηηγκή , πξνθαιώληαο έηζη κηα ςεπδαίζζεζε ηαπηνρξνλίαο, θαη‟ αλαινγία κε ηνλ 

ελεζηώηα ηεο αλάθιεζεο (Cohn, 2001: 260).  

 

ηε ζπλέρεηα παξαθνινπζνύκε ηελ ηειενπηηθή απόδνζε ηνπ ίδηνπ θνκκαηηνύ θαη ην 

πξνζπειάδνπκε κε εξγαιείν ηελ κεηαγιώζζα πνπ κάζακε πξνεγνπκέλσο. Η ηειενπηηθή κεηαθνξά 

ηνπ απνζπάζκαηνο κπνξεί λα εληνπηζηεί ζην αξρεηαθό πιηθό ηεο ΕΣ, ζηελ ηζηνζειίδα: 

http://www.ert-archives.gr/V3/public/pop-view.aspx?tid=6745&tsz=0&act=mMainView ζην ρξόλν 

κεηαμύ 27:35 θαη 37:51 ηνπ επεηζνδίνπ. Αξρηθά ην βιέπνπκε νιόθιεξν θαη θαηόπηλ απνζπαζκαηηθά, 

ώζηε λα κπνξνύλ νη καζεηέο λα θαηαγξάςνπλ ηηο ηερληθέο.  

 

Σνπο δεηάκε λα παξαηεξήζνπλ :  

 Τπάξρεη απόιπηε αληηζηνηρία αλάκεζα ζηηο πιεξνθνξίεο ηνπ θεηκέλνπ θαη ηεο ηειενπηηθήο 

ηνπ απόδνζεο; Αλ όρη , ηη παξαιείπεηαη, ηη πξνζηίζεηαη θαη γηαηί; 

 Πώο επεξεάδεη ε δηαθνξεηηθή θάζε θνξά ιήςε ηελ θαηαλόεζε θαη πξόζιεςε ησλ ζθελώλ; 

 Πνύ επηθεληξώλεη ε θάκεξα θαη ηη θξύβεη θάζε θνξά; 

 Πώο επηδξά ην ρξώκα, ή ν θσηηζκόο ζηε δηακόξθσζε ηεο αηκόζθαηξαο;  

 Σν ζθεληθό θόλην ζπκβάιιεη ζηελ απόδνζε ηεο αηκόζθαηξαο θαη αλ λαη, ηη  

ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία καο δίλεη; 

 Πώο γίλεηαη ε δηαδνρή ησλ ζθελώλ; 

 Με πνηνπο ηξόπνπο απνδίδνληαη νη ζθέςεηο ησλ πξνζώπσλ; 

 Πνηεο νη δηαθνξέο ηεο από ςειά θαη από ρακειά ζθόπεπζεο ή ηνπ θνληηλνύ από ην καθξηλό 

πιάλν ζηε δηακόξθσζε ηεο αληαπόθξηζήο καο; 

 Τπάξρεη κνπζηθή ππόθξνπζε θη αλ λαη, ηη αηκόζθαηξα δεκηνπξγεί; 
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Παξαηεξνύκε ηελ ηειενπηηθή κεηαθνξά: Σν ρξώκα ηεο ζθελήο  είλαη ζρεηηθά ζθνηεηλό θαη 

ζνιό. Σν αξρηθό πιάλν δείρλεη δηάθνξα αληηθείκελα (γιάζηξεο, ηξαπεδάθηα, άγαικα) θαη βξνρή. 

Ακέζσο κεηά εκθαλίδνληαη ηξία θνξίηζηα πνπ θνηηάλε από ην ηδάκη ηε βξνρή. Αθνινπζνύλ πιάλα 

από όιε ηελ νηθνγέλεηα θαζώο ε θάκεξα πεξηζηξέθεηαη, ελώ αθνύγεηαη ε θσλή ηεο Καηεξίλαο λα 

κηιάεη γηα ηνλ παηέξα θαη ηε κεηέξα ηεο. Καηαιαβαίλνπκε όηη θάπνην από ηα θνξίηζηα είλαη ε 

αθεγήηξηα ηεο ηζηνξίαο. Όηαλ νη δύν άιιεο αδειθέο απνκαθξύλνληαη από ην παξάζπξν, ηαπηίδνπκε 

ηε θσλή κε ην πξόζσπν. Όηαλ ε Καηεξίλα ζθέθηεηαη γηα ηνπο γνλείο ηεο έρνπκε θνληηλά πιάλα ηεο 

κεηέξαο πνπ κνηάδεη κειαγρνιηθή. Ελαιιάζζνληαη θνληηλά πιάλα Καηεξίλαο- κεηέξαο θαηά ηε 

κεηαμύ ηνπο ζηηρνκπζία.  Η εζηίαζε ηνπ θαθνύ ζηα πξόζσπα ηεο Καηεξίλαο θαη ηεο κεηέξαο  

εμεγείηαη από ην γεγνλόο όηη ε κεηαμύ ηνπο ζρέζε απνηειεί ην ζεκείν εζηίαζεο ηεο ζθελήο. 

Αθνύγεηαη ε θσλή ηεο Καηεξίλαο λα πεξηγξάθεη κε ηη αζρνιείηαη θάζε κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ηα 

βξάδηα, θαζώο ε θάκεξα ηελ παίξλεη από πιάγηα – πίζσ γσλία, εζηηάδνληαο ζην δηθό ηεο νπηηθό 

πεδίν. Σαπηόρξνλα παξαθνινπζνύκε θαη ηελ εύζπκε ζπληξνθηά ηνπ παππνύ κε ηηο άιιεο ηνπ εγγνλέο 

θαη ηελ απηάξθε ζεία Σεξέδα, ζηνηρείν πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηε δηάζεζε ηεο Καηεξίλαο θαη ηελ 

παξνπζηάδεη απνκνλσκέλε ςπρηθά. Μεηά παξνπζηάδεηαη πιάλν ηεο Καηεξίλαο λα θεύγεη από ην 

δσκάηην θαη πιάλν ηεο κεηέξαο λα βαδίδεη θνπξαζκέλα θαη λσρειηθά πξνο ην παξάζπξν θαη λα 

θνηηάδεη πξνο ηα έμσ. Αθνύγεηαη κηα απαιή κεισδία ζε πηάλν, πνπ ηαηξηάδεη κε ην ζπλαηζζεκαηηθό 

θιίκα ηεο ζθελήο. Σν ακέζσο επόκελν θνληηλό πιάλν ηεο Καηεξίλαο ζηε βξνρή, πνπ επηηπγράλεη ηελ 

πξνζσπηθή καο εκπινθή κε ηελ αθεγήηξηα, ελαιιάζζεηαη κε πιάλν ηεο κεηέξαο ζην παξάζπξν, ε 

νπνία δελ αληηδξά. Η απαζήο ηεο ζηάζε ππαηλίζζεηαη ζηνηρεία ηνπ ραξαθηήξα ηεο. Πίζσ από ηελ 

Καηεξίλα πνπ θάζεηαη ζηελ βξνρή, εκθαλίδεηαη από ην ζπίηη ε αδειθή ηεο Μαξία θαη ηελ παξαθηλεί 

λα κπεη κέζα. Πιάλα ησλ δύν θνξηηζηώλ ζην ππλνδσκάηην, ελώ ε Μαξία βνεζάεη ηελ Καηεξίλα λα 

αιιάμεη θαη ε ιήςε γίλεηαη από πίζσ, επηηξέπνληάο καο ηε ζέα ηεο πιάηεο ηεο Καηεξίλαο. Απηή 

εθθξάδεη ηε δπζαξέζθεηά ηεο, επεηδή δελ ηεο δίλεη ζεκαζία ε κεηέξα ηεο. Η εζσηεξηθή θσλή ηεο καο 

επηηξέπεη λα γλσξίζνπκε ηηο ζθέςεηο ηεο. Οη δπν αδειθέο ζπδεηάλε. Η Καηεξίλα θηλείηαη πξνο ην 

παξάζπξν θαη ε Μαξία ηελ αθνινπζεί θαη ηελ αγθαιηάδεη δηαθξηηηθά. Πιάλα ηεο Μαξίαο λα θεύγεη 

από ην δσκάηην θαη ηεο Καηεξίλαο λα κέλεη. 

 

Σέινο ζπγθξίλνπκε ηηο δύν δηαθνξεηηθά δηαηππσκέλεο αθεγήζεηο θαη αλαδεηνύκε νκνηόηεηεο- 

δηαθνξέο, ζπγθιίζεηο θαη απνθιίζεηο: 

 Η ηειενπηηθή απόδνζε πξνζπαζεί λα είλαη πηζηή ζην θείκελν ή δηαρεηξίδεηαη ην ζέκα 

ειεύζεξα; 

 ε πνηα ζεκεία παξαηεξνύκε απνθιίζεηο θαη ζε πνηα ζα ιέγακε όηη ππάξρεη ηαύηηζε;  

 Ο ξπζκόο ηνπ γπξίζκαηνο είλαη ζύκθσλνο κε ην ύθνο ηεο αθήγεζεο; 
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 Τπάξρνπλ ιεπηνκέξεηεο πνπ έρνπλ επηλνεζεί θαη αλ λαη, ζε ηη ρξεζηκεύνπλ;  

 

Αληίζηξνθε πνξεία δηδαζθαιίαο 

Ξεθηλώληαο από ηελ ηειενπηηθή εθδνρή, ρσξίο ηηο ζπλνδεπηηθέο πεξηθεηκεληθέο ιεπηνκέξεηεο ηνπ 

ζρνιηθνύ εγρεηξηδίνπ πνπ καο εληάζζνπλ ζην πλεύκα ηνπ αθεγήκαηνο, ε απηνζρεδηαζηηθή 

δπλαηόηεηα εληείλεηαη ζην έπαθξν.  

 Σα παηδηά πξνζπαζνύλ λα αλαγλσξίζνπλ ην ηζηνξηθό – πνιηηηζκηθό ζπγθείκελν αλαθνξάο 

ηεο δξάζεο θαη θάλνπλ ππνζέζεηο.  

 Εθθξάδνπλ ηηο εληππώζεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνπο πξνθάιεζε θαη ηα δηθαηνινγνύλ 

βάζεη ηεο ηειενπηηθήο γιώζζαο. 

 Εηθάδνπλ ηε εμέιημε. 

Καηόπηλ δηαβάδνπκε ην θείκελν. ηε δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο ηα παηδηά δεκηνπξγνύλ 

ζπζρεηηζκνύο, αλαγλσξίδνπλ θαηαζηάζεηο από ηελ ηαηλία θαη εμεηάδνπλ θαηά πόζν νη πξνζδνθίεο θαη 

νη εξκελείεο ηνπο ήηαλ ζύκθσλεο κε ην πλεύκα ηνπ θεηκέλνπ. Έπεηηα πξνβαίλνπλ ζε ζπγθξίζεηο όπσο 

πξνεγνπκέλσο.  

 

Καη ζηηο δύν δηδαθηηθέο πξνηάζεηο κπνξνύκε λα δεηήζνπκε ζηα παηδηά: 

α) Να θαληαζηνύλ ηελ πηζαλή ζθελνζεζία ηνπ αθεγήκαηνο ή κέξνπο απηνύ, απνδίδνληαο 

πεξηγξαθηθά ηηο ιήςεηο ηνπο, ηελ θίλεζε ηεο θάκεξαο, ην ρώξν. Η ζθελνζεζία ηνπο κπνξεί λα είλαη 

πηζηή ζηε γξακκή ηνπ θεηκέλνπ ή λα απνκαθξύλεηαη από απηήλ, κε αθαηξέζεηο θαη πξνζζήθεο θαηά 

βνύιεζε. Μπνξνύλ αθόκα λα γξάςνπλ κηα θαηλνύξηα ζθελή κε αθνξκή κηα δεδνκέλε ιεπηνκέξεηα.   

β) Να απνδώζνπλ ζε γξαπηή θεηκεληθή κνξθή ηελ ηζηνξία πνπ παξαθνινύζεζαλ ηειενπηηθά. 

Εδώ κπνξνύλ λα θηλεζνύλ ειεύζεξα θάλνληαο ρξήζε είηε α΄ είηε γ΄ πξνζώπνπ αθεγεηή
6
, πεξηγξαθήο, 

δηαιόγσλ, ζρεκάησλ ιόγνπ θ.ά.  

γ) Nα πεξηγξάςνπλ ηα γεγνλόηα απνθιείνληαο ηα ζρόιηα θαη ηηο ππνθεηκεληθέο ηνπνζεηήζεηο 

δ) Nα απνδώζνπλ ηε ζθελή από ηελ νπηηθή γσλία ηεο Μαξίαο, εηθάδνληαο ην ραξαθηήξα ηεο από 

ηα ζηνηρεία ηνπ αθεγήκαηνο αιιά θαη εκπινπηίδνληάο ηνλ. 

ε απηό ην ζεκείν εθιύεηαη ε θαληαζία  θαη ε δεκηνπξγηθόηεηά ηνπο θαη απνδεζκεύνληαη από 

ηελ απζεληία ηνπ γξαπηνύ αιιά θαη ηνπ νπηηθνύ θεηκέλνπ. 

                                                           
6
 O Genette (2007: 265) πξώηνο πξόηεηλε ηε κεηαηξνπή ηνπ πξσηνπξόζσπνπ αθεγεηή ζε ηξηηνπξόζσπν θαη 

αληηζηξόθσο, κε αιιαγή ησλ αλησλπκηθώλ δεηθηώλ. 
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Σπλνςίδνληαο 

Καηαιήγνληαο ζα ιέγακε, όηη ζε έλαλ θόζκν απόιπηα δηακεζνιαβεκέλν, ππό ηελ έλλνηα ηεο θπ-

ξηαξρίαο ησλ κέζσλ ζηε δηακόξθσζε ηεο εκπεηξίαο, ζην πιαίζην ησλ λέσλ εηθνληθώλ πεξηβαιιόλησλ 

θαη ηεο επέιαζεο ηεο καδηθήο θνπιηνύξαο θαη ησλ νκόινγώλ ηεο παξαζηάζεσλ, γηα λα δηακνξθώ-

ζνπκε κειινληηθνύο πνιίηεο κε ηελ νπζηαζηηθή δηάζηαζε ηεο έλλνηαο, κε θξηηηθή ηθαλόηεηα, ελεξ-

γνύο θαη ζπκκέηνρνπο,  πξέπεη, κεηαμύ άιισλ, λα εμνηθεηώζνπκε ηνπο καζεηέο καο θαη κε ηε γιώζζα 

ηεο εηθόλαο. Η έληαμε ηεο ηειενπηηθήο πξαγκαηηθόηεηαο ζηελ ηάμε ζην πιαίζην ελόο δηαζεκαηηθνύ 

ζρεδίνπ εξγαζίαο κε επίθεληξν ηε ινγνηερλία, κπνξεί λα εκπινπηίζεη ηηο γλώζεηο ησλ καζεηώλ ζηηο 

κεηαγιώζζεο ηεο αθήγεζεο θαη ηεο ηειενπηηθήο εηθόλαο, λα πξναγάγεη ηελ θαηαλόεζε, ηελ θξηηηθή 

ζθέςε, ηελ παξαηεξεηηθόηεηα θαη ηελ νμπδέξθεηά ηνπο, ελώ ηαπηόρξνλα δίλεη ώζεζε ζην ζε άιιεο 

ζπλζήθεο ιηκλάδνλ δπλακηθό ηεο  δεκηνπξγηθόηεηαο θαη ηελ επηλνεηηθόηεηάο ηνπο. 
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Πεπίλητη 

Με ηελ παξνύζα εξγαζία πξνηείλεηαη έλα δηδαθηηθό ζελάξην γηα ην κάζεκα ησλ Κεηκέλσλ Νεν-

ειιεληθήο Λνγνηερλίαο ζηε Β΄ Γπκλαζίνπ κε ηε ρξήζε ησλ ΤΠΔ. Δπηιέγεηαη ην πνίεκα «Οη γάηεο 

ησλ θνξηεγώλ», ηνπ Ν. Καββαδία, κε αμηνπνίεζε ηεο ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο ζηε Σρνιηθή Βηβιηνζή-

θε θαη ζθνπό ηε γλσξηκία ησλ καζεηώλ κε ηελ πξνζσπηθόηεηα θαη ην έξγν ηνπ πνηεηή, θαζώο θαη 

ηελ επεμεξγαζία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πνηήκαηνο κε ζηνηρεία δηαζεκαηηθόηεηαο (Γιώζζα, Πιεξνθνξη-

θή, Μνπζηθή). 

Λέξειρ- κλειδιά: Σρνιηθή Βηβιηνζήθε, Λνγνηερλία, Γηαδίθηπν, Γηαζεκαηηθόηεηα 

Διζαγυγή 

Ζ αμηνπνίεζε ησλ ΤΠΔ ζηε δηδαθηηθή πξάμε απνηειεί έλα εξέζηζκα-θίλεηξν γηα λα αλαδεηή-

ζνπκε ηξόπνπο αλαλέσζεο ηνπ δηδαθηηθνύ έξγνπ θαη αληηκεηώπηζεο πνηθίισλ πξνβιεκάησλ παηδα-

γσγηθήο θαη δηδαθηηθήο πθήο, θαζώο καο πξνζθέξεη ηε δπλαηόηεηα λα επαλαπξνζδηνξίζνπκε ηνπο 

παξάγνληεο ηεο δηδαζθαιίαο αιιά θαη ελλνηνινγηθά, αθόκα θαη ην ίδην ηεο ην πεξηερόκελν. (Φξπδά-

θε, 2007). 

Σύκθσλα κε ηνπο εηδηθνύο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο γηα ην Γπ-

κλάζην, όπσο πεξηγξάθνληαη ζην ΑΠΣ Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο, αλάκεζα ζηα άιια, νη καζε-

ηέο/ηξηεο πξέπεη λα κπνξνύλ λα πξνζιάβνπλ ην ινγνηερληθό θαηλόκελν ζηελά δεκέλν κε ηελ επνρή 

ηνπ, λα θαηαλνήζνπλ ηελ ηδηαηηεξόηεηα ηεο ινγνηερληθήο γιώζζαο, λα αλαθαιύςνπλ θαη λα αζθή-

ζνπλ ηηο θαιιηηερληθέο ηνπο δεμηόηεηεο (ΦΔΚ η. Β', 303/13-03-03). 

Δπηπξόζζεηα ε ινγνηερλία δηδάζθεηαη θαη ζην πιαίζην ησλ άιισλ καζεκάησλ, αθνύ κπνξεί λα 

ζπλνδεύεη νπνηνδήπνηε ζέκα, ελώ ζπλδέεηαη κε ηα καζήκαηα ησλ θαιιηηερληθώλ θαη ηεο κνπζηθήο, 

θαζώο θξίλεηαη ζθόπηκν λα δηαπηζηώλνπλ ηα παηδηά, κε ηξόπν βησκαηηθό θαη ρσξίο αλαιύζεηο, ηα πα-

ξάιιεια εθθξαζηηθά κέζα δηαθόξσλ εηδώλ ηέρλεο ηεο ίδηαο ηερλνηξνπίαο. (Διεπζεξηάδεο, 2005) 

Ζ Σρνιηθή Βηβιηνζήθε είλαη ζε ζέζε λα ζηεξίμεη όια απηά ηα θαηλνηόκα πξνγξάκκαηα πνπ πξν-

ϋπνζέηνπλ απηελέξγεηα, θαληαζία, πξσηνηππία, έξεπλα, θξηηηθή ζθέςε, αιιά θαη λα πηνζεηήζεη λένπο 

κεζόδνπο δηδαζθαιίαο, πξνζθέξνληαο κηα λέα δηάζηαζε ζηε κάζεζε.  
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Σηηο Σρνιηθέο Βηβιηνζήθεο ρξεζηκνπνηνύληαη θαη πξνσζνύληαη νη λέεο ηερλνινγίεο θαη ε πξό-

ζβαζε ζε πεγέο πιεξνθόξεζεο πνπ βξίζθνληαη ζε έληππε κνξθή, ζε ινγηζκηθά ή ζην δηαδίθηπν. 

Τν αθόινπζν ζρέδην καζήκαηνο είλαη κηα δηδαζθαιία ζηελ νπνία ην ζηνηρείν ηεο ηζηνεμεξεύλε-

ζεο είλαη ε πνίεζε ηνπ Νίθνπ Καββαδία, ν ρώξνο απηόο ηεο Σρνιηθήο Βηβιηνζήθεο, κέζν ε ρξήζε 

λέσλ ηερλνινγηώλ. Σπληζηά κηα νινθιεξσκέλε πξόηαζε δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο, αθνύ κέζα από 

ην πνηεηηθό θείκελν κπνξνύλ δπλεηηθά λα εμαθηηλσζνύλ πνιιέο πεξηνρέο γλώζεο θαη επηζηήκεο.  

Με άμνλα ην αλζνινγεκέλν ζην ζρνιηθό εγρεηξίδην πνίεκα ηνπ Ν. Καββαδία αλαπηύζζεηαη έλα 

δίθηπν αλαγλώζεσλ γισζζηθώλ θαη πνιπηξνπηθώλ θεηκέλσλ (ζε έληππε θαη ςεθηαθή κνξθή), ην ν-

πνίν νη καζεηέο, ζε νκάδεο, αμηνπνηνύλ σο καζεζηαθό πόξν γηα ηελ πνιπηξνπηθή αλαπαξάζηαζε ησλ 

ινγνηερληθώλ θεηκέλσλ πνπ αλαγηγλώζθνπλ. Θεκαηηθά θέληξα ηνπ θεηκέλνπ, όπσο νξίδνληαη ζην βη-

βιίν ηνπ εθπαηδεπηηθνύ, είλαη: ε ζρέζε πνπ αλαπηύζζνπλ νη λαπηηθνί κε ηε γάηα θαη ε ζθιεξή δσή 

ησλ λαπηηθώλ.  

Σσέδιο μαθήμαηορ 

Τάμε: Β΄ Γπκλαζίνπ  

Μάζεκα: Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο  

Δλόηεηα: ΟΗ ΦΗΛΟΗ ΜΑΣ ΤΑ ΕΩΑ, Νίθνο Καββαδίαο «Οη γάηεο ησλ θνξηεγώλ» 

Γηαζεκαηηθά Αληηθείκελα: Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο / Νενειιεληθή Γιώζζα / Πιεξν-

θνξηθή / Μνπζηθή  

Δλδεηθηηθόο απαηηνύκελνο ρξόλνο : 3 δηδαθηηθέο ώξεο 

Αξηζκόο καζεηώλ: 25 

Σηόσοι 

Γηδαθηηθνί. Επιδιώκεηαι οι μαθηηές: 

 Να γλσξίζνπλ ηνλ πνηεηή ηεο Θάιαζζαο, Νίθν Καββαδία. 

 Να θαηαλνήζνπλ ην πεξηερόκελν ηνπ θεηκέλνπ θαη λα ην πξνζεγγίζνπλ θξηηηθά. 

 Να θαηαλνήζνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή ζρέζε πνπ αλαπηύζζνπλ νη άλζξσπνη κε ηα δώα 

θαη λα αληηιεθζνύλ ηηο δπζθνιίεο ηεο δσήο ησλ λαπηηθώλ.  

 Να αζθεζνύλ ζηελ παξαγσγή ιόγνπ πνπ ζα εληάζζεηαη ζε επηθνηλσληαθό πιαίζην. 

Παηδαγσγηθνί. Παρακινούνηαι οι μαθηηές: 
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 Να εθαξκόζνπλ επηθνηλσληαθέο κεζόδνπο κάζεζεο θαη λα θαιιηεξγήζνπλ νκαδνζπλεξ-

γαηηθό πλεύκα. 

 Να αμηνπνηήζνπλ δεκηνπξγηθά ηε κνξθσηηθή επθαηξία πνπ πξνζθέξεη ε Σρνιηθή Βηβιην-

ζήθε ζηνπο ρξήζηεο ηεο. 

 Να αλαπηύμνπλ δηεξεπλεηηθή απηελέξγεηα κε ηε ρξήζε δηαδηθηύνπ.  

Τερλνινγηθνί. Ενιζχύονηαι οι μαθηηές/ηριες  ζηο: 

 Να αλαπηύμνπλ δεμηόηεηεο ειεθηξνληθήο αλαδήηεζεο θαη αλάθηεζεο πιεξνθνξηώλ γηα 

ηνλ πνηεηή κέζα από ην δηαδίθηπν θαη ην ΑΒΔΚΤ. 

 Να αζθεζνύλ ζηελ παξαγσγή ειεθηξνληθνύ θεηκέλνπ θαη ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ παξνπ-

ζηάζεσλ, εθκεηαιιεπόκελνη ηηο δπλαηόηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ νη Ζ/Υ. 

Μέζα διδαζκαλίαρ 

Σρνιηθό εγρεηξίδην, θπιινκεηξεηήο πινήγεζεο ζην δηαδίθηπν θαη κεραλή αλαδήηεζεο, ΑΒΔΚΤ, 

πξόγξακκα Word, Power Point, YouTube Downloader. 

Πποϋποθέζειρ 

Σρεηηθή εμνηθείσζε εθπαηδεπηηθνύ θαη καζεηώλ/ηξηώλ κε ηα παξαπάλσ. 

Πποζδοκώμενη διαδικαζία μάθηζηρ 

Ζ κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε πνπ πηνζεηήζεθε από ηνπο δηδάζθνληεο πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζεί 

ην ζρέδην εξγαζίαο ζηε Σρνιηθή Βηβιηνζήθε, είλαη απηή ηεο ζπλεξγαζίαο, ηεο ελεξγεηηθήο αλαθάιπ-

ςεο, ηεο δηεξεύλεζεο θαη ηεο βησκαηηθήο κάζεζεο. 

Γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζρεδίνπ εξγαζίαο είλαη απαξαίηεην λα ιεθζνύλ ππόςε:  

 Οη αλάγθεο θαη νη δπλαηόηεηεο ησλ παηδηώλ  

 Οη δπλαηόηεηεο θαη νη πεξηνξηζκνί ηνπ ρώξνπ ηεο Σρνιηθήο Βηβιηνζήθεο,  

 Ζ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή όισλ ησλ καζεηώλ/ηξηώλ  

 Ζ ζύλδεζε ησλ αληηθεηκέλσλ: βηβιίν - ππνινγηζηέο – βηβιηνζήθε κε ην Αλαιπηηθό Πξό-

γξακκα Σπνπδώλ. 

Γιδακηική διαδικαζία: 

Σηε Σρνιηθή Βηβιηνζήθε (3 δηδαθηηθέο ώξεο): νη καζεηέο/ηξηεο θαη ν/ε εθπαηδεπηηθόο θάζνληαη 

αξρηθά ζε θύθιν ζην θέληξν ηνπ νπνίνπ ππάξρεη ηακπιό κε ην πνίεκα θαη ηα παξάιιεια θείκελα πνπ 

ζα δηδαρηνύλ θαη δπν ηεηξάγσλα θνπηηά: έλα, κε θσηνγξαθίεο ηνπ πνηεηή ζε θνιιάδ, νη νπνίεο αθν-
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ξνύλ ηε δσή θαη ην έξγν ηνπ θαη έλα δεύηεξν, κ’ άξζξα, θσηνγξαθίεο ή πίλαθεο δσγξαθηθήο πνπ α-

θνξνύλ ηε ζάιαζζα, ηε ζθιεξή δσή ησλ λαπηηθώλ θαη ηε ζρέζε ησλ αλζξώπσλ κε ηα δώα. Αθνύγε-

ηαη από ην ζηεξενθσληθό ήρνπ  κεινπνηεκέλν ην πνίεκα «Οη γάηεο ησλ θνξηεγώλ» κνπζηθή – εθηέ-

ιεζε «Οη Ξέκπαξθνη» 1986 θαη ην «Μαξακπνύ» κνπζηθή – εθηέιεζε Μαξίδα Κσρ 1977. Οη καζε-

ηέο/ηξηεο αλνίγνπλ ην ζρνιηθό βηβιίν ζηε ζειίδα 236. Ο/ε εθπαηδεπηηθόο απνδίδεη ην πνίεκα. Οη κα-

ζεηέο /ηξηεο ην μαλαδηαβάδνπλ κόλνη ηνπο, αθνύ επηιύζνπλ ηπρόλ γισζζηθέο απνξίεο. Ο/ε εθπαηδεπ-

ηηθόο θάλεη κηα ζύληνκε αλαθνξά ζηε γεληά ηνπ ’30 θαη ηα βηνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ πνηεηή, ρσξίδεη 

ζε νκάδεο, ζηηο νπνίεο κνηξάδεη ηα θύιια εξγαζίαο. Ζ θάζε νκάδα παίξλεη ηε ζέζε ηεο ζηνλ ππνινγη-

ζηή θαη αλαιακβάλεη θάζε κέινο ηεο ηελ επζύλε γηα θάπνηα αηνκηθή θαη ηέινο νκαδηθή εξγαζία. Ζ 

ζπλεξγαζία θαη ε αλάιεςε ξόισλ από ηνπο καζεηέο κέζα ζηελ νκάδα δίλεη πξνζσπηθό λόεκα ζηελ 

αλαδήηεζε θαη βησκαηηθό ραξαθηήξα ζηελ νηθνδόκεζε ηεο γλώζεο. 

Δνδεικηικά θύλλα επγαζίαρ μαθηηών / ηπιών 

Οκάδα Α: Βηνγξάθνη 

Α. Αξρηθά πεξηεγεζείηε ζηελ ειεθηξνληθή εγθπθινπαίδεηα http://el.wikipedia.org θαη αθνινπ-

ζείζηε ηα βέιε ζεκαηηθόο θαηάινγνο > πνιηηηζκόο θαη ηέρλεο > Λνγνηερλία > Υπνθαηεγνξία: Πνίεζε 

> Υπνθαηεγνξία: πνηεηέο > Καηάινγνο ζύγρξνλσλ Διιήλσλ πνηεηώλ > 1901-1930 > Νίθνο Καββα-

δίαο. Βξείηε ηα ζηνηρεία «βηνγξαθία» θαη «εξγνγξαθία», αληηγξάςηε θαη απνζεθεύζηε ζην αξρείν 

word (πνηεηήο) πνπ βξίζθεηαη ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο. Σηε ζπλέρεηα πεξηεγεζείηε ζηελ ειεθηξνληθή 

ζειίδα ηνπ Δζληθνύ Κέληξνπ Βηβιίνπ www.ekebi.gr θαη αθνινπζήζηε ηα βέιε Τξάπεδα δεδνκέλσλ – 

Αξρεία > Αξρείν ζπγγξαθέσλ > Αξρείν Διιήλσλ Λνγνηερλώλ από ην 18ν αη. κέρξη ην 1935 > ζην 

επξεηήξην θιηθ ζην Κ > Καββαδίαο: βξείηε ηα ζηνηρεία «βηνγξαθηθό ζεκείσκα», «ελδεηθηηθή βηβιην-

γξαθία» θαη «εξγνγξαθία», αληηγξάςηε θαη απνζεθεύζηε ηα ζην ίδην αξρείν word (πνηεηήο).  

Παξαηεξήζηε ηε δνκή, ηα ζρόιηα πνπ ελδέρεηαη λα ππάξρνπλ ζηα απνζεθεπκέλα θείκελα θαη ε-

πηιέμηε ηα ζηνηρεία πνπ ζαο ρξεηάδνληαη, ώζηε λα ζπληάμεηε ην δηθό ζαο βηνγξαθηθό ζεκείσκα γηα 

ηνλ Νίθν Καββαδία (δσή, εξγνγξαθία, βηβιηνγξαθία).  

Β. Να εληνπίζεηε ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ΑΒΔΚΤ ηεο Σρνιηθήο Βηβιηνζήθεο ηα βηβιία πνπ 

ππάξρνπλ γηα ηνλ πνηεηή θαη λα ηα παξνπζηάζεηε ζηνπο ζπκκαζεηέο ζαο. 

Οκάδα Β: Γισζζνιόγνη- Λεμηθνγξάθνη 

Α. 1.Σεκαζίεο ηεο ιέμεο λαπηηθόο : Πιεθηξνινγήζηε www.keg.gr θαη αθνινπζείζηε ηα βέιε Νέα 

Διιεληθή > Δξγαιεία >Ζιεθηξνληθά Λεμηθά> Λεμηθό Κνηλήο Νενειιεληθήο (Τξηαληαθπιιίδε), ζηελ 

αλαδήηεζε πιεθηξνινγήζηε ηε ιέμε λαπηηθόο.  Αληηγξάςηε θαη απνζεθεύζηε ηηο ζεκαζίεο ζην αξρείν 

word (ιεμηιόγην) 2. Ζ ιέμε λαπηηθόο σο ζπλζεηηθό ιέμεσλ : Πιεθηξνινγήζηε www.keg.gr θαη αθν-

http://el.wikipedia.org/
http://www.ekebi.gr/
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ινπζώληαο ηα πξνεγνύκελα βήκαηα ζηελ αλαδήηεζε πιεθηξνινγήζηε λαπη- . Αληηγξάςηε θαη απν-

ζεθεύζηε 10 ιέμεηο κε απηό σο α΄ ζπλζεηηθό.  

Β. Ο Καββαδίαο ζηελ πνίεζή ηνπ ρξεζηκνπνηεί λαπηηθέο ιέμεηο. Πξέπεη λα βνεζήζεηε ηνπο ζπκ-

καζεηέο/ηξηεο ζαο λα ηηο θαηαλνήζνπλ. Γηαβάζηε πξνζεθηηθά ην θείκελν θαηαγξάςηε ηηο λαπηηθέο 

ιέμεηο θαη αλαδεηήζηε ηε ζεκαζία ηνπο ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε 

http://www.greece.org/poseidon/work/literature/wordy.html#6 αληηγξάςηε θαη απνζεθεύζηε ζην αξ-

ρείν word (γισζζάξη). 

Οκάδα Γ: Τερλνιόγνη – Μνπζηθνί  

Α. Αλαηξέμηε ζηε κεραλή αλαδήηεζεο εηθόλσλ http://images.google.gr θαη ζηηο ειεθηξνληθέο δη-

επζύλζεηο http://nikoskabbadias.blogspot.com/, http://www.sansimera.gr/ επηιέμηε θαη απνζεθεύζηε 

θσηνγξαθίεο ηνπ πνηεηή ζην αξρείν «εηθόλεο κνπ» θαη δεκηνπξγήζηε έλα κηθξό αξρείν PowerPoint 

κε θσηνγξαθίεο θαη ιεδάληεο ζρεηηθέο κε ηε δσή θαη ην έξγν ηνπ Καββαδία. 

Β. Πιεθηξνινγήζηε ηε δηεύζπλζε www.youtube.com, αλαδεηήζηε κεινπνηήζεηο πνηεκάησλ ηνπ 

Καββαδία, θαηεβάζηε θαη απνζεθεύζηε θάπνηεο κεινπνηήζεηο γηα λα ηηο αθνύζνπλ θαη νη ζπκκαζεηέο 

ζαο. Σηε ζπλέρεηα πιεθηξνινγήζηε: 

http://www.poiein.gr/archives/1873/index.html θαη θαηαγξάςηε ηηο κεινπνηήζεηο ηνπ πνηεηή κε 

ρξνλνινγηθή ζεηξά ζην αξρείν word (κεινπνηεκέλα). 

Οκάδα Γ: Λανγξάθνη 

Α. Πιεθηξνινγήζηε http://www.gnomikologikon.gr/index.html θαη αθνινπζώληαο ηα βέιε θα-

ηεγνξίεο >αιθαβεηηθό επξεηήξην> δώα > θαη κεηά θηιία αλαδεηήζηε γλσκηθά, παξνηκίεο/παξνηκηαθέο 

θξάζεηο ζηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηνύληαη νη ιέμεηο δώα, θηιία αιιά θαη γλσκηθά ησλ αξραίσλ Διιήλσλ 

γηα ηε θηιία θαη ηα δώα. Καηαγξάςηε θάπνηεο από απηέο θαη αλαιύζηε ζε κία παξάγξαθν απηήλ πνπ 

ζαο εθθξάδεη πεξηζζόηεξν. Σηε ζπλέρεηα ζηελ ίδηα δηεύζπλζε θαη ζηελ ελόηεηα ζπγγξαθείο > αιθα-

βεηηθό επξεηήξην > θιηθ ζην Κ Καββαδίαο, αληηγξάςηε θαη απνζεθεύζηε ζην αξρείν word (γλσκηθά) 

ζηίρνπο ηνπ Καββαδία πνπ ζεσξνύληαη πιένλ γλσκηθά. 

Β. Να εληνπίζεηε ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ΑΒΔΚΤ ηεο Σρνιηθήο Βηβιηνζήθεο βηβιία κε παξνη-

κίεο- γλσκηθά θαη λα ηα παξνπζηάζεηε ζηνπο ζπκκαζεηέο ζαο. 

Οκάδα E: Αξζνγξάθνη - Γεκηνπξγνί 

Α. http://users.uoa.gr/~nektar/arts/tributes/andreas_karkabitsas/index.htm  

http://www.greece.org/poseidon/work/literature/wordy.html#6
http://images.google.gr/
http://nikoskabbadias.blogspot.com/
http://www.sansimera.gr/
http://www.youtube.com/
http://www.poiein.gr/archives/1873/index.html
http://www.gnomikologikon.gr/index.html


 
73 

Κάληε θιηθ ζην θείκελν ηνπ Αλδξέα Καξθαβίηζα «Θάιαζζα», δηαβάζηε θαη γξάςηε ηελ πεξίιε-

ςε ηνπ θεηκέλνπ. Πνηα ζηνηρεία θνηλά εληνπίδεηε κε ηε ζεκαηηθή ηνπ Καββαδία; Σπγθξίλεηέ ηε κ’ 

απηή πνπ παξαηίζεηαη ζηε ζειίδα http://www.e-alexandria.gr/bookby.asp?ID=8&BID=43  

Β. http://pylaros.blogspot.com/2009/03/blog-post.html δηαβάζηε ην « Ζ δσή, Δλ-Πισ!» θαη απα-

ληήζηε κε 150 ιέμεηο πνηα ε ζρέζε ηνπ ππνθεηκέλνπ ηεο αθήγεζεο κε ηε ζάιαζζα; Πνηα θνηλά ζηνη-

ρεία δσήο/ζηάζεο εληνπίδεηε κε ηνλ Καββαδία; 

Αξιολόγηζη- Σςμπεπάζμαηα 

Ζ αμηνιόγεζε είλαη δηακνξθσηηθή θαη ηειηθή. Οη καζεηέο ζπκκεηέρνπλ θαη ζηηο δύν θάζεηο ηεο 

αμηνιόγεζεο. Σηε θάζε ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιόγεζεο απηναμηνινγνύληαη σο κέιε ηεο νκάδαο, 

ελώ ζηελ ηειηθή αμηνιόγεζε απηναμηνινγνύληαη σο νκάδα θαη αμηνινγνύλ ην απνηέιεζκα ηεο εξγα-

ζίαο ησλ άιισλ νκάδσλ. Ο/ε εθπαηδεπηηθόο ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο απηήο ηεο ηζηνεμε-

ξεύλεζεο ιεηηνπξγεί σο ζπληνληζηήο, δηακεζνιαβεηήο, παξαηεξεηήο. Αμηνινγεί ηε δνπιεηά κε ζπ-

γθεθξηκέλα θξηηήξηα (ιεηηνπξγία νκάδαο, επίηεπμε ζε θάζε θάζε ηεο νξγάλσζε θαη παξνπζίαζε εξ-

γαζηώλ) κέρξη ην ηειηθό απνηέιεζκα. 

Σπκπεξαζκαηηθά νη καζεηέο κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ επθαηξηώλ πνπ παξέρνληαη από ηε Σρνιηθή 

Βηβιηνζήθε, κε ηε ρξήζε ηεο βηβιηνγξαθίαο, ηνπ δηαδηθηύνπ, ησλ νπηηθνανπζηηθώλ κέζσλ, ηε ζπκκε-

ηνρή ζε εθπαηδεπηηθέο θαη πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, αλέπηπμαλ ζπλζεηηθέο θαη εξεπλεηηθέο εξγα-

ζίεο ζε νκάδεο, έκαζαλ λα απηελεξγνύλ, λα αλαπηύζζνπλ πξσηνβνπιίεο θαη λα δηαρεηξίδνληαη ηε 

γλώζε, ζπλζήθεο πνπ θαηαξγνύλ ζηελ πξάμε ηηο πξνθαηαζθεπαζκέλεο απαληήζεηο θαη θαινύλ ηα 

παηδηά λα απνιαύζνπλ ην ηαμίδη ησλ γλώζεσλ.  
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Έρνπλ εθαξκνγή νη ηζηνεμεξεπλήζεηο ζην λεπηαγσγείν;  
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Πεξίιεςε 

Ζ ηζηνεμεξεχλεζε απνηειεί κηα δηδαθηηθή πξνζέγγηζε δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο, ζην πιαίζην ηεο 

νπνίαο ην ζχλνιν ηεο πιεξνθνξίαο πνπ επεμεξγάδνληαη ηα παηδηά πξνέξρεηαη απφ ην δηαδίθηπν. Σηελ 

παξνχζα εξγαζία πεξηγξάθεηαη ν ζρεδηαζκφο θαη ε εθαξκνγή κηαο ηζηνεμέξεπλεζεο γηα «ηα Εψα ππφ 

εμαθάληζε». Ζ πξνηεηλφκελε δηδαζθαιία εθαξκφζηεθε ζε λεπηαγσγείν κε 10 παηδηά. Σηφρνο ήηαλ ε 

δηεξεχλεζε ηεο ζηάζεο ησλ παηδηψλ απέλαληη ζε απηή ηε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε θαη νη δπλαηφηεηεο 

αμηνπνίεζήο ηεο ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε, ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη ηζηνεμεξεπλήζεηο απεπζχ-

λνληαη θπξίσο ζε παηδηά κεγαιχηεξεο ειηθίαο. Ζ πεηξακαηηθή εθαξκνγή έδεημε φηη ηα παηδηά αληαπν-

θξίζεθαλ κε ελζνπζηαζκφ ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ελψ παξάιιεια πξνσζήζεθε ε ζπλεξγαζία 

θαη ε θξηηηθή ζθέςε. Δπηπιένλ, φινη νη δηδαθηηθνί ζηφρνη επηηεχρζεθαλ, ελψ ηα παηδηά εμνηθεηψζεθαλ 

θαη κε ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ σο πεγή πιεξνθνξηψλ. Σπκπεξαζκαηηθά, ε ηζηνεμεξεχλεζε, κε ηελ 

θαηάιιειε πξνζαξκνγή, κπνξεί λα αμηνπνηεζεί απφ λήπηα, ζπλεηζθέξνληαο ζεκαληηθά ζηε δηεχξπλ-

ζε ησλ καζεζηαθψλ ηνπο νξηδφλησλ, θαζψο θαη ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ επηθνηλσληαθψλ θαη ζπλεξγα-

ηηθψλ ηνπο δεμηνηήησλ. 

Λέμεηο – θιεηδηά : ηζηνεμεξεχλεζε, λεπηαγσγείν  

Εηζαγσγή 

Σηηο κέξεο καο ηα επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα πνπ εθπνλνχληαη γηα ηελ εθπαίδεπζε ζηνρεχνπλ 

ζηε δεκηνπξγία ηνπ ςεθηαθνχ ζρνιείνπ, θαζψο πξνυπνζέηνπλ ηελ πιήξε έληαμε ησλ Τερλνινγηψλ 

Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ ζην Πξφγξακκα Σπνπδψλ θαη ζηελ θαζεκεξηλή εθπαηδεπηηθή πξα-

θηηθή. Σην πιαίζην απηφ, ην ζχγρξνλν Διιεληθφ λεπηαγσγείν ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηηο ςεθηαθέο εμειί-

μεηο, θαζψο νη Νέεο Τερλνινγίεο έρνπλ γλσξίζκαηα, ζπλεπή κε ην καζεηνθεληξηθφ, εξεπλεηηθφ θαη 

νκαδνζπλεξγαηηθφ ηνπ ραξαθηήξα. 

Παξφια απηά, ζην ρψξν ηεο πξνζρνιηθήο αγσγήο, εκθαλίδνληαη απφ εθπαηδεπηηθνχο έληνλεο ακ-

θηζβεηήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ έληαμε ηνπ ππνινγηζηή ζηελ παηδαγσγηθή πξάμε. Ηδηαίηεξα ε ρξήζε 

ηνπ δηαδηθηχνπ βξίζθεηαη ζε πξσηαξρηθφ ζηάδην. Τν δηαδίθηπν άιισζηε, δελ απνηειεί ηδαληθφ θφζκν. 

Ζ ππεξπιεξνθφξεζε θαη ε πεξηηηή δηαθήκηζε έρεη πνιιέο θνξέο σο απνηέιεζκα ηνλ απνπξνζαλαην-

ιηζκφ ηνπ καζεηή απφ ηνλ επηδησθφκελν καζεζηαθφ ζηφρν. Σχκθσλα κε ηελ έξεπλα ησλ Εαξάλε θαη 

Οηθνλνκίδε (2005), νη λεπηαγσγνί θαίλεηαη λα ζεσξνχλ πσο ην δηαδίθηπν κπνξνχλ λα ην ρξεζηκνπνη-

νχλ κφλν νη ελήιηθεο γηα δηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο θαη φρη ηα παηδηά.  
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Σηελ παξνχζα εξγαζία, παξνπζηάδεηαη έλα ζρέδην δηδαζθαιίαο πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ αμηνπνίεζε 

ηνπ δηαδηθηχνπ. Ζ εξγαζία δνκείηαη σο εμήο· αξρηθά, αλαιχεηαη ε έλλνηα ηεο ηζηνεμεξεχλεζεο. Γίλε-

ηαη αλαθνξά ζην ζεσξεηηθφ πιαίζην πνπ ηε δηέπεη σο δηδαθηηθή πξνζέγγηζε, ζηα ραξαθηεξηζηηθά θαη 

ηε κνξθή ηεο, αιιά θαη ζηνπο ηξφπνπο εθπαηδεπηηθήο ηεο αμηνπνίεζεο. Αθνινχζσο, πεξηγξάθεηαη ην 

πξνηεηλφκελν ζρέδην εξγαζίαο, φπσο εθαξκφζηεθε πηινηηθά ζε δεκφζην λεπηαγσγείν κε 10 παηδηά. 

Τέινο, παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα, κέζα απφ κηα θαηαιεθηηθή ζπδήηεζε. 

Ιζηνεμεξεύλεζε (Webquest) 

Ζ ηζηνεμεξεχλεζε (Webquest) απνηειεί κηα κνξθή εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ ην νπνίν αμηνπνηεί 

ην δηαδίθηπν ζηα πιαίζηα ηεο παηδαγσγηθήο πξάμεο, ελψ επηπιένλ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηα παηδηά γηα 

ζπκκεηνρή, θνηλή δξαζηεξηνπνίεζε, απζεληηθή θαη κεηαζρεκαηηζηηθή κάζεζε.  

Με ηνλ φξν ηζηνεμεξεχλεζε, νξίδεηαη «ε κνξθή δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο 

ην ζχλνιν ηεο πιεξνθνξίαο, πνπ επεμεξγάδνληαη ηα εκπιεθφκελα ππνθείκελα, πξνέξρεηαη απφ ην 

δηαδίθηπν» (Dodge, 1997).  Ζ έλλνηα ηεο ηζηνεμεξεχλεζεο αλαπηχρζεθε ην 1995 απφ ηνλ Bernie 

Dodge θαη ζχληνκα απέθηεζε αξθεηνχο ππνζηεξηθηέο απφ ηε δηεζλή εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα. Απνδί-

δεηαη, επίζεο, θαη κε ηελ έθθξαζε «Γηθηπαθή Απνζηνιή», κηαο θαη ε καζεζηαθή δηαδηθαζία βαζίδε-

ηαη ζηελ απνζηνιή ζηνηρείσλ απφ ηνλ Παγθφζκην Ηζηφ (Παχινπ & Τεγνχζε, 2009).  

Πξφθεηηαη γηα κηα θαζνδεγνχκελε δηεξεπλεηηθή πξνζέγγηζε, θαηά ηελ νπνία νη καζεηέο δξνπλ 

θξηηηθά, ζπκκεηέρνπλ ελεξγά θαη καζαίλνπλ, θαζψο ρξεζηκνπνηνχλ πξνεπηιεγκέλεο πεγέο απφ ην δη-

αδίθηπν (Lim & Hernandez, 2007). Ζ ηζηνεμεξεχλεζε ιεηηνπξγεί θαιχηεξα ζε καζεζηαθέο θαηαζηά-

ζεηο πνπ εκπεξηθιείνπλ αμηνιφγεζε, ζχλζεζε θαη αλάιπζε, γηαηί νδεγνχλ ηα παηδηά ζε ζελάξηα αλνη-

ρηά ζε πνιιαπιέο πξννπηηθέο θαη εξκελείεο, πνπ απαηηνχλ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο πιεξνθνξίαο απφ 

δηάθνξεο πεγέο θαη εκπεξηθιείνπλ απζεληηθά πξνβιήκαηα θαη πεξίπινθα δεηήκαηα (Lim & Hernan-

dez, 2007). Σχκθσλα κε ηνπο Χαιθίδε, Μαλδξίθα, θ.α. (2009), κηα ηζηνεμεξεχλεζε απνηειεί έλα ζε-

λάξην θαηεπζπλφκελεο δηεξεχλεζεο, πνπ ρξεζηκνπνηεί πεγέο απφ ην δηαδίθηπν, ζην πιαίζην ηεο εηθν-

ληθήο εθηέιεζεο κηαο απζεληηθήο απνζηνιήο απφ ηνπο καζεηέο. Σηνρεχεη λα θηλεηνπνηήζεη ηνπο κα-

ζεηέο λα δηεξεπλήζνπλ αλνηρηά εξσηήκαηα, λα επεθηείλνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο εκπεηξία θαη λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε νκαδηθέο εξγαζίεο επηδηψθνληαο παξάιιεια ζηφρνπο καζεζηαθνχο, αιιά θαη ηελ 

θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ πιεξνθνξηθνχ γξακκαηηζκνχ.  

Ζ ηζηνεμεξεχλεζε, ζχκθσλα κε ηε δηεζλή θαη ειιεληθή βηβιηνγξαθία (Allan & Street, 2007, 

Παχινπ & Τεγνχζε, 2009, Χαιθίδεο θ.α., 2009), δηαξζξψλεηαη ζηηο παξαθάησ δνκέο: 

α) Ειζαγωγή, φπνπ επηδηψθεηαη λα πξνθιεζεί ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ, παξέρνληαο πιεξνθν-

ξίεο, ην γλσζηηθφ ππφβαζξν θαη ηελ θεληξηθή ηδέα ηνπ ζελαξίνπ. 
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β) Σηόσορ, Επγαζία ή Αποζηολή, φπνπ εμεγείηαη ε θαηεχζπλζε πξνο ηελ νπνία πξέπεη λα ζηξέθε-

ηαη ε έξεπλα, ελψ παξάιιεια πξνζδηνξίδεηαη ε εξγαζία θαη ν ξφινο ησλ παηδηψλ. 

γ) Διαδικαζία, φπνπ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα εξγαζηνχλ νη ζπκκεηέρν-

ληεο θαη πξνηείλνληαη πεγέο πξνο ρξήζε απφ ηνλ Παγθφζκην Ηζηφ. 

δ) Αξιολόγηζη, θαηά ηελ νπνία κέζσ ηεο ζπδήηεζεο θαη ηνπ αλαζηνραζκνχ, εθηηκάηαη ε επίηεπμε 

ησλ ζηφρσλ, ν ηξφπνο δνπιεηάο, ηα ηειηθά πξντφληα δξάζεο ελψ ε νκάδα δχλαηαη λα θαηαλνήζεη ηα 

επηηεχγκαηα θαη ηηο αδπλακίεο ηεο φιεο δηαδηθαζίαο. 

ε) Σςμπέπαζμα, φπνπ ζπλνςίδεηαη ε εκπεηξία κάζεζεο, θαζψο νη ζπκκεηέρνληεο ζπλζέηνπλ ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη θαηαλννχλ ηελ αμία φιεο ηεο εθαξκνγήο.  

ζη) Σελίδα εκπαιδεςηικού, φπνπ παξέρνληαη νδεγίεο θαη πιεξνθνξίεο γηα ρξήζε απφ άιινπο εθ-

παηδεπηηθνχο. 

Σεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ηζηνεμεξεχλεζεο είλαη φηη βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο δηεξεπλεηηθήο 

κάζεζεο θαη ηνπ επνηθνδνκεηηζκνχ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν καζεηήο αθνινπζψληαο ηα βήκαηα ηεο η-

ζηνεμεξεχλεζεο θαιείηαη λα εζηηάζεη ζηελ θαηαλφεζε θαη ρξήζε ηεο πιεξνθνξίαο θαη φρη απιά ζηελ 

αλαδήηεζε ή ηελ ηερληθή ηεο δηαρείξηζε. Με ηνλ ηξφπν απηφ ηθαλνπνηείηαη κηα βαζηθή αξρή ηνπ ε-

πνηθνδνκηζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε κάζεζε πξνυπνζέηεη ηελ θαηαλφεζε πνπ νηθνδνκείηαη κε 

βάζε ηηο ελέξγεηεο ηνπ ρξήζηε (Μπαιηά θ.α., 2009). Μπνξεί, ινηπφλ, λα ηζρπξηζηεί θαλείο, φηη δελ 

παξνπζηάδεηαη απιψο έλαο λένο ηξφπνο εχξεζεο ηεο πιεξνθνξίαο ζηα παηδηά, αιιά έλα εκπινπηηζκέ-

λν πεδίν πξνζσπηθήο δεκηνπξγίαο λέαο γλψζεο. Ταπηφρξνλα, ε γλσζηηθή δηαδηθαζία γίλεηαη πην α-

πιή, ελδηαθέξνπζα θαη ειθπζηηθή, θαζψο πξνσζείηαη κέζσ εηθφλσλ, βίληεν, animation θ.α., δεκηνπξ-

γψληαο ηζρπξνχο δεζκνχο αλάκεζα ζηελ έξεπλα, ζηηο ηερληθέο πνιπκέζσλ θαη ζηε ρξήζε ηνπ δηαδη-

θηχνπ ζηελ εθπαίδεπζε. 

Άιια δχν βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηζηνεμεξεχλεζεο, ζχκθσλα κε ηνπο Μηθξφπνπιν θαη 

Μπέιινπ (2010), είλαη α) ε ππφδεημε θαη ε επηινγή πεγψλ πιεξνθνξίαο απφ ην δηαδίθηπν, φπνπ ν 

εθπαηδεπηηθφο πξνηείλεη ζπγθεθξηκέλεο έγθπξεο ηζηνζειίδεο κε επίθαηξεο πιεξνθνξίεο, ψζηε λα απν-

θεχγεηαη ν απνπξνζαλαηνιηζκφο ησλ καζεηψλ θαη ε ζπαηάιε ρξφλνπ, θαη β) ε αλάζεζε ξφισλ ζε 

νκάδεο καζεηψλ ή ζε θάζε καζεηή ζχκθσλα κε ην ζελάξην δηδαζθαιίαο. 

Ιζηνεμεξεύλεζε κε ζέκα «Ζώα ππό εμαθάληζε»: Πηινηηθή εθαξκνγή 

Με βάζε ην παξαπάλσ ζεσξεηηθφ πιαίζην, ζρεδηάζηεθε κηα ηζηνεμεξεχλεζε, κε ζέκα «Εψα ππφ 

εμαθάληζε». θαη εθαξκφζηεθε πηινηηθά ζε λεπηαγσγείν αζηηθήο πεξηνρήο, κε πιεζπζκφ 10 παηδηψλ 

(8 λήπηα θαη 2 πξνλήπηα). Ζ δξαζηεξηφηεηα έρεη δηαζεκαηηθφ ραξαθηήξα, εκπιέθνληαο ηα εμήο γλσ-

ζηηθά αληηθείκελα: α) ε κειέηε πεξηβάιινληνο, β) ε γιψζζα, γ) ηα καζεκαηηθά, θαη δ) ηα εηθαζηηθά. 
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Τν ζπγθεθξηκέλν ζέκα, αιιά θαη νη επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηεο, επηιέρηεθαλ γηαηί αθελφο είλαη 

θαηάιιειεο γηα ηελ ειηθία ησλ παηδηψλ θαη αθεηέξνπ αγγίδνπλ ηα ελδηαθέξνληά ηνπο. Αληίζηνηρα, 

θαηά ηελ επηινγή ησλ ηζηνζειίδσλ θαη ησλ πεγψλ απφ ην δηαδίθηπν ιήθζεθαλ ππφςε παηδαγσγηθά 

θαη επηζηεκνληθά θξηηήξηα, φπσο ε ζπλάθεηα ησλ ζεκάησλ κε ηηο δεηνχκελεο δξαζηεξηφηεηεο, ε α-

ληαπφθξηζε ζην επίπεδν ησλ καζεηψλ, ε αμηνπηζηία, ε πιεξφηεηα, ε δηαθάλεηα θαη ε ζαθήλεηα 

(Μπαιηά θ.α., 2009). Γηα ηελ αλάπηπμε ηεο δξαζηεξηφηεηαο αθνινπζήζεθε ν δνκεκέλνο ζρεδηαζκφο 

ηεο ηζηνεμεξεχλεζεο, σζηφζν πξνζαξκφζηεθε ζηελ ειηθία θαη ηηο ηθαλφηεηεο ησλ παηδηψλ. Καζψο ηα 

παηδηά ζην λεπηαγσγείν δελ έρνπλ θαηαθηήζεη ηελ αλάγλσζε, ε πινήγεζε πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε 

βνήζεηα ηεο λεπηαγσγνχ, ε νπνία κεηέθεξε ηηο πιεξνθνξίεο ζηα παηδηά γηα λα ζπλαπνθαζίζνπλ ηνλ 

ηξφπν αμηνπνίεζήο ηεο, κέζα απφ ζπδήηεζε θαη δηαπξαγκάηεπζε. Σπλεπψο, ήηαλ δπλαηή ε ρξήζε θαη 

μέλσλ ηζηνζειίδσλ.  

Οη πξναπαηηνχκελεο δεμηφηεηεο γηα ηελ εκπινθή ησλ παηδηψλ ζε δξαζηεξηφηεηεο ηζηνεμεξεχλε-

ζεο ήηαλ ε εμνηθείσζε κε ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, ην δηαδίθηπν θαη ηηο ρξήζεηο ηνπο, θαζψο θαη 

ε δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο θαη ηθαλνπνηεηηθήο απφδνζεο κέζα ζε νκαδηθά θαη ζπλεξγαηηθά πιαίζηα.  

Σηφρνη ηεο ηζηνεμεξεχλεζεο ήηαλ, ηα παηδηά: 

 λα θαιιηεξγήζνπλ ην ζεβαζκφ ηνπο απέλαληη ζην δηθαίσκα πνπ έρεη θάζε δσληαλφο νξγαλη-

ζκφο ηεο γεο λα δεη ζε έλα αζθαιέο θαη πξνζηαηεπκέλν πεξηβάιινλ . 

 λα κάζνπλ ηνπο θηλδχλνπο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα δψα, αιιά θαη ην πψο ε εμαθάληζε ησλ 

δψσλ απηψλ έρεη αληίθηππν ζηε δσή ηνπ αλζξψπνπ. 

 λα απνθηήζνπλ ζεηηθέο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο απέλαληη ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη λα 

αλαπηχμνπλ ηθαλφηεηεο πνπ επλννχλ ηε ζπκκεηνρή θαη ηε δξάζε γηα ηελ επίιπζε πεξηβαιινληηθψλ 

δεηεκάησλ. 

 λα κάζνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ πιεξνθνξίεο θαη λα ηηο κνηξα-

ζηνχλ, κέζσ ησλ ζρεδίσλ εξγαζίαο, κε ηα ππφινηπα παηδηά. 

 λα ζπλεξγαζηνχλ θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ κέζα ζε πλεχκα δεκηνπξγηθφηεηαο θαη νκαδηθφηε-

ηαο. 

 λα αλαγλσξίζνπλ ην δηαδίθηπν σο πεγή πιεξνθνξηψλ. 

Σηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα δνκηθά ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ηελ πξνηεηλφκελε ηζηνεμεξεχ-

λεζε. 
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Δηζαγσγή 

Σηελ εηζαγσγή ηέζεθε ην δηδαθηηθφ πξφβιεκα. Με αθνξκή βηβιία, ζρεηηθά κε ηα ζέκα (ηα δψα 

ππφ εμαθάληζε), πνπ ηνπνζεηήζεθαλ ζηε βηβιηνζήθε ηεο ηάμεο, πξαγκαηνπνηήζεθε ζπδήηεζε γηα ην 

πνην κπνξεί λα είλαη ην πεξηερφκελφ ηνπο. Τα παηδηά επέιεμαλ έλα απφ απηά γηα λα δηαβαζηεί ζηελ 

ηάμε. Αθνινχζεζε ζπδήηεζε γηα ην πνηα δσάθηα θηλδπλεχνπλ κε εμαθάληζε, γηα πνηνπο ιφγνπο θαη 

κε πνηνπο ηξφπνπο κπνξνχλ λα πξνζηαηεπζνχλ. 

Δξγαζία 

Τα παηδηά ρσξίζηεθαλ ζε νκάδεο (κία γηα θάζε δψν), αλαιακβάλνληαο ξφινπο δεκνζηνγξάθσλ. 

Απνζηνιή ηνπο ήηαλ ε δεκηνπξγία κηαο αθίζαο κε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ην δψν πνπ επέιεμαλ. 

Οη αθίζεο είραλ ζηφρν ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ παηδηψλ ηνπ ζπζηεγαδφκελνπ 

λεπηαγσγείνπ θαη ησλ γνλέσλ γηα ηα ππφ εμαθάληζε δψα, ηνπο θηλδχλνπο πνπ αληηκεησπίδνπλ θαη 

ηνπο πηζαλνχο ηξφπνπο πξνζηαζίαο ηνπο. 

Γηαδηθαζία 

Μεηά ηελ αλάζεζε ηεο απνζηνιήο, ηα παηδηά ρσξίζηεθαλ ζε πέληε νκάδεο, θαζεκία απφ ηηο ν-

πνίεο αλέιαβε ηελ παξνπζίαζε ελφο δψνπ (ηελ θαθέ αξθνχδα, ηε ρειψλα θαξέηα-θαξέηα, ην ιχθν, ην 

δειθίλη θαη ηε κεζνγεηαθή θψθηα). Οη νκάδεο δεκηνπξγήζεθαλ κε βάζε ην δψν πνπ επέιεμε ην θάζε 

παηδί. Ταπηφρξνλα, ιήθζεθαλ ππφςε νη δπλαηφηεηεο ησλ παηδηψλ (επηδηψρζεθε ε δεκηνπξγία νκάδσλ 

κεηθηψλ δπλαηνηήησλ, αιιά θαη ε αμηνπνίεζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ ηνπο ζρέζεσλ). Σηε ζπλέρεηα, κε 

ηε βνήζεηα ηεο λεπηαγσγνχ, ηα παηδηά επηζθέθηεθαλ ηηο πξνηεηλφκελεο ηζηνζειίδεο γηα λα ζπιιέμνπλ 

πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο . Δλδεηθηηθά, θάπνηεο απφ ηηο ηζηνζειίδεο πνπ επηζθέθηεθαλ νη καζεηέο 

είλαη: 

http://12lyk-perist.att.sch.gr/Paper1.files/animals.htm 

http://www.arcturos.gr/gr/wildlife/A1.asp 

http://www.arcturos.gr/gr/wildlife/A2.asp 

http://www.mom.gr/ 

Ζ θάζε νκάδα επέιεμε ηηο εηθφλεο πνπ ήζειε λα εθηππψζεη γηα λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεη ζηελ εξγα-

ζία ηεο (Δηθφλα 1). 

 

Εικόνα 1: Τα παιδιά επιλέγοςν ηο ςλικό πος θα επεξεπγαζηούν 
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 Έπεηηα, εξγάζηεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηεο δηθήο ηεο αθίζαο, ε νπνία πεξηειάκβαλε θσηνγξαθίεο 

θαη πιεξνθνξίεο γηα ην αληίζηνηρν δψν (Δηθφλα 2). Ζ λεπηαγσγφο είρε ην ξφιν ηνπ γξακκαηέα, γξά-

θνληαο ζηελ αθίζα φζα ηα παηδηά ηεο θάζε νκάδαο ππαγφξεπαλ. 

 

Εικόνα 2: Τα παιδιά ζςνεπγάζονηαι για ηη δημιοςπγία ηηρ αθίζαρ 

 

Εικόνα 3: Τα παιδιά πποζθέηοςν και δικά ηοςρ ζσέδια ζηιρ αθίζερ 

Αμηνιφγεζε 

Ζ δξαζηεξηφηεηα δηήξθεζε ηξεηο κέξεο. Τελ πξψηε κέξα πξαγκαηνπνηήζεθε ε εηζαγσγή θαη ε 

πινήγεζε ζηηο ηζηνζειίδεο. Τε δεχηεξε κέξα επαλαιήθζεθε ε αλαδήηεζε πιηθνχ ζην δηαδίθηπν γηα 

λα ζπγθεληξσζνχλ νη πιεξνθνξίεο θαη νη εηθφλεο, γηα ηε δεκηνπξγία ησλ αθηζψλ. Παξάιιεια, νη ν-

κάδεο μεθίλεζαλ ηελ εξγαζία ηνπο. Τελ ηξίηε κέξα, νη εξγαζίεο νινθιεξσζήθαλ, παξνπζηάζηεθαλ 

θαη αλαξηήζεθαλ ζηελ είζνδν ηνπ ζρνιείνπ (Δηθφλα 3). 

 

Εικόνα 4: Τα παιδιά μελεηούν ηιρ αναπηημένερ αθίζερ 

 



 
80 

Ζ δεκηνπξγία ησλ αθηζψλ απνηέιεζε θαη ην θξηηήξην επηηπρίαο ηεο ηζηνεμεξεχλεζεο. Τα παηδηά 

αμηνινγήζεθαλ γηα ηηο γλψζεηο πνπ απέθηεζαλ, αιιά θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ νκαδηθή εξγαζία. 

Δπηθνπξηθά, ηα παηδηά αμηνινγήζεθαλ θαη αηνκηθά κε θχιιν εξγαζίαο ζηνλ ππνινγηζηή (Δηθφλα 4) 

πνπ δεκηνπξγήζεθε κε ην ινγηζκηθφ Kidspiration
1
 . Τα παηδηά θιήζεθαλ λα νκαδνπνηήζνπλ έλα ζχ-

λνιν δψσλ, δηαρσξίδνληάο ηα ζε απηά πνπ θηλδπλεχνπλ κε εμαθάληζε θαη απηά πνπ δελ απεηινχληαη. 

 

Εικόνα 5: Φύλλο αξιολόγηζηρ 

Σπκπέξαζκα 

Οη εξγαζίεο παξνπζηάζηεθαλ κέζα ζηελ ηάμε, παξνπζία θαη ησλ παηδηψλ ηνπ ζπζηεγαδφκελνπ 

λεπηαγσγείνπ. Σηε ζπλέρεηα, αλαξηήζεθαλ ζηελ είζνδν ηνπ ζρνιείνπ, ψζηε λα ελεκεξσζνχλ θαη λα 

επαηζζεηνπνηεζνχλ νη γνλείο, αιιά θαη φινη νη επηζθέπηεο, γηα ηνπο ηξφπνπο πξνζηαζίαο ησλ δψσλ 

ππφ εμαθάληζε. Ζ ηειεπηαία δξάζε ελίζρπζε ζεκαληηθά ην θίλεηξν ησλ παηδηψλ γηα ζπκκεηνρή ζηε 

δξαζηεξηφηεηα. 

Σπδήηεζε 

Οη ηζηνεμεξεπλήζεηο απνηεινχλ ζχλζεηα δηδαθηηθά ζελάξηα. Παξάιιεια, ε αλαδήηεζε ηεο πιε-

ξνθνξίαο πνπ απνηειεί ην πξσηνγελέο, πξνο επεμεξγαζία θαη νηθνδφκεζε λέαο γλψζεο πιηθφ, απαηηεί 

δεμηφηεηεο πνπ ηα παηδηά ηνπ λεπηαγσγείνπ δελ έρνπλ αθφκα θαηαθηήζεη. Έηζη, νη ηζηνεμεξεπλήζεηο 

εθαξκφδνληαη θπξίσο ζε καζεηέο ησλ ηειεπηαίσλ ηάμεσλ ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, ηνπ γπκλαζίνπ 

θαη ιπθείνπ. Σηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ ε πηινηηθή εθαξκνγή κηαο ηζηνεμεξεχλεζεο ζην 

λεπηαγσγείν γηα λα δηεξεπλεζεί ν πηζαλφο ηξφπνο αμηνπνίεζήο ηεο θαη ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία. Καηά 

ην ζρεδηαζκφ ηεο, έγηλαλ νη θαηάιιειεο πξνζαξκνγέο, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε εθαξκνγή ηεο ζην λε-

πηαγσγείν. Γηα παξάδεηγκα, ηα παηδηά δελ αλαδήηεζαλ απηφλνκα πιεξνθνξίεο ζην δηαδίθηπν, αιιά κε 

                                                 
1
 Τν ινγηζκηθφ δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ εηαηξία Inspiration Software, Inc. 

(http://www.inspiration.com/kidspiration) 

http://www.inspiration.com/kidspiration
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ηε βνήζεηα ηεο λεπηαγσγνχ, πνπ ιεηηνπξγνχζε σο «γξακκαηέαο» ησλ νκάδσλ. Δπηπιένλ, ην δείγκα 

απνηεινχληαλ απφ παηδηά, ήδε εμνηθεησκέλα κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο, αθνχ ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα, 

ν ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο απνηειεί ζεκαληηθφ εξγαιείν κάζεζεο. 

Παξφιν πνπ ηα παηδηά δελ είραλ θακία πξνεγνχκελε εκπεηξία κε παξφκνηεο δηδαθηηθέο πξνζεγ-

γίζεηο, αληαπνθξίζεθαλ κε κεγάιε πξνζπκία ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο. Αλέιαβαλ κε ελζνπζηαζκφ 

ηελ απνζηνιή ηνπο θαη ζπκκεηείραλ ελεξγά ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ζρεδίνπ εξγαζίαο. Γπζθνιίεο πα-

ξνπζηάζηεθαλ φηαλ αξθεηά παηδηά ζέιεζαλ λα αληηγξάςνπλ ηηο δηεπζχλζεηο ησλ ηζηνζειίδσλ. Απηφ 

φκσο δελ ήηαλ εθηθηφ, θαζψο δελ ήηαλ εμνηθεησκέλα κε ηνπο αγγιηθνχο ραξαθηήξεο θαη ηα ζχκβνια.  

Βαζηθφο ζηφρνο ηεο πεξηγξαθφκελεο έξεπλαο ήηαλ ε αλαθάιπςε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ ππνινγη-

ζηή θαη ηνπ δηαδηθηχνπ ηδηαίηεξα σο πεγή πιεξνθνξηψλ, θαζψο ηα πεξηζζφηεξα παηδηά ζεσξνχζαλ 

πσο κε ηνλ ππνινγηζηή κπνξνχκε κφλν λα παίμνπκε παηρλίδηα. Τειηθά ηα παηδηά θαηαλφεζαλ φηη απφ 

ην δηαδίθηπν κπνξνχλ λα ζπιιέμνπλ ζηνηρεία γηα έλα ζέκα πνπ ηα ελδηαθέξεη, ελψ ελζνπζηάζηεθαλ 

απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπγθεληξψζεθαλ. Μάιηζηα, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ζεψξεζαλ φηη δελ ήηαλ 

αξθεηέο, δεηψληαο λα ζπλερηζηεί ε αλαδήηεζε. Τν φηη ηα παηδηά αλαγλψξηζαλ ην δηαδίθηπν σο πεγή 

πιεξνθνξηψλ επηβεβαηψζεθε απφ ην γεγνλφο πσο δήηεζαλ λα ζπιιέμνπκε πιεξνθνξίεο θαη γηα άιια 

ζέκαηα πνπ ηα ελδηαθέξνπλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ν Κψζηαο (5,5 εηψλ) πνπ δήηεζε λα αλαδεηεζνχλ 

πιεξνθνξίεο γηα ηνπο δεηλφζαπξνπο. 

Ζ αλάπηπμε πλεχκαηνο ζπλεξγαζίαο θαη νκαδηθφηεηαο ήηαλ επίζεο βαζηθφο ζηφρνο ηεο έξεπλαο. 

Παξαηεξήζεθε πσο ηα παηδηά αιιειεπίδξαζαλ κεηαμχ ηνπο θαη ζπδήηεζαλ ηηο ηδέεο ηνπο , ελψ πα-

ξάιιεια αλαγλψξηζαλ θαη θάπνηεο θνξέο πηνζέηεζαλ ηηο απφςεηο ησλ άιισλ. Δπίζεο, είλαη ζεκαληη-

θφ πσο δήηεζαλ αιιά θαη έδσζαλ βνήζεηα ζηα κέιε ηεο νκάδαο ηνπο. Έηζη, αλ θαη ηα παηδηά δελ ήηαλ 

εμνηθεησκέλα κε ηελ εξγαζία ζε νκάδεο, εξγάζηεθαλ θαηά δεχγε γηα ηελ επηινγή ηνπ πιηθνχ, ησλ 

θεηκέλσλ θαη ηελ θαηαζθεπή ηεο αθίζαο. Σε γεληθέο γξακκέο δηαπξαγκαηεχηεθαλ ηηο ζπγθξνχζεηο θαη 

ηηο εληάζεηο κέζα ζηηο νκάδεο απνηειεζκαηηθά. Σε κηα κφλν πεξίπησζε ππήξμαλ έληνλεο δηαθσλίεο, 

κε απνηέιεζκα ε εξγαζία ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο λα απνηειεί ηε ζχλζεζε δπν αηνκηθψλ εξγα-

ζηψλ.  

 

Εικόνα 6: Η αθίζα για ηο δελθίνι  
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Εικόνα 7: Η αθίζα για ηην καθέ απκούδα 

Γεληθφηεξα, δηαπηζηψζεθε φηη νη δηδαθηηθνί ζηφρνη, επηηεχρζεθαλ. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ιήθζεθε 

ππφςε ε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ, ε επίδνζή ηνπο ζην θχιιν εξγαζίαο, αιιά θπξίσο ε νκαδηθή εξγα-

ζία, δειαδή ε αθίζα πνπ δεκηνχξγεζαλ. Οη εξγαζίεο ησλ παηδηψλ, ζηηο πεξηζζφηεξεο νκάδεο, ήηαλ 

πιήξεηο θαη πεξηεθηηθέο, κε θείκελα ηα νπνία παξείραλ επαξθείο πιεξνθνξίεο (Δηθφλεο 6 θαη 7). Αμί-

δεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη ηα παηδηά ππνζηήξημαλ ηελ απνζηνιή θαη ην ξφιν ηνπο κέρξη ην ηέινο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο, κε πνιχ ελζνπζηαζκφ.  

Σπκπεξαζκαηηθά, ε πηινηηθή εθαξκνγή πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξνχζα εξγαζία έδεημε φηη κε 

ηελ θαηάιιειε πξνζαξκνγή, ε ηζηνεμεξεχλεζε κπνξεί λα αμηνπνηεζεί θαη ζην λεπηαγσγείν. Δίηε απ-

ηφλνκα είηε σο κέξνο κηαο επξχηεξεο δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο, κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζηε 

δηεχξπλζε ησλ καζεζηαθψλ νξηδφλησλ ησλ παηδηψλ, θαζψο θαη ηελ θαιιηέξγεηα ησλ επηθνηλσληαθψλ 

θαη ζπλεξγαηηθψλ ηνπο δεμηνηήησλ. Φπζηθά, απαηηείηαη πξνζεθηηθφο ζρεδηαζκφο, αιιά θαη ζπλερήο 

ππνζηήξημε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο, αθνχ νη απαξαίηεηεο 

δεμηφηεηεο γηα νξηζκέλεο απφ ηηο ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηεθπεξαίσζε κηαο ηζηνεμεξεχλε-

ζεο δελ έρνπλ πάληα θαηαθηεζεί απφ ηα λήπηα. Γηα παξάδεηγκα, δελ είλαη ηα παηδηά απηήο ηεο ειηθίαο 

πάληα ζε ζέζε λα αλαγλψζνπλ θείκελα γηα λα εληνπίζνπλ ηα ηκήκαηα πνπ ζα ηνπο είλαη ρξήζηκα. Γηα 

ην ζθνπφ απηφ, απαηηείηαη ε ζπλδξνκή ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ, κέζα απφ κηα ζπλερή δηαινγηθή δηαδη-

θαζία, ψζηε λα δηεθπεξαησζεί νξζά κηα ηζηνεμεξεχλεζε. 
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 Πεπίλητη   

θνπόο ηεο εξγαζίαο είλαη ε αλάδεημε ηεο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηύνπ θαη ησλ θόκηθο ζην πιαίζην ηεο 

δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο δηδαζθαιίαο. Μαζεηέο θαη καζήηξηεο ηεο β΄ ηάμεο ηνπ Γπκλαζίνπ Ια-

ιπζνύ ζπκκεηείραλ ζε δηαζεκαηηθή εξγαζία ηύπνπ project, ζην νπνίν θαηαζθεύαζαλ θαη παξνπζία-

ζαλ θόκηθο κε πεξηβαιινληηθό πεξηερόκελν. Θεκαηηθνύο άμνλεο αλάπηπμεο απνηεινύλ ηα πεδία ηεο 

Σερλνινγίαο, ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. Πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί 

ην project ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο εξγαιεία ηζηνζειίδεο θηιηθέο θαη γλσζηέο ζηα παηδηά. ηελ αξρή θαη 

ζην ηέινο ηεο εξγαζίαο δόζεθαλ εξσηεκαηνιόγηα ζηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο πνπ ζπκκεηείραλ 

ζηελ έξεπλα. Γηαπηζηώζεθε πσο ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ γηα ηελ θαηαζθεπή πεξηβαιινληηθώλ θόκηθο 

βειηίσζε ηηο απόςεηο ησλ παηδηώλ ηόζν γηα ηνπο ζεκαηηθνύο άμνλεο  ηεο εξγαζίαο όζν θαη γηα ηε 

ρξήζε ησλ θόκηθο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.  

Λέξειρ κλειδιά: Project, θόκηθο, δηαδίθηπν, πεξηβάιινλ, δηαζεκαηηθόηεηα 

Ειζαγυγή 

Σα θόκηθο θαη ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ απνηεινύλ ζύγρξνλα δηδαθηηθά εξγαιεία κάζεζεο πνπ 

κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί ε θαηάιιε-

ιε αηκόζθαηξα κάζεζεο θαη λα εκπεδσζεί ε δηδαθηέα ύιε (Μίζηνπ, 2010). Όιν θαη πεξηζζόηεξνη 

εθπαηδεπηηθνί ζε όιεο ηηο βαζκίδεο ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο επηιέγνπλ ηα θόκηθο θαη ην δηαδίθηπν 

γηα λα πξνσζήζνπλ δηάθνξνπο δηδαθηηθνύο ζθνπνύο θαη ζηόρνπο. Σα ζηνηρεία απηά νδεγνύλ ζηε 

ζθέςε όηη δεκηνπξγείηαη έλα απμαλόκελν ζπλεηδεηνπνηεκέλν θνηλό πνπ αζρνιείηαη κε ελαιιαθηηθέο 

πξνηάζεηο ζην πιαίζην ηεο βειηίσζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.  

Σσεδιαζμόρ και ςλοποίηζη διαθεμαηικού project 

Kαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο 2010 – 2011 πινπνηήζεθε ζην Γπκλάζην Ιαιπζνύ ζηε Ρό-

δν δηαζεκαηηθή εξγαζία ηύπνπ project κε ζέκα «Kαηαζθεπή πεξηβαιινληηθώλ θόκηθο κε ρξήζε ηνπ 

δηαδηθηύνπ». ηελ εξγαζία ρξεζηκνπνηνύληαη ηόζν ηα θόκηθο όζν θαη ην δηαδίθηπν πξνθεηκέλνπ λα 

πινπνηεζνύλ νη ζηόρνη ηνπ project. Σνπο ζεκαηηθνύο άμνλεο ηεο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο απνηε-

ινύζαλ ε Σερλνινγία, ε Πιεξνθνξηθή θαη ε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε (Αιαρηώηεο, 2002). 
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Από ηελ νπηηθή ηεο Σερλνινγίαο 

Σα παηδηά αμηνπνηνύλ κηα πνηθηιία ηερλνινγηθώλ επηηεπγκάησλ θαη πεγώλ πιεξνθόξεζεο, ζπ-

κπεξηιακβαλόκελνπ ηνπ δηαδηθηύνπ, ηαμηλνκνύλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ζρεδηαζκό θαη ηελ θα-

ηαζθεπή ησλ θόκηθο θαη ηηο ρξεζηκνπνηνύλ ζηελ πξάμε. Έηζη, απνθηνύλ ηθαλόηεηεο γηα «γεληθεύ-

ζεηο», λα ρξεζηκνπνηνύλ δειαδή ηηο ίδηεο δηαδηθαζίεο θαη πξαθηηθέο γηα νπνηνδήπνηε ηερλνινγηθό 

πξόβιεκα ζα αληηκεησπίζνπλ ζην κέιινλ (Ηιηάδεο & Raw, 1996).  

Από ηελ νπηηθή ηεο Πιεξνθνξηθήο 

Σα παηδηά γλσξίδνπλ θαη ρξεζηκνπνηνύλ ηνλ ππνινγηζηή σο εληαίν ζύζηεκα, αλνίγνπλ θαη θιεί-

λνπλ δηάθνξεο εθαξκνγέο, γξάθνπλ θαη επεμεξγάδνληαη θείκελα,  απνζεθεύνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο, 

ρξεζηκνπνηνύλ ην δηαδίθηπν γηα ζπιινγή πιεξνθνξηώλ, θαηαζθεπή θαη επεμεξγαζία εηθόλσλ. Δπηιέ-

γνπλ θαη ρξεζηκνπνηνύλ ινγηζκηθά θαη ηζηνζειίδεο, αληηιακβάλνληαη ην ζθνπό θαη ηε ρξεζηκόηεηα 

ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ ζηε ζύγρξνλε θνηλσλία (ηκάηνο, 1999). 

Από ηελ νπηηθή ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο 

Σα παηδηά ζπλεηδεηνπνηνύλ ηελ αιιειεπίδξαζε αλζξώπνπ θαη πεξηβάιινληνο. Μειεηνύλ ηα πε-

ξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα θαη ηηο επηπηώζεηο ηνπο. Δμεηάδνπλ  δηεπηζηεκνληθά θαη δηαζεκαηηθά ηα 

ζέκαηα πνπ αλαπηύζζνπλ ζηα θόκηθο. πλεξγάδνληαη, αλαδεηθλύνπλ αμίεο θαη λέα πξόηππα θαη ζηά-

ζεηο απέλαληη ζην πεξηβάιινλ. πκκεηέρνπλ ελεξγά ζε ζπιινγηθέο δξάζεηο αληηκεησπίδνληαο θξηηηθά 

ηε ζύγρξνλε πξαγκαηηθόηεηα (ηέθνο, 2008).  

Πεπιεσόμενο και δπαζηηπιόηηηερ ζηη διδακηική διαδικαζία 

Καηά ηελ πινπνίεζε ηνπ project εθαξκόζηεθε αξρηθά ε θάζε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο θαη ζηε ζπ-

λέρεηα ε κέζνδνο ηεο αλαθαιππηηθήο-δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο. ηε βηβιηνζήθε ηνπ ζρνιείνπ ηνπο ηα 

παηδηά κειέηεζαλ θόκηθο κε πεξηβαιινληηθό πεξηερόκελν. Ο πξνβιεκαηηζκόο πνπ αλαδύζεθε από 

ηελ αλάγλσζε ησλ θόκηθο έγηλε γόληκν πεδίν ζπδεηήζεσλ θαη αληαιιαγήο ηνπ ηξόπνπ εξκελείαο ησλ 

ηζηνξηώλ από θάζε παηδί ζε ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ (Tauveron, 1999). Παξάιιεια, πάιη κέζα από 

αληαιιαγέο απόςεσλ θαη κε δηεξεπλεηηθό ηξόπν νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο αλέιπζαλ ζηνηρεία ηεο 

«γιώζζαο» ησλ θόκηθο θαη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν νη ηδηαίηεξεο ηερληθέο ηνπο πξνσζνύλ ηα κελύκαηά 

ηνπο, θαζώο θαη βαζηθά ζηνηρεία ηεο αθήγεζεο πνπ αθνξνύζαλ πινθή, ραξαθηήξεο, ζθεληθό.  Δπί-

ζεο, κειέηεζαλ ηε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζείηαη γηα ην ζρεδηαζκό, ηελ θαηαζθεπή θαη ηελ έθδνζε 

ελόο θόκηθο. Καηόπηλ, ηα παηδηά θιήζεθαλ λα γξάςνπλ ζελάξηα γηα θόκηθο κε πεξηβαιινληηθό πεξηε-

ρόκελν.  

Γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ θόκηθο θαζώο θαη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ project ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη 

ηζηνδειίδεο  http://www.picnik.com  θαη  http://www.facebook.com. Οη ζπγθεθξηκέλεο ηζηνζειίδεο 

είλαη πνιύ γλσζηέο ζηα παηδηά, ε ρξήζε ηνπο είλαη δσξεάλ θαη επηιέρζεθαλ πξνθεηκέλνπ ε εξγαζία 

λα είλαη επράξηζηε γηα ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο. Γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ θόκηθο  ρξεζηκνπνηή-

ζεθε ην picnik πνπ απνηειεί νπζηαζηηθά κηα ηζηνζειίδα πνπ δίλεη ζην ρξήζηε ηε δπλαηόηεηα λα επε-
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μεξγαζηεί εηθόλεο, λα πξνζζέζεη θείκελα θ.ά. Σα θόκηθο πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ αλαξηήζεθαλ ζην 

δηαδίθηπν ζηηο πξνζσπηθέο ζειίδεο ησλ παηδηώλ ζηελ ηζηνζειίδα θνηλσληθήο δηθηύσζεο 

facebook.Μία νκάδα καζεηώλ αλέιαβε λα ζπιιέμεη ηα θόκηθο από ηηο ζειίδεο ησλ παηδηώλ ζην face-

book θαη λα θαηαζθεπάζεη κε απηά έλα αξρείν παξνπζίαζεο κε ην PowerPoint. Σν αξρείν παξνπζία-

ζεο πνπ θαηαζθεπάζηεθε πξνβιήζεθε ζηε βηβιηνζήθε ηνπ ζρνιείνπ ζηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο 

πνπ ζπκκεηείραλ ζην project. Αθνινύζεζε ζπδήηεζε πνπ αθνξνύζε ηόζν ην πεξηερόκελν ησλ θόκηθο 

πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ αιιά θαη ηε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε.  

Πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζνύλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ project δόζεθε ζηα παηδηά εξσηεκαηνιόγην 

ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο ηεο εξγαζίαο. Υξεζηκνπνηήζεθε ην ζηαηηζηηθό ινγηζκηθό SPSS v.17 γηα λα 

δηαπηζησζνύλ νη απόςεηο ησλ καζεηώλ ηόζν γηα ηνπο ζεκαηηθνύο άμνλεο ηνπ project όζν θαη γηα ηε 

ρξήζε ησλ θόκηθο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (Παπαδεκεηξίνπ, 2005) . 

Τα αποηελέζμαηα ηηρ έπεςναρ 

ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 19 καζεηέο (38%) θαη 31 καζήηξηεο (62%) ηεο β΄ ηάμεο ηνπ Γπκλαζίνπ 

Ιαιπζνύ. ηελ εξώηεζε «ζνπ αξέζεη λα δηαβάδεηο θόκηθο» πξηλ ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε «θαζόινπ» 

απάληεζε ην 4% ησλ παηδηώλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ελώ κεηά ηελ παξέκβαζε θαλέλα παηδί 

(0%) δελ επέιεμε ην «θαζόινπ». Αξρηθά ην 36% επέιεμε ην «ιίγν» θαη ζην ηέινο «ιίγν» απάληεζε ην 

4%. Πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε ην 22% ησλ παηδηώλ επέιεμε ην «κέηξηα». Πξηλ ηε παξέκβαζε ην 

20% απάληεζε «αξθεηά» ελώ κεηά ηελ παξέκβαζε «αξθεηά» επέιεμε ην 38%. Αξρηθά ην 18% ησλ 

παηδηώλ απάληεζε «πνιύ» ελώ ζην ηέινο «πνιύ» επέιεμε ην 36%. Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθό όηη ην 

ζύλνιν ηνπ «αξθεηά» θαη ηνπ «πνιύ» απμήζεθε από 38% πξηλ ηελ παξέκβαζε  ζε 74% κεηά ηελ πα-

ξέκβαζε.  

ηελ εξώηεζε «πηζηεύεηο όηη ηα ζρνιηθά βηβιία ζα έπξεπε λα πεξηείραλ θαη θόκηθο» πξηλ θαη κε-

ηά ηελ παξέκβαζε θαλέλα παηδί (0%) δελ επέιεμε ην «θαζόινπ». Αξρηθά ην 30% επέιεμε ην «ιίγν» 

ελώ ζην ηέινο θαλέλα παηδί (0%) δελ απάληεζε «ιίγν». «Μέηξηα» αξρηθά απάληεζε ην 14% θαη κεηά 

ηελ παξέκβαζε ην 20%. Πξηλ ηε παξέκβαζε ην 32% απάληεζε «αξθεηά» ελώ κεηά «αξθεηά» επέιεμε 

ην 42%. Αξρηθά ην 24% ησλ παηδηώλ απάληεζε «πνιύ» ελώ ζην ηέινο «πνιύ» επέιεμε ην 38%. Σν 

ζύλνιν ηνπ «αξθεηά» θαη ηνπ «πνιύ» απμήζεθε από 56% πξηλ ηελ παξέκβαζε  ζε 80% κεηά ηελ πα-

ξέκβαζε. 

ηελ εξώηεζε «ζα ζνπ άξεζε λα ζπκκεηάζρεηο ζηελ θαηαζθεπή ελόο θόκηθο» (Γηάγξακκα 1) 

πξηλ ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε «θαζόινπ» απάληεζε ην 10% ησλ παηδηώλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπ-

λα ελώ κεηά ηελ παξέκβαζε θαλέλα παηδί (0%) δελ επέιεμε ην «θαζόινπ». Αξρηθά ην 16% επέιεμε 

ην «ιίγν» ελώ ζην ηέινο «ιίγν» δελ επέιεμε θαλέλα παηδί (0%). Πξηλ ηελ παξέκβαζε ην 12% απά-

ληεζε «κέηξηα» ελώ κεηά ηελ παξέκβαζε «κέηξηα» επέιεμε ην 22% ησλ παηδηώλ. Πξηλ ηε παξέκβαζε 

ην 22% απάληεζε «αξθεηά» ελώ κεηά «αξθεηά» επέιεμε ην 24%. Αξρηθά ην 40% ησλ παηδηώλ απά-

ληεζε «πνιύ» ελώ ζην ηέινο «πνιύ» επέιεμε ην 54%. Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθό όηη ην ζύλνιν ηνπ 
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«αξθεηά» θαη ηνπ «πνιύ» απμήζεθε από 66% πξηλ ηελ παξέκβαζε  ζε 78% κεηά ηελ παξέκβαζε. 

 

Διάγραμμα 1. Θα ζνπ άξεζε λα ζπκκεηάζρεηο ζηελ θαηαζθεπή ελόο θόκηθο 

ηελ εξώηεζε «ζα ζνπ άξεζε λα δηδάζθνληαη ηα καζήκαηα κε ηε βνήζεηα ησλ θόκηθο» (Γηά-

γξακκα 2) πξηλ ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε «θαζόινπ» απάληεζε ην 8% ησλ παηδηώλ πνπ ζπκκεηείραλ 

ζηελ έξεπλα ελώ κεηά ηελ παξέκβαζε θαλέλα παηδί (0%) δελ επέιεμε ην «θαζόινπ». Αξρηθά ην 26% 

επέιεμε ην «ιίγν» ελώ ζην ηέινο «ιίγν» δελ απάληεζε θαλέλα παηδί (0%). Πξηλ ηελ παξέκβαζε ην 

20% απάληεζε «κέηξηα» ελώ κεηά ηελ παξέκβαζε «κέηξηα» επέιεμε ην 22% ησλ παηδηώλ. Πξηλ ηε 

παξέκβαζε ην 26% απάληεζε «αξθεηά» ελώ κεηά «αξθεηά» επέιεμε ην 32%. Αξρηθά ην 20% ησλ 

παηδηώλ απάληεζε «πνιύ» ελώ ζην ηέινο «πνιύ» επέιεμε ην 46%. Σν ζύλνιν ηνπ «αξθεηά» θαη ηνπ 

«πνιύ» απμήζεθε από 46% πξηλ ηελ παξέκβαζε  ζε 78% κεηά ηελ παξέκβαζε. 

 

Διάγραμμα 2. Θα ζνπ άξεζε λα δηδάζθνληαη ηα καζήκαηα κε ηε βνήζεηα ησλ θόκηθο 

ηελ εξώηεζε «πηζηεύεηο όηη ζα καζήκαηα ζα ήηαλ πην επράξηζηα αλ νη θαζεγεηέο ρξεζηκνπνη-

νύζαλ θόκηθο» (Γηάγξακκα 3) πξηλ ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε «θαζόινπ» απάληεζε ην 4% ησλ παη-

δηώλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ελώ κεηά ηελ παξέκβαζε θαλέλα παηδί (0%) δελ επέιεμε ην «θα-

ζόινπ». Αξρηθά ην 22% επέιεμε ην «ιίγν» ελώ ζην ηέινο «ιίγν» δελ επέιεμε θαλέλα παηδί (0%). 

Πξηλ ηελ παξέκβαζε ην 2% απάληεζε «κέηξηα» ελώ κεηά ηελ παξέκβαζε «κέηξηα» επέιεμε ην 18% 
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ησλ παηδηώλ. Πξηλ ηε παξέκβαζε ην 30% απάληεζε «αξθεηά» ελώ κεηά «αξθεηά» επέιεμε ην 26%. 

Αξρηθά ην 42% ησλ παηδηώλ απάληεζε «πνιύ» ελώ ζην ηέινο «πνιύ» επέιεμε ην 56%. Σν ζύλνιν ηνπ 

«αξθεηά» θαη ηνπ «πνιύ» απμήζεθε από 72% πξηλ ηελ παξέκβαζε ζε 82% κεηά ηελ παξέκβαζε. 

 

Διάγραμμα 3. Πηζηεύεηο όηη ζα καζήκαηα ζα ήηαλ πην επράξηζηα αλ νη θαζεγεηέο ρξεζηκνπνηνύζαλ 

θόκηθο 

Πξηλ ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε ηα παηδηά απάληεζαλ ζηελ εξώηεζε «πηζηεύεηο όηη ζα ζνπ αξέζεη 

ην κάζεκα ηεο Σερλνινγίαο» ελώ κεηά ηελ παξέκβαζε απάληεζαλ ζηελ εξώηεζε «ζνπ αξέζεη ην κά-

ζεκα ηεο Σερλνινγίαο». Πξηλ ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε «θαζόινπ» απάληεζε ην 6% ησλ παηδηώλ πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ελώ κεηά ηελ παξέκβαζε θαλέλα παηδί (0%) δελ επέιεμε ην «θαζόινπ». 

Αξρηθά ην 12% επέιεμε ην «ιίγν» ελώ ζην ηέινο «ιίγν» δελ επέιεμε θαλέλα παηδί (0%). Πξηλ ηελ 

παξέκβαζε ην 14% απάληεζε «κέηξηα» ελώ κεηά ηελ παξέκβαζε «κέηξηα» επέιεμε ην 8% ησλ παη-

δηώλ. Πξηλ ηε παξέκβαζε ην 36% απάληεζε «αξθεηά» ελώ κεηά «αξθεηά» επέιεμε ην 40%. Αξρηθά 

ην 32% ησλ παηδηώλ απάληεζε «πνιύ» ελώ ζην ηέινο «πνιύ» επέιεμε ην 52%. Σν ζύλνιν ηνπ «αξθε-

ηά» θαη ηνπ «πνιύ» απμήζεθε από 68% πξηλ ηελ παξέκβαζε  ζε 92% κεηά ηελ παξέκβαζε. 

Πξηλ ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε ηα παηδηά απάληεζαλ ζηελ εξώηεζε «πηζηεύεηο όηη ζα ζνπ αξέζεη 

ην κάζεκα ηεο Πιεξνθνξηθήο» ελώ κεηά ηελ παξέκβαζε απάληεζαλ ζηελ εξώηεζε «ζνπ αξέζεη ην 

κάζεκα ηεο Πιεξνθνξηθήο». Πξηλ ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε «θαζόινπ» απάληεζε ην 4% ησλ παηδηώλ 

πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ελώ κεηά ηελ παξέκβαζε θαλέλα παηδί δελ (0%) επέιεμε ην «θαζό-

ινπ». Αξρηθά ην 16% επέιεμε ην «ιίγν» ελώ ζην ηέινο «ιίγν» δελ επέιεμε θαλέλα παηδί (0%). Πξηλ 

ηελ παξέκβαζε ην 22% απάληεζε «κέηξηα» ελώ κεηά ηελ παξέκβαζε «κέηξηα» επέιεμε ην 14% ησλ 

παηδηώλ. Πξηλ ηε παξέκβαζε ην 14% απάληεζε «αξθεηά» ελώ κεηά «αξθεηά» επέιεμε ην 28%. Αξρη-

θά ην 44% ησλ παηδηώλ απάληεζε «πνιύ» ελώ ζην ηέινο «πνιύ» επέιεμε ην 58%. Σν ζύλνιν ηνπ 

«αξθεηά» θαη ηνπ «πνιύ» απμήζεθε από 58% πξηλ ηελ παξέκβαζε  ζε 86% κεηά ηελ παξέκβαζε. 

Πξηλ ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε ηα παηδηά απάληεζαλ ζηελ εξώηεζε «πηζηεύεηο όηη ζα ζνπ άξεζε 

λα ζπκκεηάζρεηο ζε κηα πεξηβαιινληηθή δξάζε» ελώ κεηά ηελ παξέκβαζε απάληεζαλ ζηελ εξώηεζε 

«ζνπ αξέζεη πνπ ζπκκεηέρεηο ζε κηα πεξηβαιινληηθή δξάζε». Πξηλ ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε «θαζό-
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ινπ» απάληεζε ην 2% ησλ παηδηώλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ελώ κεηά ηελ παξέκβαζε θαλέλα 

παηδί (0%) δελ επέιεμε ην «θαζόινπ». Αξρηθά ην 18% επέιεμε ην «ιίγν» ελώ ζην ηέινο «ιίγν» δελ 

επέιεμε θαλέλα παηδί (0%). Πξηλ ηελ παξέκβαζε ην 14% απάληεζε «κέηξηα» ελώ κεηά ηελ παξέκβα-

ζε «κέηξηα» επέιεμε ην 18% ησλ παηδηώλ. Πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε ην 30% απάληεζε «αξθε-

ηά». Αξρηθά ην 36% ησλ παηδηώλ απάληεζε «πνιύ» ελώ ζην ηέινο «πνιύ» επέιεμε ην 52%. Σν ζύλν-

ιν ηνπ «αξθεηά» θαη ηνπ «πνιύ» απμήζεθε από 66% πξηλ ηελ παξέκβαζε  ζε 82% κεηά ηελ παξέκ-

βαζε. 

Κύξην δεηνύκελν ηεο έξεπλαο ήηαλ ην αλ βειηηώζεθαλ νη ζηάζεηο ησλ παηδηώλ ηόζν  απέλαληη 

ζηε ρξήζε ησλ θόκηθο ζηε δηδαζθαιία όζν θαη απέλαληη ζηελ Σερλνινγία, ηελ Πιεξνθνξηθή, θαη ηελ 

Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, πνπ απνηεινύζαλ ηνπο ζεκαηηθνύο άμνλεο ηεο δηαζεκαηηθνύ project. ’ 

απηό ην πιαίζην πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο κέζσλ ηηκώλ κε ηε ρξήζε ηνπ ειέγρνπ ησλ εμαξηεκέλσλ 

δεπγώλ (Paired-Samples T-Test) ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ από ηα εξσηεκαηνιόγηα πνπ 

δόζεθαλ πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε. Πξαγκαηνπνηήζεθε, επίζεο, ππνινγηζκόο ηνπ ζπληειεζηή 

ζπζρέηηζεο d ηνπ Cohen πνπ δείρλεη ηε ζπζρέηηζε ηεο επίδξαζεο ηνπ κεγέζνπο (effect size 

correlation) (Πίλαθαο 1). Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ ζπληειεζηή d ηνπ Cohen ρξεζηκνπνηήζεθε ν Effect 

Size Calculator, ν νπνίνο είλαη online εθαξκνγή ζηελ ηζηνζειίδα http://www.uccs.edu/ 

~faculty/lbecker/.  

Πίνακαρ 1. πγθξίζεηο ησλ απνηειεζκάησλ 

 Επυηήζειρ 

Ππιν Μεηά 
Sig.               

(2-tailed) 
d Μέζη 

ηιμή 

Τςπική 

απόκλιζη 

Μέζη 

ηιμή 

Τςπική 

απόκλιζη 

νπ αξέζεη λα δηαβάδεηο θόκηθο; 3,12 1,20 4,06 0,87 0,000 0,89 

Πηζηεύεηο όηη ηα ζρνιηθά βηβιία 

ζα έπξεπε λα πεξηείραλ θαη θό-

κηθο; 3,50 1,16 4,18 0,75 0,000 0,69 

Θα ζνπ άξεζε λα ζπκκεηάζρεηο 

ζηελ θαηαζθεπή ελόο θόκηθο; 3,66 1,40 4,32 0,82 0,000 0,57 

Θα ζνπ άξεζε λα δηδάζθνληαη 

ηα καζήκαηα κε ηε βνήζεηα ησλ 

θόκηθο; 3,24 1,27 4,24 0,80 0,000 0,94 

Πηζηεύεηο όηη ζα καζήκαηα ζα 

ήηαλ πην επράξηζηα αλ νη θαζε-

γεηέο ρξεζηκνπνηνύζαλ θόκηθο; 3,84 1,30 4,38 0,78 0,000 0,51 

Πηζηεύεηο όηη ζα ζνπ αξέζεη ην 

κάζεκα ηεο Σερλνινγίαο; 3,76 1,20 4,44 0,64 0,000 0,71 

Πηζηεύεηο όηη ζα ζνπ αξέζεη ην 

κάζεκα ηεο Πιεξνθνξηθήο; 3,78 1,28 4,44 0,73 0,000 0,63 

Θα ζνπ άξεζε λα ζπκκεηάζρεηο 

ζε έλα πεξηβαιινληηθό πξό-

γξακκα; 3,80 1,18 4,34 0,77 0,000 0,54 
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Από ηα δεδνκέλα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 1 δηαπηζηώλεηαη όηη παξνπζηάδεηαη ζε όιεο 

ηηο πεξηπηώζεηο δηαθνξνπνίεζε θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηα απνηειέζκαηα ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ πνπ δόζεθαλ πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε. Απηό ζπλεπάγεηαη ηόζν από ηε βειηί-

σζε ησλ κέζσλ ηηκώλ όζν θαη από ηα απνηειέζκαηα ηνπ  T-Test. Οη ηηκέο ηνπ Sig.2-tailed είλαη πνιύ 

κηθξόηεξεο ηνπ 0,05 γεγνλόο πνπ αλαδεηθλύεη ηε δηαθνξνπνίεζε κεηαμύ ησλ δύν κεηξήζεσλ. Καη νη 

ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή d ηνπ Cohen πνπ είλαη πάληα κεγαιύηεξεο ηνπ 0,5 δείρλνπλ ηελ πξναλαθεξόκε-

λε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (Cohen, 1988).  

Αποηίμηζη ηος project 

θνπόο ηεο εξγαζίαο  ήηαλ ε αλάδεημε ηεο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηύνπ θαη ε θαηαζθεπή θόκηθο ζην 

πιαίζην ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο. Μαζεηέο θαη καζήηξηεο ηεο β΄ ηάμεο ηνπ Γπκλαζίνπ Ιαιπζνύ ζπκκε-

ηείραλ ζε δηαζεκαηηθό project, ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ  θαηαζθεύαζαλ θαη παξνπζίαζαλ θόκηθο κε 

πεξηβαιινληηθό πεξηερόκελν (Υξπζαθίδεο, 1996). Η έξεπλα κε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ ζηελ αξρή 

θαη ζην ηέινο ηνπ project έδεημε όηη πινπνηήζεθαλ  νη αξρηθνί ζηόρνη. Οη απόςεηο ησλ καζεηώλ γηα 

ηνπο ζεκαηηθνύο άμνλεο  ηεο εξγαζίαο, ηελ Σερλνινγία, ηελ Πιεξνθνξηθή θαη ηελ Πεξηβαιινληηθή 

Δθπαίδεπζε, βειηηώζεθαλ αηζζεηά. εκαληηθή, επίζεο, βειηίσζε παξνπζηάζηεθε ζηηο ζηάζεηο ησλ 

παηδηώλ απέλαληη ζηε ρξήζε ησλ θόκηθο ζηε δηδαζθαιία. Όινη νη δείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ (έ-

ιεγρνο κέζσλ ηηκώλ, T-Test, ζπληειεζηήο d ηνπ Cohen) έδεημαλ όηη παξνπζηάζηεθε ζηαηηζηηθά ζε-

καληηθή δηαθνξά κεηαμύ ησλ απόςεσλ ησλ παηδηώλ πξηλ θαη κεηά ηε δηαζεκαηηθή δηδαθηηθή παξέκ-

βαζε πνπ αθνξνύζε ηελ θαηαζθεπή πεξηβαιινληηθώλ θόκηθο κε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ.  

Η ηζηνζειίδα picnik ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζην λα θαηαζθεπαζηνύλ κε κεγάιε επθνιία νη εηθόλεο 

ησλ θόκηθο, ππεξπεδώληαο ηα ηερληθά εκπόδηα πνπ ζέηεη ε ηδηαηηεξόηεηα ηεο θύζεο ησλ θόκηθο, σο 

πνιπηξνπηθώλ θεηκέλσλ. Σν picnic δηεπθόιπλε ηε κεηαηξνπή ζε εηθόλεο ηνπ ληεθνππάδ  ηνπ ζελαξίνπ 

πνπ επηλόεζαλ ηα παηδηά. Η ηζηνζειίδα θνηλσληθήο δηθηύσζεο facebook ζπλεηέιεζε ζηελ θαιύηεξε 

επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ καζεηώλ θαη ζηε κεηαθνξά θαη αληαιιαγή αξρείσλ θαη πιεξνθνξηώλ, πξη-

κνδνηώληαο ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε. Σν picnik θαη ην facebook κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ ζε-

καληηθά εξγαιεία πινπνίεζεο εθπαηδεπηηθώλ project, θαζώο ηα παηδηά είλαη εμνηθεησκέλα κε ηα πξν-

γξάκκαηα απηά. Δμαζθαιίδεηαη έηζη ε  δεκηνπξγία θαινύ θιίκαηνο ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε απαξαί-

ηεηε ζπλζήθε γηα θάζε καζεζηαθή δηαδηθαζία (Schroeder, 1993). 
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Πεπίλητη 

Ζ κειέηε απηή έρεη ζθνπφ λα δηεξεπλήζεη ηηο ζηάζεηο θαη ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ 

Διιάδα θαη ηελ Κχπξν ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δηαδξαζηη-

θνχ πίλαθα ζηελ ηάμε, θαη ζπγθεθξηκέλα αλ πηζηεχνπλ φηη είλαη έλα ρξήζηκν παηδαγσγηθφ εξγαιείν 

κάζεζεο, ην νπνίν δηεπθνιχλεη ην έξγν ηνπο θαη επεξεάδεη ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ πξνζνρή ησλ καζε-

ηψλ ηνπο γηα ην κάζεκα. Μέζα απφ εξσηεκαηνιφγην πνπ δφζεθε κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 

(e-mail) ζε 24 δάζθαινπο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ δηαδξαζηηθφ πίλαθα απνδείρζεθε φηη νη ζπγθεθξηκέλνη 

εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ζεηηθέο εληππψζεηο απέλαληί ηνπ, ηνπο βνεζά ζηε δηδαζθαιία πνιιψλ καζεκά-

ησλ θαη θπξίσο ζηα Μαζεκαηηθά θαη ζηε Γιψζζα θαη δεκηνπξγεί πνιιά καζεζηαθά νθέιε. Τα επξή-

καηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο έδεημαλ αθφκε πσο νη δάζθαινη πηζηεχνπλ φηη ηα ειιεληθά ζρνιεία πξέ-

πεη λα εμνπιηζηνχλ κε δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο, αξθεί λα επηκνξθσζνχλ πάλσ ζηε ρξήζε απηψλ. Δπί-

ζεο, ηφληζαλ ηελ έιιεηςε ζρνιηθήο ππνδνκήο, ηελ αλππαξμία θαηάιιεινπ ζπλνδεπηηθνχ εθπαηδεπηη-

θνχ πιηθνχ θαη ηελ αλαγθαηφηεηα δεκηνπξγίαο ηνπ.   

 

Λέξειρ-κλειδιά: δηαδξαζηηθφο πίλαθαο, ζηάζεηο, απφςεηο, εθπαηδεπηηθνί Πξσηνβάζκηαο Δθπαί-

δεπζεο Διιάδαο θαη Κχπξνπ, ηάμε. 

 

Ειζαγυγή 

Έλα απφ ηα λέα πξντφληα ηερλνινγίαο πνπ εηζήιζαλ δπλακηθά ζηελ εθπαίδεπζε είλαη ν δηαδξα-

ζηηθφο πίλαθαο (interactive whiteboard) θαη πνιιέο κειέηεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ηα ηειεπηαία 

ρξφληα (Cogill, 2002˙ Γξνπζνπδάθνπ & Νηάξξνπ, 2007˙ Hodge & Anderson, 2007˙ Solvie, 2004˙ 

Τξηαληαθπιιίδεο, 2007˙ Zevenbergen & Lerman, 2008) ηνλίδνπλ ηε ζπνπδαηφηεηά ηνπ θαη ζηεξίδνπλ 

ηε ρξήζε ηνπ ζηε ζρνιηθή αίζνπζα, αλαγλσξίδνληαο ηελ παηδαγσγηθή ηνπ αμία. Όπσο δηαηείλνληαη νη 

εξεπλεηέο ην θαηλνηφκν απηφ εξγαιείν κάζεζεο δηεπθνιχλεη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ καζήκαηνο ηεο 

επφκελεο εκέξαο φζν θαη ηε δηεμαγσγή ηνπ. 

Σχκθσλα κε ηνλ Τξηαληαθπιιίδε (2007) νη δπλαηφηεηεο ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ έγηλαλ γξή-

γνξα αληηιεπηέο ζην εμσηεξηθφ, αθνχ ήδε βξίζθνληαη 750.000 δηαδξαζηηθνί πίλαθεο κέζα ζε ζρνιη-

θέο ηάμεηο, ελψ πξνβιέπεηαη φηη κέρξη θαη ην ηέινο ηνπ 2010 ζρνιηθά ζπγθξνηήκαηα ζα έρνπλ εμν-

πιηζηεί κε πάλσ απφ 3.000.000 ηέηνηνπο πίλαθεο. Οη καζεηέο ζπλεξγάδνληαη θαη ζπκκεηέρνπλ πην 

ελεξγά ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο αιιά θαη νη εθπαηδεπηηθνί νξγαλψλνπλ εχθνια θαη πην απνηειε-
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ζκαηηθά ηελ πνξεία δηδαζθαιίαο ελψ δηεμάγνπλ ην κάζεκα κε δηαδξαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη πν-

ιπκεζηθφ πιηθφ απφ ην δηαδίθηπν. 

Δθπαηδεπηηθέο θνηλφηεηεο αλά ηνλ θφζκν ππνδέρηεθαλ κε ελζνπζηαζκφ ηελ άθημε ηνπ δηαδξα-

ζηηθνχ πίλαθα ζηελ ηάμε. Γάζθαινη κε πνιιά ρξφληα εκπεηξίαο παξαδέρηεθαλ φηη ν πίλαθαο απηφο 

ηνπο έδηλε ψζεζε γηα αλαηξνθνδφηεζε ηεο δηδαθηηθήο ηνπο πξαθηηθήο, επαλεμέηαζε ηνπ ηξφπνπ κά-

ζεζεο ησλ καζεηψλ θαη έζεηε ζε λέεο βάζεηο ηε ζρέζε ηεο ηερλνινγίαο κε ηε δηδαζθαιία (Hodge & 

Anderson, 2007). 

Σε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ King’s College ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ 

Λνλδίλνπ (Cogill, 2002) νη εθπαηδεπηηθνί δήισζαλ ελζνπζηαζκέλνη γηα ην ξπζκφ κε ηνλ νπνίν δηεμά-

γεηαη πηα ην κάζεκα θαη δήισζαλ φηη αηζζάλζεθαλ απηνπεπνίζεζε κε ηε λέα απηή ηερλνινγία δηά-

δξαζεο, ε νπνία θηλεηνπνηεί ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ πξνζήισζε ησλ καζεηψλ ζην κάζεκα. Βέβαηα, 

δελ πξέπεη λα κελ αλαθεξζεί θαη ην γεγνλφο φηη απφ ηε ρξήζε ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα ζηελ ηάμε 

επλνήζεθαλ ηδηαίηεξα θαη νη καζεηέο κε καζεζηαθά πξνβιήκαηα (Γξνπζνπδάθνπ & Νηάξξνπ, 2007). 

Σθνπφο ηεο πξνηεηλφκελεο κειέηεο είλαη λα δηεξεπλεζνχλ νη ζηάζεηο θαη νη απφςεηο ησλ Διιαδη-

ηψλ θαη Κππξίσλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

δηαδξαζηηθνχ πίλαθα ζηελ ηάμε, ελψ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα είλαη ηα εμήο: α) Πηζηεχνπλ φηη είλαη 

έλα απνηειεζκαηηθφ παηδαγσγηθφ εξγαιείν κάζεζεο; β) Γηεπθνιχλεη ην έξγν ηνπο; γ) Ζ ρξήζε δηα-

δξαζηηθψλ πηλάθσλ ζηελ ηάμε επεξεάδεη ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ πξνζνρή ησλ καζεηψλ ηνπο γηα ην 

κάζεκα; 

Μεθοδολογία ηηρ έπεςναρ 

Γεηγκαηνιεςία 

Σηελ πεξηγξαθηθή απηή κειέηε ρξεζηκνπνηήζεθε δείγκα κε πηζαλνηήησλ θαη ζπγθεθξηκέλα δεηγ-

καηνιεςία επθνιίαο/επθαηξηαθή (Robson, 2007). Δπηιέρζεθαλ γλσζηά πξφζσπα ζηα νπνία είρα εχ-

θνιε πξφζβαζε θαη ζπγθεθξηκέλα 30 Διιαδίηεο θαη Κχπξηνη δάζθαινη ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπ-

ζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ δηαδξαζηηθφ πίλαθα ζηα ζρνιεία ηνπο.  

Μέζνδνο 

Σην δείγκα εζηάιε εξσηεκαηνιφγην κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (e-mail) γηα ιφγνπο επθν-

ιίαο θαη νηθνλνκίαο ρξφλνπ – αθνχ είρε πξνεγεζεί πηινηηθή απνζηνιή ηνπ ζε δχν άηνκα. Δπηπιένλ, 

εζηάιεζαλ θαη επηζηνιέο ππελζχκηζεο (follow-up letters), ζηηο νπνίεο ηφληδα ηε ζεκαζία ηεο ζπκκε-

ηνρήο ζηελ έξεπλα αιιά θαη ηελ έγθαηξε επηζηξνθή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (Robson, 2007).  

Πξφθεηηαη γηα έλα εκηδνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην πνπ απνηειείηαη θπξίσο απφ θιεηζηνχ ηχπνπ 

εξσηήζεηο, θαηεγνξηαθήο θαη δηαηαθηηθήο θιίκαθαο (θιίκαθα Likert). Δπίζεο, ζην ηέινο ηνπ εξσηε-

καηνινγίνπ ν ζπκκεηέρσλ κπνξνχζε λα πξνζζέζεη εηζεγήζεηο/ζρφιηα. Δπηπξνζζέησο, πξέπεη λα ζε-



 94 

κεησζεί φηη αθνινπζήζεθε ε ελδεδεηγκέλε ζεηξνζέηεζε ησλ εξσηήζεσλ, φπσο πξνηείλεηαη απφ ηνπο 

Cohen, Manion & Morrison (2008), δειαδή ζηελ αξρή ηνπνζεηήζεθαλ νη εξσηήζεηο πνπ απνζθνπνχλ 

ζηε ζπιινγή αληηθεηκεληθψλ πιεξνθνξηψλ θαη είλαη πην εχθνιν λα απαληεζνχλ (π.ρ. εξσηήζεηο γηα 

ην θχιν, επίπεδν ζπνπδψλ) θαη ζηε ζπλέρεηα αθνινχζεζαλ νη πην «δχζθνιεο» εξσηήζεηο. Οη εξσηή-

ζεηο ζηάζεσλ παξεκβάιινληαλ ζε δηάθνξα ζεκεία έηζη ψζηε λα πνηθίιιεη ε απαηηνχκελε απφθξηζε. 

Δπίζεο, ην γεγνλφο φηη ην εξσηεκαηνιφγην είλαη αλψλπκν δηεπθνιχλεη ηνπο εξσηψκελνπο λα είλαη 

εηιηθξηλείο (Robson, 2007). 

Τν εξσηεκαηνιφγην απνηειείην απφ ηξία κέξε. Σην Α΄ Μέξνο ν εξσηψκελνο έπξεπε λα ζπκπιε-

ξψζεη πξνζσπηθά ζηνηρεία φπσο ρψξα, θχιν, ειηθία, ηάμε δηδαζθαιίαο θαη φπνηα εηδίθεπζε ζηελ 

πιεξνθνξηθή ζηελ εθπαίδεπζε. Τν Β΄ Μέξνο εμέηαδε ηε ρξήζε ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα θαη πεξηείρε 

21 εξσηήζεηο (θιεηζηνχ ηχπνπ, θιίκαθα Likert, ζπκπιήξσζεο). Τέινο, ην Γ΄ Μέξνο είρε ηίηιν «Άι-

ιεο πιεξνθνξίεο-εηζεγήζεηο» ζην νπνίν νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχζαλ λα ζπκπιεξψζνπλ αλ ήζειαλ 

πξφζζεηα ζρφιηα, λα επηζεκάλνπλ θ.ιπ. 

Αποηελέζμαηα 

Σηαηηζηηθή επεμεξγαζία 

Τα δεδνκέλα πνπ ζπγθεληξψζεθαλ θσδηθνπνηήζεθαλ θαη αλαιχζεθαλ ζην SPSS 16.0 γηα MS 

Windows, ελψ ρξεζηκνπνηήζεθε ε κεζνδνινγία ηεο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο κε ππνινγηζκφ ησλ 

κέζσλ φξσλ (Μ.Ο.), ηεο ηππηθήο απφθιηζεο (Τ.Α.), ησλ πνζνζηψλ (%) θαη ησλ ζπρλνηήησλ (Ν) 

(Howitt & Cramer, 2006˙ Μαθξάθεο, 2005˙ Νφβα-Καιηζνχλε, 2006˙ Pallant, 2007).  

Παξνπζίαζε-αλάιπζε απνηειεζκάησλ 

Απφ ηνπο 30 δαζθάινπο ζηνπο νπνίνπο εζηάιε ην εξσηεκαηνιφγην απάληεζαλ νη 24. Δπνκέλσο, 

ην πνζνζηφ αληαπφθξηζεο ήηαλ 80%. Γελ έγηλαλ γλσζηνί νη ιφγνη «απνρήο» απφ εθείλνπο πνπ δελ 

επέζηξεςαλ ην εξσηεκαηνιφγην.  

Φαξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο 

Τα αηνκηθά ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ απφ ην Μέξνο Α΄ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δηακνξθψζεθαλ σο 

εμήο: Απφ ηνπο 24 δαζθάινπο πνπ απάληεζαλ νη 7 (29,2%) ήηαλ Διιαδίηεο θαη νη 17 (70,8) ήηαλ Κχ-

πξηνη. Σηελ πιεηνςεθία ηνπο ήηαλ γπλαίθεο (16 γπλαίθεο, 7 άλδξεο). Σε έλα εξσηεκαηνιφγην δελ απα-

ληήζεθε ε  εξψηεζε θχινπ. Οη ειηθίεο ρσξίζηεθαλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: 20-35, 36-50, άλσ ησλ 50. Ζ 

πνιππιεζέζηεξε ειηθηαθή νκάδα ήηαλ απηή ησλ 20-35 εηψλ (13 εθπαηδεπηηθνί, πνζνζηφ 54,2%). Ο-

θηψ δάζθαινη (33,3%) δηδάζθνπλ ζηηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ, δειαδή ζηελ Α΄, Β΄ θαη Γ΄ ηά-

με, ελψ 16 (66,7%) δηδάζθνπλ ζηηο ηειεπηαίεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ, δειαδή ζηε Γ΄, Δ΄ θαη ΣΤ΄ ηά-

με. 

Γηα λα εμεηαζηεί ε εηδίθεπζή ηνπο ζηελ πιεξνθνξηθή ζηελ εθπαίδεπζε ππήξραλ ηξεηο θαηεγνξίεο 

(κεηαβιεηέο): ην κεηαπηπρηαθφ ζηηο ΤΠΔ (Τερλνινγίεο ησλ Πιεξνθνξηψλ θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο), ην 
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δηδαθηνξηθφ θαη ην πηζηνπνηεηηθφ επηκφξθσζεο. Έλα αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ έρνπλ κεηαπηπρηαθφ 

ζηηο ΤΠΔ (14 δάζθαινη, 58,3%), κφιηο 2 άηνκα θαηέρνπλ δηδαθηνξηθφ ηίηιν (8,3%), ελψ έλα ελζαξ-

ξπληηθφ πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 41,7% έρεη πηζηνπνηεηηθφ ζε ICT/Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε, 

π.ρ. επηκφξθσζε ζηηο Νέεο Τερλνινγίεο Α΄ ή/θαη Β΄ επίπεδν. 

Οη ζηάζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ 

Αθνινχζσο, ζα παξνπζηαζηνχλ ηα απνηειέζκαηα ησλ εξσηήζεσλ πνπ αθνξνχζαλ ζηνλ ηξφπν 

ρξήζεο ηνπ δηαδξαζηηθνχ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαζψο θαη ζηηο  ζηάζεηο θαη απφςεηο ηνπο γηα απ-

ηφ ην εξγαιείν κάζεζεο, έηζη ψζηε λα γίλεη πξνζπάζεηα λα απαληεζνχλ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

απηήο ηεο κειέηεο. 

Δξεπλεηηθφ εξψηεκα: «Ο δηαδξαζηηθφο δηεπθνιχλεη ην έξγν ηνπο;».  

Σηελ εξψηεζε «Είραηε μαλαρξεζηκνπνηήζεη κέρξη ηε θεηηλή ζρνιηθή ρξνληά ηνπο δηαδξαζηηθνύο 

πίλαθεο;» νη δάζθαινη πνπ απάληεζαλ λαη ήηαλ 15 (62,5%). Σηελ εξψηεζε «Αλ λαη, εδώ θαη πόζν 

θαηξό ηνπο ρξεζηκνπνηείηε;», ε νπνία βαζηθά ήηαλ ζπλέρεηα ηεο πξνεγνχκελεο εξψηεζεο, 9 δάζθαινη 

(37,5%) ρξεζηκνπνηνχλ δηαδξαζηηθφ εδψ θαη 1-2 ρξφληα θαη 5 δάζθαινη (20,8%) εδψ θαη 3-4 ρξφληα. 

Μφιηο 1 δάζθαινο (4,2%) απάληεζε φηη ρξεζηκνπνηεί δηαδξαζηηθφ πίλαθα πάλσ απφ 5 ρξφληα. Σηελ 

εξψηεζε «Πνύ βξίζθεηαη ν δηαδξαζηηθόο πίλαθαο ζην ζρνιείν ζαο;» 11 δάζθαινη (45,8%) απάληεζαλ 

φηη βξίζθεηαη ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο, 18 (75,0%) απάληεζαλ φηη βξίζθεηαη ζηελ αίζνπζα πιεξν-

θνξηθήο θαη κφιηο 3 (12,5%) δήισζαλ φηη ν δηαδξαζηηθφο δε βξίζθεηαη νχηε ζηελ ηάμε δηδαζθαιίαο 

ηνπο νχηε ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο, αιιά φηη βξίζθεηαη ζηελ αίζνπζα κνπζηθήο ή φηη είλαη θν-

ξεηφο θαη έηζη ηνλ κεηαθέξνπλ φπνπ ζέινπλ κέζα ζην ζρνιείν. 

Σηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά (κέζνη φξνη, ηππηθέο απνθιίζεηο) γηα ηηο 

απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Σρεηηθά κε ηε ζπρλόηεηα ρξήζεο ησλ δηαδξαζηηθώλ ππήξραλ πέληε 

δηαβαζκίζεηο «Πνηέ», «Σπάληα», «Μεξηθέο θνξέο», «Σπρλά», «Πνιχ ζπρλά». Σχκθσλα κε ηηο δειψ-

ζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ν Μ.Ο. ηνπ δείγκαηνο έρεη ηηκή 4,00 κε Τ.Α.=1,00, πνπ ζεκαίλεη φηη ρξεζη-

κνπνηνχλ ην δηαδξαζηηθφ πίλαθα ζπρλά. 

Όπσο θαίλεηαη απφ ηνπο κέζνπο φξνπο ηνπ Πίλαθα 1, ην κάζεκα ζην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη πε-

ξηζζφηεξν ν δηαδξαζηηθφο πίλαθαο είλαη ε Γιψζζα θαη αθνινχζσο ηα Μαζεκαηηθά. Δπίζεο, νη πε-

ξηζζφηεξνη δάζθαινη ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδξαζηηθφ σο απιή επηθάλεηα πξνβνιήο, αιιά θαη σο απιφ 

πίλαθα ζεκεηψζεσλ. Δληνχηνηο, αξθεηνί έρνπλ αλαθαιχςεη πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο απηνχ ηνπ εξ-

γαιείνπ.  
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 Μ.Ο.* Τ.Α. 

Φξήζε δ. π. ζηε Γεσγξαθία 2,50 1,79 

Φξήζε δ. π. σο επηθάλεηα πξνβνιήο 3,33 1,16 

Φξήζε δ. π. ζηελ Ηζηνξία 2,16 1,65 

Φξήζε δ. π. σο απιφ πίλαθα ζεκεηψζεσλ 2,95 1,39 

Φξήζε δ. π. ζηα Μαζεκαηηθά 3,25 1,67 

Φξήζε δ. π.  γηα αλαδήηεζε έηνηκσλ καζεκάησλ απφ ην 

δηαδίθηπν 
2,50 1,38 

Φξήζε δ. π. ζηε Γιψζζα 3,37 1,49 

Φξήζε δ. π. γηα αλαδήηεζε δηαδξαζηηθψλ εθαξκνγψλ ή 

πιηθνχ 
2,83 1,34 

Φξήζε δ. π. ζε άιια καζήκαηα (Φπζηθή, Αγγιηθά, Αηζζε-

ηηθή Αγσγή, Δπέιηθηε Εψλε) 
0,83 0,28 

Πίλαθαο 1 

* Μ.Ο. =  Μέζνο όξνο, Τ.Α. = Τππηθή απόθιηζε 

Πηζαλέο απαληήζεηο ζε 5-βάζκηα θιίκαθα, όπνπ (1) «Καζόινπ» θαη (5) «Πάξα πνιύ». 

Σηηο εξσηήζεηο 9-12 ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (βι. Πίλαθα 2), πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ην εξεπλε-

ηηθφ καο εξψηεκα «αλ ν δηαδξαζηηθφο δηεπθνιχλεη ην έξγν ηνπ δαζθάινπ», νη πεξηζζφηεξνη εθπαη-

δεπηηθνί ζπκθψλεζαλ κελ φηη δηεπθνιχλεη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ καζήκαηνο ηεο επφκελεο κέξαο, 

φκσο ιίγνη ήηαλ εθείλνη πνπ δήισζαλ φηη κεηψλεη θαη ην ρξφλν πξνεηνηκαζίαο ηνπ. Όζνλ αθνξά ζην 

ρξφλν δηδαζθαιίαο, αξθεηνί ήηαλ πάιη πνπ δήισζαλ φηη ηνλ κεηψλεη. Δπίζεο, πνιινί παξαδέρηεθαλ 

φηη γεληθά ν ηξφπνο δηδαζθαιίαο ηνπο έρεη σθειεζεί απφ ην δηαδξαζηηθφ πίλαθα θαη αηζζάλνληαη άλε-

ηα φηαλ ηνλ ρξεζηκνπνηνχλ. Δπηπιένλ, απφ ηνλ Πίλαθα 2 κπνξεί λα δνζεί κηα ζαθήο εηθφλα σο απά-

ληεζε ζην άιιν εξεπλεηηθφ εξψηεκα ηεο κειέηεο «Ζ ρξήζε δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ ζηελ ηάμε επε-

ξεάδεη ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ πξνζνρή ησλ καζεηψλ ηνπο γηα ην κάζεκα;». Οη εθπαηδεπηηθνί ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπο ζπκθσλνχλ κε ηελ άπνςε φηη ν δηαδξαζηηθφο επηδξά ζεηηθά ζηνπο καζεηέο. 

Τέινο, σο απάληεζε ζην ηειεπηαίν εξεπλεηηθφ εξψηεκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο «Πηζηεχνπλ νη 

δάζθαινη φηη είλαη έλα απνηειεζκαηηθφ παηδαγσγηθφ εξγαιείν κάζεζεο;» παξαηεξνχκε απφ ηα πεξη-

γξαθηθά ζηαηηζηηθά ηνπ Πίλαθα 2 πσο νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ζρεκαηίζεη κηα πνιχ ζεηηθή εηθφλα γηα 

ην δηαδξαζηηθφ πίλαθα, γη’ απηφ θαη ηα ζρνιεία πξέπεη, φπσο ιέλε, λα εμνπιηζηνχλ κε απηή ηελ ηε-
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ρλνινγία. Μάιηζηα  αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε κηθξή Τ.Α. απνδεηθλχεη ηελ νκνηνκνξθία ησλ απαληή-

ζεσλ θαη έηζη κε ηε ζρεδφλ νκνθσλία ησλ δαζθάισλ εληζρχεηαη θαηά πνιχ ε ζέζε φηη ν δηαδξαζηη-

θφο πξνζθέξεη πνιιά πιενλεθηήκαηα ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Πξέπεη λα ζεκεησζεί εδψ έλα ρα-

ξαθηεξηζηηθφ ζρφιην πνπ έγξαςε ζην ηέινο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ έλαο ζπκκεηέρσλ ζηελ έξεπλα: «Ο 

δηδαθηηθόο ρξόλνο είλαη ζπγθεθξηκέλνο. Απηό πνπ αιιάδεη πνιιέο θνξέο είλαη όηη κπνξεί νη καζεηέο λα 

θαηαλνήζνπλ πην γξήγνξα νξηζκέλα γλσζηηθά αληηθείκελα ιόγσ ηεο δπλαηόηεηαο ελζσκάησζεο πνιπ-

κεζηθνύ πιηθνύ, βίληεν, εηθόλεο θηι.». 

 Μ.Ο.* Τ.Α. 

Ο δ. π. δηεπθνιχλεη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ καζήκαηνο 3,41 1,10 

Ο δ. π. κεηψλεη ην ρξφλν πξνεηνηκαζίαο  1,75 1,07 

Ο δ. π. κεηψλεη ην ρξφλν δηδαζθαιίαο ζηελ ηάμε 3,12 1,42 

Άλεηε ρξήζε ηνπ δ. π.  3,37 1,13 

Ο ηξφπνο δηδαζθαιίαο σθειείηαη απφ ην δ. π.  3,91 0,92 

Ο δ. π. επεξέαζε ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ 4,20 0,50 

Οη καζεηέο αηζζάλνληαη άλεηα κε ην δ. π. 3,16 0,63 

Οη εληππψζεηο γηα ην δ. π. είλαη ζεηηθέο 4,08 1,17 

Ο δ. π. πξνζθέξεη πιενλεθηήκαηα ζηε καζεζηαθή δηαδηθα-

ζία 
4,04 0,69 

Τα ζρνιεία πξέπεη λα εμνπιηζηνχλ κε δηαδξαζηηθνχο πίλα-

θεο 
4,04 0,62 

Πίλαθαο 2 

* Μ.Ο. =  Μέζνο όξνο, Τ.Α. = Τππηθή απόθιηζε 

Πηζαλέο απαληήζεηο ζε 5-βάζκηα θιίκαθα, όπνπ (1) «Καζόινπ» θαη (5) «Πάξα πνιύ». 

Σηελ εξψηεζε αλ ν «Ο δηαδξαζηηθφο πίλαθαο κπνξεί λα απνηειέζεη ππφ πξνυπνζέζεηο έλα απν-

ηειεζκαηηθφ εξγαιείν ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο;» ν Μ.Ο. ήηαλ 4,16 (Τ.Α.=0,63), πξάγκα πνπ θα-

λεξψλεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ φηη ν δηαδξαζηηθφο είλαη έλα απνηειεζκαηηθφ παηδαγσγηθφ εξ-

γαιείν ππφ πξνυπνζέζεηο φκσο. Όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 3 ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πά-

λσ ζηε ρξήζε ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα αλαδεηθλχεηαη σο κείδνλ ζέκα.   
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 Μ.Ο.* Τ.Α. 

Ο δ. π. είλαη ππφ πξνυπνζέζεηο έλα απνηειεζκαηηθφ εξγα-

ιείν ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο 
4,16 0,63 

Πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάδεημε ηνπ δ. π. σο απνηειεζκαηη-

θνχ εξγαιείνπ κάζεζεο είλαη ε πξνζαξκνγή ησλ Α. Π. 
4,04 0,75 

Πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάδεημε ηνπ δ. π. σο απνηειεζκαηη-

θνχ εξγαιείνπ κάζεζεο είλαη ε ζηνρεπκέλε επηκφξθσζε 

ησλ εθπ/θψλ 

4,58 0,71 

Πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάδεημε ηνπ δ. π. σο απνηειεζκαηη-

θνχ εξγαιείνπ κάζεζεο είλαη ε χπαξμε θαηάιιεινπ ζπλν-

δεπηηθνχ εθπ/θνχ ινγηζκηθνχ/πιηθνχ 

4,58 0,71 

Πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάδεημε ηνπ δ. π. σο απνηειεζκαηη-

θνχ εξγαιείνπ κάζεζεο είλαη ε χπαξμε ζρνιηθήο ππνδνκήο 
4,58 0,77 

Ζ επηκφξθσζε γηα ηε ρξήζε ηνπ δ. π. είλαη αλαγθαία 
4,62 0,82 

Πίλαθαο 3  

Απαξαίηεηεο πξνϋπνζέζεηο εηζαγσγήο δ. π. 

* Μ.Ο. =  Μέζνο όξνο, Τ.Α. = Τππηθή απόθιηζε 

Πηζαλέο απαληήζεηο ζε 5-βάζκηα θιίκαθα, όπνπ (1) «Καζόινπ» θαη (5) «Πάξα πνιύ». 

Φαξαθηεξηζηηθά θάπνηα ζρφιηα πνπ ζεκείσζαλ νξηζκέλνη δάζθαινη ζην Μέξνο Γ΄ ηνπ εξσηεκα-

ηνινγίνπ είλαη:  

«Απόιπηα απαξαίηεηε είλαη ε ζπλερήο θαη ππνρξεσηηθή επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζε ηερλη-

θέο ελζσκάησζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηαδξαζηηθνύ πίλαθα) κε βάζε 

ζύγρξνλεο κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο, κε βάζε θαη ηηο εκθάζεηο ηεο εθπαίδεπζεο, όπσο απηέο νξίζηε-

θαλ θαη από ηελ Ε.Ε.». «Πξέπεη ην Υπνπξγείν λα θάλεη επηκόξθσζε ζηνπο δαζθάινπο. Πξέπεη λα ζηεί-

ιεη ην Υπνπξγείν πξνγξάκκαηα γηα ρξήζε κε δηαδξαζηηθνύο πίλαθεο». Έλαο άιινο δάζθαινο έγξαςε ην 

εμήο: «Μηα ηέηνηα εθαξκνγή ζα πξέπεη λα ηύρεη πξνζεθηηθήο νξγάλσζεο θαη ζρεδηαζκνύ. Θα πξέπεη λα 

αγνξαζηνύλ θαηάιιεια κνληέια κε ηθαλό ινγηζκηθό πνπ λα πξνζθέξνπλ ηα απαξαίηεηα εξγαιεία γηα 

θάζε κάζεκα, λα γίλεη ζσζηή θαη νινθιεξσκέλε επηκόξθσζε εθπαηδεπηηθώλ, θαη λα αλαπηπρζεί θαηάι-

ιειν πιηθό». 

Τειεηψλνληαο, ζηα εξσηήκαηα 18 «Έρσ πξόβιεκα κε ηελ απνδνρή ηνπ δηαδξαζηηθνύ πίλαθα από 

ηελ πιεπξά ησλ ζπλαδέιθσλ κνπ» θαη 21 «Δπζθνιίεο θαηά ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ δηαδξαζηηθνύ πίλαθα 

ζηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο» ν Μ.Ο. ήηαλ αληίζηνηρα 1,95 (Τ.Α.=0,75) ελψ ν Μ.Ο. ηνπ δείγκαηνο 

πνπ δήισζε φηη αληηκεησπίδεη δπζθνιίεο παηδαγσγηθήο θύζεσο, όπσο πξνβιήκαηα πεηζαξρίαο, ήηαλ 

2,45 (Τ.Α.=0,97), ζηελόηεηα ρξόλνπ ν Μ.Ο.=2,87 (Τ.Α.=1,03) θαη ηερληθά πξνβιήκαηα ν Μ.Ο. ήηαλ 

2,75 (Τ.Α.=1,03), πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη δηαθσλνχλ κε ηελ άπνςε φηη ν δηαδξαζηηθφο δεκηνπξγεί 

πξνβιήκαηα/δπζθνιίεο. Μεξηθά πξνβιήκαηα πνπ πξφζζεζαλ θάπνηνη δάζθαινη ήηαλ ηα εμήο: «Τν 

πςειό θόζηνο γηα ηελ εηζαγσγή δηαδξαζηηθνύ ζηα ζρνιεία», «Δελ ππάξρεη ζπλεξγαζία κε άιινπο δα-

ζθάινπο γηα αληαιιαγή πιηθνύ θαη ν δάζθαινο πξέπεη λα ηα θάλεη όια κόλνο ηνπ». 
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Σςμπεπάζμαηα 

Οη απφςεηο θαη νη ζέζεηο ησλ θαζεγεηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα είλαη ζεκαληηθφ λα ιεθ-

ζνχλ ππφςε απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο ιήςεο απνθάζεσλ ζην Υπνπξγείν Παηδείαο, γηαηί, φπσο θαη 

νη εξεπλεηέο δηεζλψο ζπκθσλνχλ (Day, 2004; Zevenbergen & Lerman, 2008; Καζηκάηε & Γηαιακάο, 

2001; Κνθηεξφο, 2007), νη πεπνηζήζεηο ησλ θαζεγεηψλ γηα ην ξφιν ηεο ηερλνινγίαο ζηελ εθπαίδεπζε 

θαζνξίδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο θαη ηελ απνδνρή ηνπ «θαηλνχξηνπ» ζηελ εθπαη-

δεπηηθή δηαδηθαζία. 

Όπσο πνιινί εξεπλεηέο (Cogill, 2002; Γξνπζνπδάθνπ & Νηάξξνπ, 2007; Hodge & Anderson, 

2007; Moss, Jewitt, Levačić, Armstrong, Cardini & Castle, 2007; Smith, Higgins, Wall & Miller, 

2005; Solvie, 2004; Τξηαληαθπιιίδεο, 2007; Zevenbergen & Lerman, 2008) ππνζηεξίδνπλ φηη ν δηα-

δξαζηηθφο πίλαθαο έλα δπλαηφ παηδαγσγηθφ εξγαιείν δηδαζθαιίαο ην νπνίν δεκηνπξγεί έλα επλντθφ 

καζεζηαθφ πεξηβάιινλ θαη θεληξίδεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ, έηζη θαη κε ηελ παξνχζα κειέηε 

δηαπηζηψζεθε φηη έρνπλ ηδηαίηεξα ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζην δηαδξαζηηθφ πίλαθα, πνπ δηεπθνιχλεη 

αξθεηά ηε δνπιεηά ηνπο. 

Σεκαληηθή δηαπίζησζε απνηειεί ην γεγνλφο φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία επηζπκεί έληνλα ηελ 

έληαμε ησλ δηαδξαζηηθψλ ζηα ζρνιεία αξθεί λα ιεθζνχλ ππφςε νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο φπσο ε επη-

κφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ε χπαξμε θαηάιιεινπ ζπλνδεπηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ. 

Πεπιοπιζμοί 

Με ηελ επθαηξηαθή κέζνδν ηεο δεηγκαηνιεςίαο, ζχκθσλα κε ην Robson (2007), δελ κπνξνχκε 

λα θάλνπκε ζηαηηζηηθή γελίθεπζε, λα εθαξκνζηεί δειαδή ε ζηαηηζηηθή ζπκπεξαζκαηνινγία, θαη ε-

πνκέλσο ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δελ κπνξνχλ λα γεληθεπζνχλ. Έηζη, ηα πνξίζκαηα ηεο παξνχ-

ζαο κειέηεο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε πξνζνρή θαη λα αξθεζηνχκε ζε κηα «ζεσξεηηθή γελίθεπ-

ζε». Δπηπιένλ, ιφγσ ηνπ κηθξνχ δείγκαηνο ε επηινγή ηεο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο είλαη κνλφδξν-

κνο. Σπλεπψο, είλαη δχζθνιν λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα ζηνλ πιεζπζκφ εθηφο ηνπ δείγκαηνο. Δπί-

ζεο, ε επηινγή απφ εκάο ηνπ δείγκαηνο δεκηνπξγεί πξφβιεκα κεξνιεςίαο (Robson, 2007). Δληνχηνηο, 

πξέπεη λα ιεθζεί ζνβαξά ππφςε φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ζρνιείσλ πνπ έρνπλ δηαδξαζηη-

θνχο πίλαθεο ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζηελ Κχπξν έρνπλ εμνπιηζηεί κε έμνδα ησλ ζπιιφγσλ γν-

λέσλ ή άιισλ πφξσλ εθηφο ησλ αληίζηνηρσλ Υπνπξγείσλ Παηδείαο, έηζη εθ ησλ πξαγκάησλ ζα ήηαλ 

αδχλαην λα ππάξμεη –ζην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν– αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα δαζθάισλ. 

Πποηάζειρ 

Ζ έξεπλα απηή απνηειεί κηα πξψηε πξνζπάζεηα δηεξεχλεζεο ησλ απφςεσλ ησλ δαζθάισλ γηα 

ηελ αμία ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα θαη ηελ έληαμή ηνπ ζηα ζρνιεία. Φξήζηκν ζα ήηαλ λα απνηειέζεη 

αθνξκή γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εξεπλψλ δξάζεο γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο απνηειεζκαηηθφ-

ηεηαο ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα σο παηδαγσγηθνχ εξγαιείνπ ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο 

(Mohon, 2008). Σηηο κειινληηθέο φκσο έξεπλεο θαιχηεξα λα ρξεζηκνπνηεζεί δηαθνξεηηθφ είδνο δεηγ-
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καηνιεςίαο θαη κεγαιχηεξν δείγκα. Ζ κειέηε, γηα παξάδεηγκα, ζε βάζνο ησλ απφςεσλ κεγαιχηεξεο 

θιίκαθαο εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ θαη απφ ηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε κε ηε ρξήζε πνιια-

πιψλ εξγαιείσλ θαη κεζφδσλ κέηξεζεο (ζπλέληεπμε, παξαηήξεζε θ.ιπ.) ζα ήηαλ ηθαλή λα ζπκπιε-

ξψζεη ηελ ππάξρνπζα έξεπλα, εμαζθαιίδνληαο εγθπξφηεηα θαη αμηνπηζηία κέζσ ηεο «ηξηγσλνπνίε-

ζεο» (Robson, 2007). Δπίζεο, είλαη αλαγθαίν λα πξαγκαηνπνηεζνχλ έξεπλεο γηα ην πψο ζα κπνξνχζε 

ν δηαδξαζηηθφο πίλαθαο λα ελζσκαησζεί ζην ειιεληθφ θαη θππξηαθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ηη 

απνηειέζκαηα ζα είρε ην κέηξν απηφ ζηε κάζεζε θαη επίδνζε ησλ καζεηψλ. Δπηπιένλ, ρξεηάδεηαη 

ζρεδηαζκφο θαη εθαξκνγή πεηξακαηηθψλ εξεπλψλ (Robson, 2007) κε ηηο πεηξακαηηθέο νκάδεο λα απν-

ηεινχλ απηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδξαζηηθφ πίλαθα θαη ηηο νκάδεο ειέγρνπ απηέο πνπ ρξεζηκν-

πνηνχλ ηε ζπκβαηή δηαδηθαζία γηα λα εμεηαζηεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ρξήζεο ησλ πηλάθσλ  . 
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Πεπίλητη 

Σν ζύγρξνλν ζρνιείν θαιείηαη λα δώζεη ηα εθόδηα ζηνπο καζεηέο, σο κειινληηθνύο πνιίηεο, γηα 

λα δήζνπλ ζε κηα θνηλσλία πνπ αλαλεώλεηαη θαη αιιάδεη δηαξθώο. Ο θιαζηθόο ηξόπνο δηδαζθαιίαο, 

πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί  ζηηο πξνθιεηηθά ελδηαθέξνπζεο ζεκεξηλέο αλάγθεο, νθείιεη λα 

εκπινπηηζηεί κε λέεο κνξθέο, πνπ κπνξνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζπκπιεξσκαηηθά πξνο απηή. ήκεξα, 

ράξε ζηελ επξύηαηε δηάδνζε ηεο ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηύνπ, ησλ εθαξκνγώλ θαη ησλ εξγαιείσλ ηνπ, 

θαζίζηαηαη δπλαηή ε ακθίδξνκε επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία αλάκεζα ζε δηδάζθνληεο θαη καζεηέο. 

Οη παξαδνζηαθέο κέζνδνη δηδαζθαιίαο, είλαη δπλαηό λα ζπκπιεξώλνληαη από ηελ εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε, ώζηε λα παξέρεηαη θαηάιιειν ππνζηεξηθηηθό εθπαηδεπηηθό πιηθό, δηαδηθηπαθά 

καζήκαηα θαη θαηάζεζε εξγαζηώλ, αλαζηνραζκόο ηεο παξαδνζηαθήο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο κε 

ηξόπν απιό θαη θαηαλνεηό από ηνπο καζεηέο. θνπόο ηεο εξγαζίαο είλαη ε παξνπζίαζε ηεο  

δεκηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο  κηαο εηθνληθήο Φεθηαθήο Σάμεο, σο ζπκπιήξσκα ηεο παξαδνζηαθήο 

ηάμεο ηνπ ζρνιείνπ, κε ηε ρξήζε ησλ ηερληθώλ ςεθηαθήο κάζεζεο ηεο Αζύγρξνλεο Σειεθπαίδεπζεο. 

Γηα ην ιόγν απηό, αμηνπνηήζεθε ν καζεηηθόο ειεθηξνληθόο ππνινγηζηήο, ησλ καζεηώλ ηεο Α΄ 

Γπκλαζίνπ. Ο ζηόρνο ήηαλ  λα δείμεη όηη ε ρξήζε ΣΠΔ  κπνξεί λα θαιιηεξγήζεη δεμηόηεηεο πςεινύ 

επηπέδνπ, αλάπηπμε θαη έθθξαζε ηδεώλ, αληαιιαγή θαη δηακνηξαζκό πιεξνθνξηώλ, θξηηηθή 

επεμεξγαζία ηεο γλώζεο θαη αλαζηνραζκό.  

Λέξειρ – κλειδιά : Φεθηαθή Σάμε, Αζύγρξνλε Σειεθπαίδεπζε, Μαζεηηθνί Ζιεθηξνληθνί 

Τπνινγηζηέο 

Διζαγυγή 

Γηα ηε κεηάβαζε πξνο ηελ «Κοινυνία ηηρ Γνώζηρ», δίδεηαη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ αλάπηπμε 

όισλ εθείλσλ ησλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ, πνπ ρξεηάδνληαη νη λένη άλζξσπνη, ώζηε λα 

αληαπνθξηζνύλ ζηηο αλάγθεο ηνπ ζήκεξα.  Έρεη ππνζηεξηρζεί ε άπνςε  όηη νη λέεο ηερλνινγίεο, πνπ 

έρνπλ θαηαθιύζεη ζρεδόλ νινθιεξσηηθά ηε δσή καο, αζθνύλ ζεκαληηθή  επίδξαζε ζηνλ ηξόπν 

ζθέςεο, ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαζώο θαη ζηηο πξνζδνθίεο ησλ αλζξώπσλ (Παγγέ, 2004). Ζ 

«κύεζε» ζηηο λέεο ηερλνινγίεο μεθηλά από πνιύ λσξίο.  Έηζη, νη καζεηέο, σο «digital natives», 

ζεσξείηαη όηη είλαη εμνηθεησκέλνη θαη δεθηηθνί ζε θάζε είδνπο ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο, ςεθηαθά 

κέζα θαη πεξηβάιινληα (Γθίθαο 2009). Δθόζνλ,  νη Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο ζηελ Δθπαίδεπζε 

(ΣΠΔ) απνηεινύλ ζεκαληηθό ζηνηρείν ηεο θνπιηνύξαο θαη ηνπ πνιηηηζκνύ ηνπ ζύγρξνλνπ θόζκνπ, 
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δεκηνπξγώληαο λέεο απαηηήζεηο θαη πξνθιήζεηο ζηνλ εθπαηδεπηηθό ηνκέα (Καξαηάζηνο & Μηραειίδεο 

2005), ε πξόθιεζε έγθεηηαη ζην πώο ε θνπιηνύξα απηή ησλ ΣΠΔ, είλαη δπλαηό λα ελζσκαησζεί θαη 

λα εθαξκνζηεί δεκηνπξγηθά ζηελ αλζξσπηζηηθή παηδεία, επαλαδηακνξθώλνληάο ηελ, κε ηέηνην ηξόπν, 

ώζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηεο ζηόρνπο (Βξύδαο & Σζηηνπξίδνπ 2005).  

ηελ ηζηνξία ηεο Δθπαίδεπζεο, έρνπλ θαηά θαηξνύο πξνηαζεί θαη εθαξκνζηεί ελαιιαθηηθέο 

κνξθέο δηδαζθαιίαο, θάζε κία από ηηο νπνίεο βαζίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο παξαδνρέο γηα ηε θύζε ηνπ 

εθπαηδεπόκελνπ, ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, ηνπο ξόινπο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θαη ηνπ καζεηή ζηε 

δηδαθηηθή πξαθηηθή (Μαηζαγγνύξαο, 2004). Ζ παξαδνζηαθή (κεησπηθή) δηδαζθαιία, πξνθεηκέλνπ λα 

αληαπνθξηζεί ζε όιεο απηέο ηηο αλάγθεο, νθείιεη λα εκπινπηηζηεί κε λέεο κνξθέο, πνπ ζα 

ιεηηνπξγήζνπλ ζπκπιεξσκαηηθά πξνο απηή (Αγνξνγηάλλεο, Εάραξεο & Γνύδνο 2008), ώζηε λα 

πξνεηνηκάζεη ηνπο κειινληηθνύο πνιίηεο γηα λα δήζνπλ ζε κηα θνηλσλία δηαξθνύο αλαλέσζεο θαη  

ζπλερώλ αιιαγώλ.  

Παιδαγυγικό πλαίζιο 

Σν ελδηαθέξνλ γηα ηε δηδαζθαιία ησλ καζεηώλ ζήκεξα, ηξνθνδνηείηαη ζε κεγάιν βαζκό από ηηο 

ηερλνινγηθέο αιιαγέο ηεο ζύγρξνλεο επνρήο. Οη ΣΠΔ δηακνξθώλνπλ έλα λέν θνηλσληθό πεξηβάιινλ, 

όπνπ ηα θύξηα πξντόληα είλαη ε πιεξνθνξία, ε γλώζε θαη ε θαηλνηνκία. Έηζη, είλαη επηηαθηηθή ε 

αλάγθε νη καζεηέο λα καζαίλνπλ πώο λα καζαίλνπλ λέα πξάγκαηα, θαζώο νη ξαγδαίεο ηερλνινγηθέο 

εμειίμεηο θαζηζηνύλ, ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο ηηο παιηέο γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο άρξεζηεο ή 

μεπεξαζκέλεο, δεκηνπξγώληαο ηελ αλάγθε γηα λέεο γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο (Σδηκνγηάλλεο 2007).  

Ζ ζεώξεζε όηη ν ππνινγηζηήο κπνξεί λα ρξεζηκεύζεη σο γλσζηηθό εξγαιείν (computer as a mind 

tool), βαζίδεηαη ζηηο επνηθνδνκηζηηθέο ζεσξίεο κάζεζεο, πνπ δίλνπλ ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αλάπηπμε 

θαη νηθνδόκεζε γλσζηηθώλ δνκώλ θαη ελλνηνινγηθώλ κνληέισλ. Ο Jonassen (2000) ζεσξεί όηη ν 

θαιύηεξνο ηξόπνο γηα λα κπνξέζεη λα νηθνδνκήζεη θάπνηνο λέεο γλώζεηο, είλαη κε ηε βνήζεηα ησλ 

ππνινγηζηηθώλ ζπζηεκάησλ. ηελ θαηεύζπλζε απηή, ζεσξεί ηηο ΣΠΔ σο γλσζηηθά εξγαιεία θαη 

πξνηείλεη ηε ρξήζε ηνπο γηα ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ, θαζώο θαη  ηελ ππνζηήξημε ησλ καζεηώλ ζηελ 

επίιπζε πξνβιεκάησλ. Σα γλσζηηθά απηά εξγαιεία, δελ κπνξνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ από κόλα ηνπο 

θαη λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο λα κάζνπλ. Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ ην θίλεηξν, ηε ζέιεζε θαη 

ηελ εηνηκόηεηα λα αλαδεηήζνπλ λέεο γλώζεηο, θαη λα βειηηώζνπλ ηηο ήδε ππάξρνπζεο, ζύκθσλα κε 

ηε ζεσξία ηεο εθνύζηαο (ζειεκαηηθήο) κάζεζεο (Κακπνπξάθεο - Λνπθήο 2006). 

Ο  ειεθηξνληθόο ππνινγηζηήο, ζύκθσλα ηηο ζεσξίεο ηνπ θνηλσληθνύ επνηθνδνκηζκνύ ηνπ 

Vygotsky (1978), ζεσξείηαη όηη κπνξεί λα ππνζηεξίμεη εθείλεο ηηο αλζξώπηλεο πξαθηηθέο, κέζσ ησλ 

νπνίσλ αλαπηύζζεηαη θαη νηθνδνκείηαη ε γλώζε. Ζ θξηηηθή ζθέςε θαη ε αλάπηπμε ζρεηηθώλ 

δεμηνηήησλ δελ ζεσξείηαη κόλν αηνκηθή ππόζεζε, αιιά δίδεηαη  έκθαζε ζηελ θνηλσληθή δηάζηαζε 

ηεο κάζεζεο, θαη ηδηαίηεξα ζηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε, εζηηάδνληαο ζε έλα πεδίν πνπ αλαπηύζζεηαη 



 

 

104 

δπλακηθά ηα ηειεπηαία ρξόληα, δεκηνπξγώληαο Γηαδηθηπαθά Πεξηβάιινληα Μάζεζεο (ΓΠΜ – web-

based learning environments), αμηνπνηώληαο ππεξεζίεο ηνπ Γηαδηθηύνπ, όπσο ε ύγρξνλε θαη ε 

Αζύγρξνλε Σειεθπαίδεπζε.  Σα ΓΠΜ ππνζηεξίδνπλ κηα ζεηξά από ιεηηνπξγίεο πνπ έρνπλ ζηόρν ηε 

δεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε "εηθνληθώλ ηάμεσλ" (Καξαγηαλλίδεο 2009). Πνιινί κειεηεηέο πηζηεύνπλ 

πσο ππάξρεη κεγάιε αλάγθε (όξνο επηβίσζεο ζην Γηαδίθηπν) γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο 

ησλ καζεηώλ, αθόκε θαη αλ απηό ρξεηαζηεί λα ιάβεη ην ραξαθηήξα ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο 

(Kling, 1996). 

Το Γιαδίκηςο ζηην Δκπαίδεςζη 

Σα ΓΠΜ θαη νη ΣΠΔ, έρνπλ εηζρσξήζεη ζε κεγάιν βαζκό ζηε δσή καο. Απηό ην γεγνλόο, ζε 

ζπλδπαζκό κε ηελ επξύηαηε δηάδνζε ηεο ρξήζεο ησλ ππεξεζηώλ θαη ησλ εξγαιείσλ ηνπ Γηαδηθηύνπ, 

ηελ ππέξβαζε ησλ ηνπηθώλ, ρξνληθώλ θαη πνιηηηζκηθώλ νξίσλ, νδήγεζε ζε λένπο νξίδνληεο θαη λέεο 

πξννπηηθέο ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαη γεληθόηεξα ηεο εθπαίδεπζεο, πξνζθέξνληαο κηα 

ειεπζεξία πεγώλ θαη επηινγώλ (Γθίθαο 2010).  

Έηζη, ε ακθίδξνκε επηθνηλσλία αλάκεζα ζε δηδάζθνληα θαη καζεηέο, γηα ηε δεκηνπξγία 

καζεζηαθώλ εκπεηξηώλ, είλαη πιένλ εθηθηή. Ζ επηθνηλσλία απηή, ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε πνπ 

νξίδεηαη θαη σο «Σηλεκπαίδεςζη», είλαη έλαο ηξόπνο δηδαζθαιίαο-κάζεζεο, πνπ εθαξκόδεηαη κε ηε 

ρξήζε ΣΠΔ, πνπ πξνζνκνηώλεη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κε ηέηνην ηξόπν, ώζηε νη ζπκκεηέρνληεο 

ζε απηή (δηδάζθνληεο θαη καζεηέο) λα κελ ακβιύλνληαη από ρσξνρξνληθνύο πεξηνξηζκνύο. Μπνξεί 

λα εθαξκνζηεί κε πνιινύο ηξόπνπο (ζύγρξνλε ή αζύγρξνλε), κε δηαθνξεηηθή νξγάλσζε δηδαζθαιίαο 

(ειεθηξνληθή ηάμε, εμ αηνκηθεπκέλε κάζεζε, ζπλεξγαηηθή κάζεζε), ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα θαη 

ηύπνπο εθπαηδεπόκελσλ θαη κε δηαθνξεηηθέο παηδαγσγηθέο θαη καζεζηαθέο θαηεπζύλζεηο θαη 

ζηξαηεγηθέο (Collis, 1996). 

Όηαλ, ινηπόλ νη θιαζηθέο, παξαδνζηαθέο κέζνδνη δηδαζθαιίαο δείρλνπλ λα δπζθνιεύνληαη ζηελ 

επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηνπο, είλαη δπλαηό λα ζπκπιεξώλνληαη από ηελ «Σειεθπαίδεπζε», ε νπνία 

κπνξεί λα δηαρεηξίδεηαη παξνρή ππνζηεξηθηηθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ εμ απνζηάζεσο, δηαδηθηπαθά 

καζήκαηα θαη θαηάζεζε εξγαζηώλ, αλαζηνραζκό ηεο παξαδνζηαθήο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο κε 

εύιεπην θαη θαηαλνεηό  ηξόπν από ηνπο καζεηέο (Κόθθνο θ.ά. 1998). Γηα ηελ επίηεπμε απηώλ ησλ 

ζηόρσλ, ζεκαληηθό ξόιν κπνξνύλ λα δηαδξακαηίζνπλ νη θνξεηνί ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο, πνπ 

δόζεθαλ ηνλ Οθηώβξην 2009, ζηνπο καζεηέο ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ.  

ην ππ΄αξηζ. Πξση. 88310/Γ/22-07-2009 έγγξαθν ηνπ ΤΠΔΠΘ, κε ζέκα: «Φεθηαθή ηάμε», 

αλαθνηλώλεηαη όηη: «ειζάγεηαι από ηο ζσολικό έηορ 2009-2010 ζηα Γςμνάζια όληρ ηηρ σώπαρ η 

ζςζηημαηική διδαζκαλία ενοηήηυν ηος αναλςηικού ππογπάμμαηορ ζποςδών με ηη σπήζη νέυν 

ηεσνολογιών». Γηα ην ζθνπό απηό κνηξάζηεθε ζε όινπο/εο ηνπο καζεηέο/ηξηεο ηεο Α΄ ηάμεο ηνπ 

Γπκλαζίνπ, έλα θνππόλη κε ην νπνίν πξέπεη λα αγνξάζνπλ έλα Φνξεηό Τπνινγηζηή, ώζηε, όπσο 
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αλαθέξεηαη ζην έγγξαθν, «να διδάζκονηαι και με ηη σπήζη ηλεκηπονικού ςπολογιζηή δςο (2) 

ηοςλάσιζηον μαθήμαηα ηος υπολογίος ππογπάμμαηορ από ηα παπακάηυ ηέζζεπα (4) πος οπίζηηκαν 

[Γευγπαθία, Ιζηοπία, Βιολογία/Φςζικέρ Δπιζηήμερ, Μαθημαηικά], με βάζη ηα δεδομένα πος 

πποέκςταν από ππόζθαηη έπεςνα ηος ΥΠ.Δ.Π.Θ. ζηην εκπαιδεςηική κοινόηηηα και ζε ποζοζηό μέσπι 

30% ηος ζςνόλος ηηρ διδακηέαρ ύληρ» (Δλεςθεπία, 21-9-2009).  

ύκθσλα όκσο κε άξζξν, πνπ δεκνζηεύηεθε ζηελ Καθημεπινή (29.11.2009), νη θνξεηνί 

ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο  ρξεζηκνπνηνύληαη (ζην ζρνιείν) ιίγν έσο θαζόινπ. ηελ πιεηνλόηεηα ησλ 

πεξηπηώζεσλ, νη καζεηέο ηνπο ρξεζηκνπνηνύλ γηα παηρλίδηα, ζπλνκηιία πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ (chat) 

θαη πινήγεζε ζην Γηαδίθηπν (ζε ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο δηθηύσζεο) όηαλ βξίζθνληαη ζην ζπίηη.  

Ζ πξόθιεζε ήηαλ λα δνζεί ζηνπο καζεηέο, πνπ έρνπλ πιένλ έλα εξγαιείν ζηα ρέξηα ηνπο 

(θνξεηόο ειεθηξνληθόο ππνινγηζηήο), έλα δηαθνξεηηθό θίλεηξν γηα κάζεζε κε δπλαηόηεηεο 

ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο θαη κε δξαζηεξηόηεηεο πνπ παξέρνπλ επθαηξίεο θαη δπλαηόηεηεο. Γηα λα 

γίλεη απηό πξαγκαηηθόηεηα, δεκηνπξγήζεθε έλα δηαδηθηπαθό ππνζηεξηθηηθό, εθπαηδεπηηθό 

πεξηβάιινλ. Σν πεξηβάιινλ απηό, ε «Ψηυιακή Τάξη τος Γςμνασίος Πποαστίος», δεκηνπξγήζεθε 

από ηελ ππεξεζία Αζύγρξνλεο Σειεθπαίδεπζεο ηνπ Παλειιήληνπ ρνιηθνύ Γηθηύνπ (http://e-

learning.sch.gr).  

Ζ ππεξεζία βαζίδεηαη ζην ινγηζκηθό αλνηθηνύ θώδηθα Moodle (http://www.moodle.org), ην 

νπνίν είλαη έλα παθέην ινγηζκηθνύ γηα ηελ ππνζηήξημε Γηαδηθηπαθώλ καζεκάησλ. Με ηνλ ηξόπν 

απηό δξνκνινγείηαη κηα δηαδηθαζία αληαιιαγήο γλώζεσλ, ηδεώλ, απόςεσλ κεηαμύ εθπαηδεπηή - 

εθπαηδεπνκέλσλ, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη αλεμάξηεηα ηνπ ρξόλνπ θαη ηνπ ηόπνπ. Σα πιηθά όξηα ηεο 

αίζνπζαο πξαθηηθά δελ πθίζηαληαη, νη καζεηέο θαη νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξεηηθά κπνξνύλ λα 

επηθνηλσλνύλ νπνπδήπνηε θαη κε νπνηνλδήπνηε, αξθεί ε επηζπκία λα είλαη ακνηβαία. Οη όπνηνη 

πεξηνξηζκνί ηίζεληαη από ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη όρη από ηα ηερλνινγηθά κέζα (Κεθέο θ.ά. 2009).  

Η Αζύγσπονη Τηλεκπαίδεςζη 

Οη ΣΠΔ, κε ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ζεσξείηαη όηη έρνπλ ηε 

δπλαηόηεηα λα ηελ επεξεάζνπλ ζεηηθά.  Γηα ην ιόγν απηό, ηα εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα θαη νη θνξείο 

πινπνίεζεο εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ, αθνινπζώληαο κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο εμέιημεο ζηε 

κάζεζε, εθαξκόδνπλ δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο κε ζηόρν λα απμεζεί ε δηαζεζηκόηεηα θαη ε ρξήζε 

ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε. Ζ Αζύγρξνλε Σειεθπαίδεπζε (Φεθηαθή ηάμε) δίλεη λέεο δπλαηόηεηεο 

ζηελ εθπαίδεπζε, πξνζθέξνληαο έλα κέζν αιιειεπίδξαζεο θαη ζπλερνύο επηθνηλσλίαο εθπαηδεπηηθνύ 

θαη ζπνπδαζηή (ηαπξόπνπινο, 2003). Πξνζθέξεη ζηνπο καζεηέο ηε δπλαηόηεηα λα ζπκκεηάζρνπλ 

ζε κηα δηαδηθηπαθή εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα, εληζρύνληαο ην αίζζεκα ηνπ 'αλήθεηλ', ρξεζηκνπνηώληαο 

ζηελ πξάμε δηαδηθηπαθά εθπαηδεπηηθά εξγαιεία. Οη Γηαδηθηπαθέο Δθπαηδεπηηθέο Κνηλόηεηεο (ΓΔΚ) 

κπνξνύλ λα δηαδξακαηίζνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηελ εμέιημε θαη δηακόξθσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο 
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πξαγκαηηθόηεηαο, εζηηάδνληαο θπξίσο ζε λέεο κεζνδνινγίεο θαη ηερληθέο, θαζώο θαη ζηελ επίδξαζή 

ηνπο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία (Wellman, 2001). Δλώ ζηελ παξαδνζηαθή δηδαθηηθή ηα επνπηηθά 

κέζα είραλ ζπλήζσο ζθνπό λα εκπινπηίζνπλ ηε δηδαζθαιία, ζηελ εθπαηδεπηηθή Σερλνινγία ε 

δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο – κάζεζεο ξπζκίδεηαη νιηθά ή κεξηθά από ηερληθά κέζα (Καλάθεο 1987). 

πγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ θιαζζηθή ηάμε ππάξρνπλ αξθεηά. Κάπνηα από απηά 

ζπλνςίδνληαη παξαθάησ (Μαξθαζηώηεο 2005 · Κακπνπξάθεο – Λνπθήο 2006): 

 Ζ «Ψηθιακή Τάξη» είλαη δηαζέζηκε ρσξίο λα ππάξρνπλ ρσξνρξνληθνί πεξηνξηζκνί. 

 Γηα ηελ πξόζβαζε αξθεί έλαο ειεθηξνληθόο ππνινγηζηήο (νη καζεηέο ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ 

δηαζέηνπλ όινη) θαη ζύλδεζε ζην Γηαδίθηπν (ζρνιηθό ή νηθηαθό πεξηβάιινλ). 

 Σν πεξηερόκελν ηεο «Ψηθιακήρ Τάξηρ», είλαη δπλαηό λα εκπινπηίδεηαη δηαξθώο, ρσξίο 

θόζηνο, θαη λα αλαλεώλεηαη κε ηαρείο ξπζκνύο. 

 Ζ ρξήζε από ηνπο καζεηέο ηνπ δηαδηθηπαθνύ πεξηβάιινληνο ηεο Αζύγρξνλεο 

Σειεθπαίδεπζεο, είλαη δπλαηό λα ηνπο κεηαβάιιεη από παζεηηθνύο δέθηεο γλσζηηθώλ 

αληηθεηκέλσλ,  ζε ελεξγνύο εθπαηδεπόκελνπο.  

 Σν Γηαδίθηπν, κεηαηξέπεηαη έηζη ζε θνξέα εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ. Σν πιηθό, νη παξαπνκπέο 

θαη νη ππεξζύλδεζκνη κπνξνύλ λα δώζνπλ ζηνπο καζεηέο ηε δπλαηόηεηα λα έρνπλ όινη 

πξόζβαζε ζε πξόζζεην θαη πνηθίιν εθπαηδεπηηθό πιηθό θαη δξαζηεξηόηεηεο. 

Η Ψηθιακή Τάξη ηος Γςμναζίος Πποαζηίος 

Ζ «Ψηθιακή Τάξη ηος Γςμναζίος Πποαζηίος» δεκηνπξγήζεθε από θαζεγεηή ηνπ Γπκλαζίνπ 

Πξναζηίνπ Καξδίηζαο, θιάδνπ ΠΔ 01 (Θενιόγν). Αξρηθά, ππήξμε επαθή θαη ζπλελλόεζε κε ηε 

δηαρεηξηζηηθή αξρή ηνπ Παλειιελίνπ ρνιηθνύ Γηθηύνπ (http://www.sch.gr), ώζηε λα απνδνζνύλ 

δηθαηώκαηα εθπαηδεπηή ζηελ πιαηθόξκα Αζύγρξνλεο Σειεθπαίδεπζεο Moodle (http://www.e-

learning.sch.gr). Όηαλ νινθιεξώζεθε ην αξρηθό ζηάδην, θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη αλαγθαίεο 

δνθηκαζηηθέο δεκηνπξγίεο εθπαηδεπηηθώλ πεξηβαιιόλησλ, μεθίλεζε  ε θαηαζθεπή ελόο εθπαηδεπηηθνύ 

πεξηβάιινληνο, ην νπνίν νλνκάζηεθε  «Ψηθιακή Τάξη ηος Γςμναζίος Πποαζηίος» ζηηο 8 Οθησβξίνπ 

2009.  Σν εθπαηδεπηηθό απηό πεξηβάιινλ Αζύγρξνλεο Σειεθπαίδεπζεο, έθηαζε ζε ιεηηνπξγηθό 

επίπεδν ζην ηέινο ηνπ ίδηνπ κήλα. 

Πξνηηκήζεθε ε  Αζύγρξνλε Σειεθπαίδεπζε, επεηδή κπνξεί λα πξνζθέξεη  ζηνλ εθπαηδεπηή έλα 

πεξηβάιινλ εθπαίδεπζεο, κε ηε δεκηνπξγία δνκήο καζήκαηνο, πεξηγξαθή θαη πιεξνθνξίεο. Δπίζεο ν 

εθπαηδεπηήο κπνξεί λα απνζεθεύζεη έγγξαθα θάζε ςεθηαθήο κνξθήο ζρεηηθά κε ηνπο 

εθπαηδεπόκελνπο, λα δεκηνπξγήζεη κηα ειεθηξνληθή αηδέληα κε ζεκαληηθά γεγνλόηα γηα ηνπο 

εθπαηδεπόκελνπο, λα θάλεη αλαθνηλώζεηο, λα ηνπνζεηεί ζέκαηα εξγαζηώλ, λα δεκηνπξγεί ηεζη θαη 

θνπίδ γηα αμηνιόγεζε ησλ καζεζηαθώλ δπλαηνηήησλ ησλ καζεηώλ (Κακπνπξάθεο-Λνπθήο 2006).   
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Θεσξήζεθε νξζό θαη απνθαζίζηεθε ην πεξηβάιινλ λα είλαη θιεηζηό, λα ζπκκεηέρνπλ κόλν νη 

καζεηέο ηεο Α΄ ηάμεο ηνπ Γπκλαζίνπ Πξναζηίνπ θαη όζνη θαζεγεηέο εηδηθνηήησλ ηνπ ζρνιείνπ 

επηζπκνύζαλ λα ζπκκεηάζρνπλ. Γηα ην ιόγν απηό, ε «Ψηθιακή Τάξη» είλαη πξνζβάζηκε κόλν κε 

θσδηθό θαη  κόλν γηα ηνπο ρξήζηεο ηνπ Παλειιελίνπ ρνιηθνύ Γηθηύνπ. Σν πεξηβάιινλ αζθαιείαο 

ηεο «Φεθηαθήο Σάμεο ηνπ Γπκλαζίνπ Πξναζηίνπ», παξείρε ηε δπλαηόηεηα  πξόζβαζεο ζε 

επηζθέπηεο, ύζηεξα από επηθνηλσλία κε ηνλ ππεύζπλν θαζεγεηή.  

Δικόνα 1:  

Η απσική ζελίδα ηηρ «Ψηθιακήρ Τάξηρ» 

Καηόπηλ, δεκηνπξγήζεθαλ θαη απνδόζεθαλ ινγαξηαζκνί εηζόδνπ ζην Παλειιήλην ρνιηθό 

Γίθηπν, γηα ηνπο καζεηέο ηεο Α’ ηάμεο. Ζ δηαδηθαζία νινθιεξώζεθε νκαιά θαη νη ινγαξηαζκνί κε 

ηνπο θσδηθνύο εηζόδνπ, θαζώο θαη κε αλαιπηηθέο νδεγίεο, δόζεθαλ ζηνπο καζεηέο. Γηα ηελ θαιύηεξε 

θαηαλόεζε ησλ καζεηώλ, απνθαζίζηεθε λα πξαγκαηνπνηεζεί, κηα παξνπζίαζε ζε κνξθή 

PowerPoint, ηνπ ΠΓ, ηεο Αζύγρξνλεο Σειεθπαίδεπζεο, ηεο «Ψηθιακήρ Τάξηρ» θαη ηνπ ηξόπνπ 

εηζόδνπ ζην ΠΓ, ώζηε λα κπνξέζνπλ νη καζεηέο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνπο θσδηθνύο κε ηνλ 

πξνζθνξόηεξν ηξόπν. Ο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ νθείιεη λα είλαη θαζνδεγεηηθόο, ώζηε λα βνεζά 

ηνπο καζεηέο λα ηζρπξνπνηήζνπλ ηηο καζεζηαθέο ηνπο εκπεηξίεο κέζσ ησλ ειεθηξνληθώλ 

ππνινγηζηώλ θαη ηνπ Γηαδηθηύνπ. Πξέπεη λα επηιέγεη ηα εξγαιεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη 

καζεηέο, λα ηνπο θαηεπζύλεη θαη λα ηνπο ζπληνλίδεη, λα παξαθνινπζεί ην ρξόλν πνπ αθηεξώλνπλ νη 

καζεηέο, λα παξέρεη ηε βνήζεηά ηνπ, όηαλ είλαη απαξαίηεην θαη λα κελ ππεξθνξηώλεη ηνπο καζεηέο 

κε πεξίπινθεο δξαζηεξηόηεηεο (Σδηκνγηάλλεο 2007). 
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ηε ζπλέρεηα, αλαθνηλώζεθε ζηνπο καζεηέο ηεο Α΄ ηάμεο όηη ζα κπνξνύζαλ λα εηζέξρνληαη  ζην 

ΠΓ θαη λα εγγξάθνληαη ζηελ πιαηθόξκα ηεο Αζύγρξνλεο Σειεθπαίδεπζεο.  

Η δομή ηηρ Ψηθιακήρ ηάξηρ 

Αξρηθά, δεκηνπξγήζεθε ην forum, κηα πεξηνρή ζπδεηήζεσλ, όπνπ  ζθνπό είρε λα ζπδεηνύληαη 

ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ην κάζεκα, θαζώο θαη κηα πεξηνρή γηα θνπβεληνύια, έλα chat-room, γηα 

ζύγρξνλε επηθνηλσλία αλάκεζα ζηνλ θαζεγεηή ηνπ καζήκαηνο θαη ηνπο καζεηέο ή αλάκεζα ζηνπο 

καζεηέο.  Υξεζηκνπνηώληαο ην εθπαηδεπηηθό πεξηβάιινλ, ζπλαληήζακε θάπνηα πξνβιήκαηα, από ηελ 

πιαηθόξκα, ηα νπνία θαη αλαθέξζεθαλ ζην ΠΓ. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ,  ηα πεξηζζόηεξα από 

απηά ιύζεθαλ. Σειηθά, ηόζν ε πεξηνρή ζπδεηήζεσλ, όζν θαη ν ρώξνο ζπλνκηιίαο θεηκέλνπ 

πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ (chat-room), δελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ εθηελώο. Σνπο ηειεπηαίνπο δύν κήλεο, θαη 

αθνύ νη καζεηέο είραλ πιένλ εμνηθεησζεί κε ηελ εθπαηδεπηηθή πιαηθόξκα, αληαιιάζζνληαλ ζπρλά 

άκεζα κελύκαηα, ηόζν αλάκεζα ζηνπο καζεηέο θαη ηνλ εθπαηδεπηηθό, όζν θαη αλάκεζα ζηνπο 

καζεηέο.  

Σν επόκελν ζέκα ζηελ «Ψηθιακή Τάξη» αθνξνύζε ην Γηαδίθηπν. Γόζεθαλ πξνθνξηθέο 

ζπκβνπιέο ζηνπο καζεηέο, γηα ηελ αζθαιή πεξηήγεζε ζην Γηαδίθηπν θαη αλαξηήζεθε πιηθό κε ηε 

κνξθή θεηκέλσλ θαη ππεξζπλδέζκσλ πξνο ηζηνζειίδεο ζρεηηθέο κε ην ζέκα (Safer Internet 

«http://www.saferinternet.gr», Safe Line «http://www.safeline.gr»). Οη αλαθνξέο ηνπ ππεύζπλνπ 

θαζεγεηή ζε ζέκαηα αζθαιείαο ζην Γηαδίθηπν ήηαλ από ηελ αξρή ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

πεξηβάιινληνο ζπλερήο, ζρεδόλ θαζεκεξηλή, αθνύ ε πινήγεζε ζην Γηαδίθηπν είλαη ζαλ κηα πνξεία 

ζε έλαλ αραλή θαη αλεμεξεύλεην ρώξν.  ηηο ζπλαληήζεηο κε ηνπο γνλείο ησλ καζεηώλ, ππήξμε 

ζπδήηεζε θαη πξνηξνπή πξνο ηνπο γνλείο λα γλσξίδνπλ ηη θάλνπλ  θαη πνπ βξίζθνληαη ηα παηδηά ηνπο, 

όηαλ ζπλδένληαη ζηνλ Παγθόζκην Ηζηό. 

ηε ζπλέρεηα δεκηνπξγήζεθαλ ελόηεηεο γηα αξθεηά από ηα καζήκαηα ηνπ ζρνιείνπ, ηα 

Θξεζθεπηηθά, ηελ Ηζηνξία, ηα Μαζεκαηηθά, ηε Γεσγξαθία, ηε Βηνινγία θαη ηε Γαιιηθή Γιώζζα. 

Αλαξηήζεθαλ θείκελα, ππεξζύλδεζκνη γηα ηζηνζειίδεο ζρεηηθνύ ελδηαθέξνληνο θαη θνπίδ, ώζηε νη 

καζεηέο λα καζαίλνπλ κε έλα δηαθνξεηηθό, πην επράξηζην ηξόπν. Σν πεξηερόκελν ησλ θεηκέλσλ θαη 

ησλ ππεξζπλδέζκσλ ειέγρζεθαλ από ηνπο θαζεγεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ «Ψηθιακή Τάξη», ηόζν 

γηα ηελ αθξίβεηα θαη ην εύξνο θάιπςεο ηνπ αληηθεηκέλνπ, όζν θαη γηα ηελ πνηόηεηα ησλ πιεξνθνξηώλ 

(Σδηκνγηάλλεο 2007). Σν κάζεκα ζην νπνίν ππήξρε ην πεξηζζόηεξν ππνζηεξηθηηθό πιηθό, ην νπνίν 

ήηαλ ζε άκεζε ζπλάξηεζε κε ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ζηελ θιαζζηθή ηάμε, ήηαλ ην κάζεκα 

ησλ Θξεζθεπηηθώλ (εηδηθόηεηα ηνπ ππεύζπλνπ θαζεγεηή).  
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Δηθόλα 2: Σα καζήκαηα 

Αμηνπνηώληαο ην πξόγξακκα Πνιηηηζηηθώλ Θεκάησλ ηνπ ζρνιείνπ, κε ζέκα: «Καηαγπαθή και 

διάζυζη ηος ηοπικού γλυζζικού ιδιώμαηορ ηος Γήμος Σελλάνυν»,  πνπ πινπνηήζεθε ζην ζρνιείν καο 

ην ζρνιηθό έηνο 2009-2010, πξνζηέζεθε κηα ελόηεηα, όπνπ νη καζεηέο ζα αλαιάκβαλαλ ηε 

δεκηνπξγία ελόο on-line ςεθηαθνύ ιεμηθνύ. ηελ πξνζπάζεηα απηή ζπκκεηείραλ νη καζεηέο ηεο Α΄ 

ηάμεο, δεκηνπξγώληαο έλα ςεθηαθό ιεμηθό κε πάλσ από 500 ιέμεηο.  Οη καζεηέο θαηέγξαςαλ ηηο 

ιέμεηο ζηνπο Ζ/Τ θαη θαηόπηλ ηηο «αλέβαζαλ» ζην ιεμηθό πνπ είρε δεκηνπξγεζεί. Σν ιεμηθό, έπεηηα 

από επηζπκία ησλ καζεηώλ, ζα ζπλερηζηεί θαη ηελ επόκελε ρξνληά, ώζηε λα νινθιεξσζεί πιήξσο. 

Κξίζεθε ζθόπηκν λα δεκηνπξγεζεί κηα ελόηεηα κε πξνζεθηηθά επηιεγκέλα παηρλίδηα  γλώζεσλ 

θαη επηδεμηόηεηαο, ζε κνξθή flash. Σν παηρλίδη απνηειεί ην θαηαιιειόηεξν κέζν παξαθίλεζεο, αθνύ 

ζεσξείηαη ζύκθπην κε ηελ ςπρνζύλζεζε ηνπ παηδηνύ θαη καδί κε ηε θαληαζία θαη ην όλεηξν 

απνηεινύλ θεληξηθέο έλλνηεο ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο. Δμάιινπ, ράλνληαο ηελ παηγληώδε δηάζεζή καο, 

είλαη δπλαηό λα ράζνπκε θαη ηε δεκηνπξγηθόηεηά καο (Νεκά, 2002). 

Σν επόκελν βήκα ήηαλ λα ελεκεξσζνύλ νη καζεηέο θαη λα δώζνπλ ηε ζρεηηθή άδεηα νη γνλείο θαη 

θεδεκόλεο. Όινη νη καζεηέο δέρηεθαλ λα ζπκκεηάζρνπλ, αλ θαη δηαηππώζεθαλ ελζηάζεηο από 

αξθεηνύο καζεηέο ζρεηηθά κε ηε δπλαηόηεηα πξόζβαζεο ζην Γηαδίθηπν. Ζ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ 

ειιάλσλ ζηελ Καξδίηζα, είλαη αγξνηηθή πεξηνρή θαη ε δηείζδπζε ηνπ Γηαδηθηύνπ θαη ησλ 
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επξπδσληθώλ ππεξεζηώλ, δελ έρεη θηάζεη ζε επίπεδν αζηηθήο πεξηνρήο, αλ θαη πνιινί καζεηέο είραλ 

θαη ρξεζηκνπνηνύζαλ ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο. 

  

Γιάγπαμμα 1: Δίσερ Η/Υ ππιν ηη σοπήγηζη ηος netbook;

Ζ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ Δξγαζηεξίνπ Ζ/Τ ηνπ ζρνιείνπ, παξακέλεη δπζρεξήο, επεηδή εμππεξεηεί 

δύν ζρνιεία θαη νη ειεύζεξεο ώξεο είλαη ειάρηζηεο. Παξαθάκπηνληαο ηνλ ζθόπειν ηνπ Δξγαζηεξίνπ 

Ζ/Τ, εγθαηαζηάζεθε από ην Φεβξνπάξην, ζην ρνιείν, ε πιηθνηερληθή ππνδνκή αζύξκαηνπ δηθηύνπ 

γηα ζύλδεζε κε ηελ Φεθηαθή Σάμε, ζηε δηάξθεηα σξαξίνπ ηνπ ζρνιείνπ, ην νπνίν θάιππηε όιν ην 

θηίξην.   

Σνλ ηειεπηαίν θαηξό, ζην Γήκν ειιάλσλ, ζηελ έδξα ηνπ νπνίνπ αλήθεη ην ζρνιείν,  

εγθαηαζηάζεθε θαη δόζεθε γηα ειεύζεξε ρξήζε ζηνπο δεκόηεο ηεο πεξηνρήο, ππνδνκή αζύξκαηνπ 

επξπδσληθνύ δηθηύνπ. Έηζη πνιινί καζεηέο ην ρξεζηκνπνηνύλ θαη γηα ηηο αλάγθεο ηεο «Φεθηαθήο 

Σάμεο» ηνπ Γπκλαζίνπ Πξναζηίνπ από ην ζπίηη ηνπο. 

ην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ησλ Θξεζθεπηηθώλ ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ «Παλαιά Γιαθήκη: Η 

Πποφζηοπία ηος σπιζηιανιζμού», δόζεθαλ ζηνπο καζεηέο ηεο Α΄ ηάμεο ζέκαηα εξγαζηώλ  ηα νπνία ηα 

επεμεξγάζηεθαλ ζηνπο ππνινγηζηέο  ηνπο θαη ηα ηειηθά θείκελα αλαξηήζεθαλ από ηνπο ίδηνπο ζηελ 

ελόηεηα Δξγαζίεο, πνπ δεκηνπξγήζεθε  ζηελ «Ψηθιακή Τάξη». 

Σν ζέκα ηεο εξγαζίαο αθνξνύζε ην Οηθνινγηθό Πξόβιεκα. Έληεθα καζεηέο, νινθιήξσζαλ 

επηηπρώο ηηο εξγαζίεο ηνπο, κέζα ζηα πξνβιεπόκελα ρξνληθά όξηα θαη ηηο «αλέβαζαλ» ζηελ Φεθηαθή 

Σάμε», γηα αμηνιόγεζε από ηνλ εθπαηδεπηηθό, απνθηώληαο κε ηε δηαδηθαζία απηή, λέεο δεμηόηεηεο. 

Ανάλςζη Γεδομένυν 

Γηα ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία, ρξεζηκνπνηήζεθαλ δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ από ην ηειηθό 

εξσηεκαηνιόγην πνπ ζπκπιήξσζαλ νη καζεηέο, ηα αξρεία θαηαγξαθήο, θαζώο θαη δεδνκέλα πνπ 

πξνέθπςαλ από ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ ζην πεξηβάιινλ.  
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ηηο αξρέο Ννεκβξίνπ 2009, πξαγκαηνπνηήζεθε ε πξώηε εγγξαθή θαη κέρξη ηα ηέιε 

Φεβξνπαξίνπ 2010, είραλ ήδε εγγξαθεί νη 31 καζεηέο (11 αγόξηα θαη 20 θνξίηζηα) ηεο Α΄ ηάμεο ηνπ 

Γπκλαζίνπ Πξναζηίνπ, θαζώο θαη δύν από ηνπο θαζεγεηέο ηνπ ζρνιείνπ. 

Σν εξσηεκαηνιόγην ζπκπιήξσζαλ 22 από ηνπο 31 καζεηέο ηεο Α΄ ηάμεο (15 θνξίηζηα θαη 7 

αγόξηα). Οη καζεηέο ζην κεγαιύηεξν πνζνζηό, θάλεθαλ λα γλσξίδνπλ ην ΠΓ (16 από ηνπο 22 ή 

72%), θαη ηηο έλλνηεο Σειεθπαίδεπζε (16 από ηνπο 22 ή 72%) θαη Αζύγρξνλε Σειεθπαίδεπζε (12 

από ηνπο 22 ή 55%). 

Γε δπζθνιεύηεθαλ  ηδηαίηεξα ζηε ζύλδεζή ηνπο ζην ΠΓ, κε ηνπο θσδηθνύο πνπ ηνπο 

απνδόζεθαλ, αιιά θαη νύηε θαηά ηελ είζνδν ζην πεξηβάιινλ ηεο Αζύγρξνλεο Σειεθπαίδεπζεο θαη 

ζην εθπαηδεπηηθό πεξηβάιινλ ηεο Φεθηαθήο Σάμεο, αλ θαη  ππήξρε κηα επηπξόζζεηε δπζθνιία, αθνύ 

έπξεπε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ κηα κπζηηθή θσδηθή ιέμε, πνπ ηνπο δόζεθε από ηνλ ππεύζπλν θαζεγεηή. 

Δίλαη γλσζηό εμάιινπ, όηη νη λένη, νη καζεηέο καο ζεσξνύληαη σο  «παιδιά ηηρ τηθιακήρ μαρ εποσήρ»! 

    

Γιάγπαμμα 2: Σςνάνηηζερ δςζκολία ζηην είζοδο ζηο ΠΣΓ και ζηην Ψηθιακή Τάξη

Οη καζεηέο, ρξεζηκνπνίεζαλ γηα πξώηε θνξά έλα ηέηνηα Γηαδηθηπαθό εθπαηδεπηηθό πεξηβάιινλ 

(100%) θαη ε πξώηε ηνπο εληύπσζε  απνηππώλεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα, όπνπ ε απόιπηε 

ζρεδόλ πιεηνςεθία (21 ζηνπο 22 καζεηέο ή 95%), ραξαθηήξηζαλ ην εθπαηδεπηηθό πεξηβάιινλ σο 

ελδηαθέξνλ, ζεηηθό θαη θάηη πνπ δελ είραλ μαλαδεί, θάηη θαηλνύξην ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Οη 

απαληήζεηο απηέο δελ απνηππώζεθαλ γηα πξώηε θνξά ζην εξσηεκαηνιόγην, αιιά ήηαλ ζπλερείο από 

ηελ αξρή ηνπ εγρεηξήκαηνο. 

  

Γιάγπαμμα 3: Η ππώηη ενηύπυζη από ηην Ψηθιακή Τάξη.
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Οη ελόηεηεο πνπ ππνζηήξημαλ θαη παξείραλ πξόζζεην πιεξνθνξηαθό πιηθό, ησλ καζεκάησλ ζηνπ 

ζρνιηθνύ πξνγξάκκαηνο θαη εμεξεπλήζεθαλ πεξηζζόηεξν από ηνπο καζεηέο ήηαλ: ησλ Θξεζθεπηηθώλ 

(21 από ηνπο 22 καζεηέο ή 95%) αθνύ ήηαλ θαη ε ελόηεηα κε ην πεξηζζόηεξν ππνζηεξηθηηθό πιηθό 

(ππεξζπλδέζκνπο, θείκελα, θσηνγξαθίεο, θνπίδ), ηνπ  Γηαδηθηύνπ ( 18 από ηνπο 22 ή 82%), ηεο 

Ηζηνξίαο ( 14 από ηνπο 22 καζεηέο ή 64%), ηεο Γαιιηθήο Γιώζζαο (11 από ηνπο 22 καζεηέο ή 50%) 

θαη ηέινο ε ελόηεηα ησλ Μαζεκαηηθώλ (11 από ηνπο 22 καζεηέο ή  45%) αλ θαη ππήξραλ πνιιά 

δηαδξαζηηθά καζεκαηηθά παηρλίδηα. Σέινο, ε ελόηεηα ησλ παηρληδηώλ, πνπ πεξηειάκβαλε παηρλίδηα ζε 

κνξθή flash, πξνηηκήζεθε από 15 καζεηέο.  

Ζ ελόηεηα κε ην ιεμηθό, πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πνιηηηζηηθώλ 

Θεκάησλ, θαη ζην νπνίν ζπκκεηείραλ όινη νη καζεηέο πνπ απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιόγην, ήηαλ ην 

αληηθείκελν  θαη κε ηηο πεξηζζόηεξεο επηζθέςεηο ησλ καζεηώλ, απνδεηθλύνληαο όηη όηαλ 

πξνζθέξνληαη  ηα θίλεηξα θαη ηα θαηάιιεια κέζα ζηνπο καζεηέο, ηόηε ρξεζηκνπνηνύληαη ζσζηά. 

 

 Γιάγπαμμα 4:  

Σςμμεηοσή ζηη δημιοςπγία ηος Λεξικού ηος Γλυζζικού ιδιώμαηορ ζηο Γήμο Σελλάνυν

Όινη νη καζεηέο (22 από ηνπο 22 ή 100%) δήισζαλ όηη δε δπζθνιεύηεθαλ ζηε δεκηνπξγία ηνπ 

ιεμηθνύ, αιιά νύηε θαη ζηε δηαδηθαζία θαηαρώξεζεο ησλ ιεκκάησλ. Ζ εκπεηξία  ηνπο ζηε 

δξαζηεξηόηεηα απηή απνηππώλεηαη, ζηελ  ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία, σο ελδηαθέξνπζα θαη 

εύθνιε.  

Γιάγπαμμα 5: Αποηύπυζη ηηρ εμπειπίαρ από ηη δημιοςπγία ηος λεξικού 

ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ, ην δηαγώληζκα ηνπ Β΄ Σξηκήλνπ, ζην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθώλ, 

πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηεο «Φεθηαθήο Σάμεο» ηνπ Γπκλαζίνπ Πξναζηίνπ θαη ηεο πιαηθόξκαο 

Moodle.   
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Όινη νη καζεηέο είραλ ηνπο Ζ/Τ ζηελ ηάμε, ζπλδέζεθαλ  ζην Παλειιήλην ρνιηθό Γίθηπν, κέζσ 

ηεο ππνδνκήο αζύξκαηνπ δηθηύνπ ηνπ ζρνιείνπ, ζηελ Τπεξεζία Αζύγρξνλεο Σειεθπαίδεπζεο θαη 

απάληεζαλ ζε εξσηήζεηο πνιιαπιώλ επηινγώλ.  

Σν θνπίδ   δεκηνπξγήζεθε κε ην ειεύζεξν εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό Hot Potatoes.  

Σν εγρείξεκα απηό νινθιήξσζαλ, κέζσ ηεο Φεθηαθήο Σάμεο, 22 από ηνπο 31 καζεηέο ηεο Α΄ 

Σάμεο, επεηδή παξνπζηάζηεθαλ θάπνηα πξνβιήκαηα ηερληθήο θύζεο, ζρεηηδόκελα κε ηνπο Ζ/Τ ησλ 

καζεηώλ.   

Έλα κήλα αξγόηεξα,  ην εγρείξεκα επαλαιήθζεθε, κε ηε δηελέξγεηα ελόο νιηγόιεπηνπ θνπίδ ζην 

κάζεκα ηεο εκέξαο. Σε θνξά απηή, όινη νη καζεηέο, 30 από ηνπο 31 (ππήξμε έλαο απώλ), 

νινθιήξσζαλ κε απόιπηε επηηπρία ην θνπίδ.   

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό, όηη όινη ζρεδόλ νη καζεηέο (21 από ηνπο 22 καζεηέο ή 95%) 

ραξαθηήξηζαλ ηελ εκπεηξία απηή θαη ην «δηαδηθηπαθό δηαγώληζκα», σο κηα εύθνιε, σο πξνο ηε 

ρξήζε,  ππόζεζε. 

ην παξαθάησ δηάγξακκα, απνηππώλεηαη ζην ζύλνιό ηεο, κέρξη 10 Ηνπλίνπ 2010, ε 

επηζθεςηκόηεηα ησλ ελνηήησλ ηεο Φεθηαθήο ηάμεο από ηνπο καζεηέο. 

Γιάγπαμμα 6: Δπηζθεςηκόηεηα δξαζηεξηνηήησλ 

Σέινο, ζην εξώηεκα, αλ επηζπκνύλ νη καζεηέο λα ζπλερηζηεί έλα αληίζηνηρν εγρείξεκα θαη ζηελ 

επόκελε ηάμε ηνπ Γπκλαζίνπ, όινη νη καζεηέο απάληεζαλ ζεηηθά, αθνύ νη ραξαθηεξηζκνί γηα ηελ 

εκπεηξία ηνπο ζηελ Φεθηαθή Σάμε ηνπ Γπκλαζίνπ Πξναζηίνπ, ραξαθηεξίζηεθε σο: ΑΡΗΣΖ 9 ή 

41%, ΠΟΛΤ ΚΑΛΖ 9 ή 41%, ΚΑΛΖ 3 ή 14%, ΑΓΗΑΦΟΡΖ 1 ή 5%  θαη ΚΑΚΖ 0 ή 0%, δίλνληαο ηε 
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δηάζεζε θαη ην θνπξάγην λα ζπλερίζνπκε απηή ηελ πξνζπάζεηα κεηάβαζεο από ην ζρνιείν 1.0 ζην 

ζρνιείν 2.0. 

  

Γιάγπαμμα 7: Σςνέσιζη ηηρ Ψηθιακήρ ηάξηρ

 

Σςμπεπάζμαηα 

Ζ αληαπόθξηζε ησλ καζεηώλ ζε κηα πξνζπάζεηα δηαθνξεηηθή από ηα ζπλεζηζκέλα δξώκελα ζε 

κηα θιαζηθή ζρνιηθή ηάμε παξακέλεη αθόκε θαη ζήκεξα ακείσηε. Οη καζεηέο έκαζαλ λα 

ρξεζηκνπνηνύλ ηνπο ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο θαη γηα εθπαηδεπηηθνύο ζθνπνύο, αθόκε θαη κέζα 

ζηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία ηεο θιαζζηθήο ηάμεο. Ζ δεκηνπξγία θαη ε αλάξηεζε εξγαζηώλ, ηα θνπίδ 

θαη ηα δηαδηθηπαθά δηαγσλίζκαηα γηα ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθώλ, ήηαλ κηα πξσηόγλσξε θαη 

ελδηαθέξνπζα εκπεηξία, αιιά θαη πξνζπάζεηα ησλ καζεηώλ. Δίλαη ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθό ην γεγνλόο 

όηη νη καζεηέο επηζθέπηνληαλ ην πεξηβάιινλ, ελεκεξώλνληαλ από ηηο πεγέο πιεξνθνξηώλ, 

αμηνπνηνύζαλ ηα θνπίδ ησλ καζεκάησλ θαη δηαζθέδαδαλ κε ηα επηιεγκέλα παηρλίδηα. Γλσξίδνληαο 

ηελ θαζνιηθή απνδνρή ησλ καζεηώλ,  απνδεηθλύεηαη  όηη ε «Ψηθιακή ηάξη ηος Γςμναζίος 

Πποαζηίος», σο κηα ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε ζηελ αμηνπνίεζε ησλ Σ.Π.Δ.  κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη 

ζηε δηαδηθαζία ηεο ςεθηαθήο αιιαγήο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.  Γηα ην ιόγν απηό, ζα 

ζπλερηζηεί θαη ηελ επόκελε ζρνιηθή ρξνληά, ώζηε λα κπνξέζνπλ λα ηελ «αγθαιηάζνπλ» πεξηζζόηεξνη 

εθπαηδεπηηθνί θαη λα είλαη δπλαηή ε εμαγσγή  ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ θαη πεξαηηέξσ πξνηάζεσλ 

ζύγρξνλσλ πξνζεγγίζεσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε, κε ηε ρξήζε ηεο Αζύγρξνλεο Σειεθπαίδεπζεο  

ζηνπο καζεηέο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο θαη όρη κόλν εθπαίδεπζεο.  Με ηνλ ηξόπν απηό, ππάξρεη έληνλε ε 

βεβαηόηεηα, όηη νδεγνύκε ην κέιινλ ηεο κάζεζεο θαη ηεο παηδείαο, ζε  αγαζηή ζπλεξγαζία κε ηε 

ςεθηαθή επνρή. 
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Πεπίλητη 

Ο αιθαβεηηζκφο θαη ε εθπαίδεπζε ζηα  κέζα απνηεινχλ αληηθείκελν επηζηεκνληθήο ζπδήηεζεο 

γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα κφιηο απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, κνινλφηη ε δηεξεχλεζε απηψλ 

ησλ πεδίσλ μεθίλεζε ζε άιιεο ρψξεο απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1960.  ηελ παξνχζα εξγαζία γίλεηαη κηα 

πξνζπάζεηα απνζαθήληζεο ησλ φξσλ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ παξαπάλσ νξηζκψλ ελψ επηρεηξείηαη 

κηα βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο, ηνπο ζηφρνπο, ηηο δεμηφηεηεο θαη ην πεξηερφ-

κελν ηνπ αιθαβεηηζκνχ θαη ηεο εθπαίδεπζεο  ζηα κέζα.  Δπηζεκαίλεηαη ε αλάγθε, ζην ζεκεξηλφ θφ-

ζκν ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο θπξηαξρίαο ησλ κέζσλ, νη καζεηέο/ηξηεο  κε ηε ζπκβνιή ησλ εθπαηδεπ-

ηηθψλ ηνπο λα ζσξαθηζηνχλ απέλαληη ζηα κέζα θαη λα κάζνπλ λα ηα ρξεζηκνπνηνχλ απνηειεζκαηηθά 

θαη πάληα κε θξηηηθή καηηά. 

 

Λέξειρ – κλειδιά : Αιθαβεηηζκφο ζηα κέζα, εθπαίδεπζε ζηα κέζα επηθνηλσλίαο, ζρνιείν, δηδα-

ζθαιία 

Ειζαγυγή 

Σα παηδηά ζήκεξα «βπζίδνληαη» ζηα κέζα  (Plowman & Stephen, 2003) θαη εθπαηδεχνληαη ζε πν-

ιππιεξνθνξηαθά πεξηβάιινληα φπνπ γλψζε θαη πιεξνθφξεζε ζπγρένληαη, ελψ βξίζθνληαη κπξνζηά 

«ζε ακέηξεηεο πεγέο πιεξνθνξηψλ, ρσξίο λα γλσξίδνπλ επηιεθηηθέο ζηξαηεγηθέο νχηε ηνπο ηξφπνπο 

ειέγρνπ ηεο εγθπξφηεηαο ησλ πεγψλ ηνπο» (Νηάβνπ, 2005:16). Έηζη αλαδεηθλχεηαη ε αλάγθε εθπαί-

δεπζεο θαη αιθαβεηηζκνχ ζηα κέζα επηθνηλσλίαο, ε αλαγθαηφηεηα ηεο δηδαθηηθήο ησλ κέζσλ  ζηα 

παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο, πνπ φπσο ηνλίδνπλ νη  Kron θαη νθφο (2007), ε παηδαγσγηθή θαη ε δηδα-

θηηθή  ησλ κέζσλ ζην πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ, θαινχληαη λα δεκηνπξγήζνπλ λέα καζεζηαθά πεξηβάι-

ινληα ζηνπο θφιπνπο ησλ νπνίσλ ε νκάδα-ζηφρνο ηνπο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εθκάζεη κε επηθνη-

λσληαθέο δηαδηθαζίεο ηε ρξήζε ησλ λέσλ κέζσλ. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ηα παηδηά ζα παξακείλνπλ 

έξκαηα ηεο εξγαιεηαθήο ρξήζεο θαη ησλ θηλδχλσλ πνπ απηή εγθπκνλεί. Γηα ην ιφγν απηφ ε εθπαίδεπ-

ζε ζηα κέζα ζα έπξεπε λα εκπεξηέρεηαη ζηα πξνγξάκκαηα δηδαζθαιίαο φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

βαζκίδσλ, κε ζηφρν λα γίλνπλ νη καζεηέο/ηξηεο ελεξγεηηθνί θαηαλαισηέο θαη φρη παζεηηθνί απνδέθηεο 

ησλ κελπκάησλ ησλ κέζσλ (Αλδξηνπνχινπ, 2007). 

ην πιαίζην απηφ θαη αλαγλσξίδνληαο ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ αιθαβεηηζκνχ θαη ηεο εθπαίδεπζεο 

ζηα κέζα -πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ θξηηηθή ζηάζε θαη ζθέςε απέλαληη ζηα πεξηερφκελα ησλ κέζσλ-  
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ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ηεο ζεκεξηλήο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο, επηρεηξνχκε ζηελ παξνχζα εξγαζία 

κηα βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο, ηνπο νξηζκνχο, ηνπο ζηφρνπο θαη  ηελ αλα-

γθαηφηεηα ηνπ αιθαβεηηζκνχ θαη ηεο εθπαίδεπζεο  ζηα κέζα, κηα πνπ δηαγξάθνπλ πιένλ ηελ απαξαί-

ηεηε θαη επηηαθηηθή πνξεία πξνο ηηο λέεο κνξθέο κάζεζεο πνπ νθείιεη λα αθνινπζήζεη θαη λα ππν-

ζηεξίμεη έλα ζχγρξνλν ζρνιείν θαη έλα ζχγρξνλν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Ζ κειέηε απνηειείηαη απφ  

ηέζζεξα κέξε: ζην πξψην κέξνο παξνπζηάδνληαη νη νξηζκνί, ην πεξηερφκελν ηνπ αιθαβεηηζκνχ ζηα 

κέζα επηθνηλσλίαο θαζψο θαη νη δεμηφηεηεο πνπ απνθηψληαη, ζην δεχηεξν κέξνο παξνπζηάδεηαη ν ν-

ξηζκφο ηεο εθπαίδεπζεο ζηα κέζα, νη ζηφρνη θαη νη απνθηεζείζεο δεμηφηεηεο κέζσ απηήο, ζην ηξίην 

κέξνο  αλαθέξνληαη παξάγνληεο δεκηνπξγίαο  θαη επηηπρίαο πξνγξάκκαηνο αιθαβεηηζκνχ & εθπαί-

δεπζεο ζηα κέζα ζην ζρνιηθφ ρψξν, ελψ ζην ηέηαξην κέξνο ζπδεηψληαη νη αλαγθαηφηεηεο γηα ηελ 

έληαμε ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο θαη ζην ζεκεξηλφ ειιεληθφ ζρνιείν.  

Αλθαβηηιζμόρ ζηα μέζα (media literacy) 

 Όξνη, νξηζκνί, ζηφρνη θαη δεμηφηεηεο 

Ο αιθαβεηηζκφο ζηα κέζα έρεη πνιινχο νξηζκνχο πνπ φκσο φινη ζπγθιίλνπλ ζηελ απφθηεζε 

θξηηηθήο ζηάζεο απέλαληη ζηα κελχκαηα ησλ κέζσλ. Οη  Νηάβνπ (2001: 36) θαη Νίθα & Νηάβνπ 

(2008:82) ζεκεηψλνπλ ηηο ηέζζεξηο θαηεγνξίεο νξηζκψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην επηζηεκνληθφ πεξηνδη-

θφ Journal of Communication. Αιθαβεηηζκφο ζηα ΜΜΔ είλαη:  

 ε ηθαλφηεηα πξφζβαζεο, αλάιπζεο θαη επηθνηλσλίαο ησλ κελπκάησλ πνπ δηαθηλνχληαη απφ 

ηα ΜΜΔ (Rubin, 1998),  

 νη γλψζεηο γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ επίδξαζε ησλ ΜΜΔ ζηελ θνηλσλία (Messaris, 1998),  

 ε θαηαλφεζε ησλ πνιηηηζκηθψλ, νηθνλνκηθψλ, πνιηηηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ επηδξάζεσλ ζηε 

δεκηνπξγία, παξαγσγή θαη κεηάδνζε κελπκάησλ (Lewis & Jhally, 1998),  

 ε γλψζε ησλ ηππηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ΜΜΔ, ε θξηηηθή επεμεξγαζία ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ηνπο θαη ε ζχγθξηζή ηνπο κε ηελ εμσηεξηθή πξαγκαηηθφηεηα (Buckingham, 1998; Brown, 

1998).  

 

Σνλίδεηαη ηδηαηηέξσο (Νηάβνπ, 2001:36-37; Νίθα & Νηάβνπ 2008:83) ν νξηζκφο ηνπ Rubin 

(1998:3) ν νπνίνο ζπκππθλψλεη ηνπο νξηζκνχο ζε έλαλ: «Αλθαβηηιζμόρ ζηα ΜΜΕ είναι η καηανόηζη 

ηυν πηγών και ηυν ηεσνολογιών ηηρ επικοινυνίαρ, ηυν κυδίκυν πος σπηζιμοποιούνηαι, ηυν μηνςμά-

ηυν πος παπάγονηαι και ηηρ επιλογήρ, επμηνείαρ και επίδπαζηρ ηυν μηνςμάηυν αςηών». 

 

Ο Buckingham (2007: 14) -ζηεξηδφκελνο ζηνπο νξηζκνχο ησλ Aufderheide (1997) θαη Ofcom 

(2004)-  ηνλίδεη φηη αιθαβεηηζκφο ζηα ΜΜΔ «είλαη ε ηθαλφηεηα ηεο πξφζβαζεο, θαηαλφεζεο θαη δε-

κηνπξγίαο κνξθψλ επηθνηλσλίαο εληφο κηαο πνηθηιίαο πιαηζίσλ», φπνπ ε ππόζβαζη πεξηιακβάλεη ηηο 

απαηηνχκελεο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο ψζηε λα αλαθαιχςεη θάπνηνο/α ηα πεξηερφκελα ησλ κέζσλ, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο δηαζέζηκεο ηερλνινγίεο θαη ην αληίζηνηρν ινγηζκηθφ. Ζ καηανόηζη πεξηιακβάλεη 
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ηελ ηθαλφηεηα απνθσδηθνπνίεζεο ή εξκελείαο ησλ πεξηερνκέλσλ ησλ κέζσλ, ηε γλψζε ησλ δηαδηθα-

ζηψλ παξαγσγήο, ηελ ηθαλφηεηα ηεο θξηηηθήο ησλ κέζσλ, ελψ ε δημιοςπγία πεξηιακβάλεη ηελ ηθαλφ-

ηεηα ηεο ρξήζεο ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηελ επηθνηλσλία κελπκάησλ είηε γηα 

ιφγνπο απηφ-έθθξαζεο είηε γηα ιφγνπο επηξξνήο θαη αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο άιινπο. Με ηελ επξεία 

έλλνηα ν αιθαβεηηζκφο πεξηιακβάλεη ηελ ανάλςζη, ηελ αξιολόγηζη θαη ηελ κπιηική ζκέτη, δηφηη είλαη 

έλα θαηλφκελν πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ πνιιψλ κνξθψλ θνηλσληθήο πξαθηηθήο θαη πξνυπνζέηεη 

ηελ χπαξμε κηαο μεηαγλώζζαρ, δειαδή νξηζκέλσλ κεζφδσλ πεξηγξαθήο ηνπ είδνπο θαη ηεο δνκήο κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο κνξθήο επηθνηλσλίαο θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ηα πιαίζηα απηά επεξεάδνπλ ηηο 

εκπεηξίεο θαη ηηο πξαθηηθέο ησλ αλζξψπσλ.  

 

Ζ Hobbs (2007) ππνγξακκίδεη φηη o αιθαβεηηζκφο ζηα κέζα, πνπ νξίδεηαη σο «ε ηθαλφηεηα πνηθη-

ιφηξνπεο πξφζβαζεο, αλάιπζεο, αμηνιφγεζεο θαη επηθνηλσλίαο κελπκάησλ» (Aufderheide & Fire-

stone, 1993:8), πεξηιακβάλεη θαη ηδηαηηέξσο ηνλίδεη «ηηο δεμηφηεηεο ηεο θξηηηθήο αλάιπζεο θαη ζχλζε-

ζεο κε ηε ρξήζε νπηηθναθνπζηηθψλ θεηκέλσλ, εξγαιείσλ θαη ηερλνινγηψλ» (Hobbs, 2007:59).  

 

Ωο πξνο πεξηερφκελν θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ απνθηψληαη, ε Thoman  (2003) ζεκεηψλεη φηη ν αιθα-

βεηηζκφο ζηα κέζα είλαη ε ηθαλφηεηα ηεο εξκελείαο θαη δεκηνπξγίαο πξνζσπηθήο θξίζεο απφ ηα εθα-

ηνληάδεο ή θαη ρηιηάδεο  θξαζηηθά θαη εηθνληζηηθά ζχκβνια πνπ πξνζιακβάλνληαη απφ ηελ θαζεκε-

ξηλή παξαθνινχζεζε ηεο ηειεφξαζεο, ηνπ ξαδηνθψλνπ, ησλ ππνινγηζηψλ, ησλ εθεκεξίδσλ, ησλ πε-

ξηνδηθψλ θαη ησλ δηαθεκίζεσλ. Δίλαη ε ηθαλφηεηα ηεο επηινγήο θαη δηαινγήο, ηεο πξφθιεζεο θαη ηεο 

έξεπλαο, ε ηθαλφηεηα  δηακφξθσζεο άπνςεο γηα φζα ζπκβαίλνπλ θαη φρη ε παζεηηθή θαη άξα επάισ-

ηε ζηάζε.    

 

Αλαθέξεηαη (Thoman,  1995) πσο ν αιθαβεηηζκφο ζηα κέζα  πεξηέρεη ηξία ζηάδηα πνπ νδεγνχλ 

ζηε κηληηαθή ελδπλάκσζε: ην πξψην ζηάδην αθνξά ζηηο επηινγέο θαη ηε κείσζε ηνπ ρξφλνπ πνπ ζπα-

ηαιηέηαη γηα ηα θάζε είδνπο κέζα.  Σν δεχηεξν αθνξά ζηελ θαηάθηεζε εηδηθψλ δεμηνηήησλ πνπ νδε-

γνχλ ζηελ θξηηηθή ζέαζε ησλ κέζσλ- ζηελ αλάιπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ, ησλ θνηλσληθψλ θαηαζθεπψλ 

θαη ησλ απνζησπήζεσλ. Σν ηξίην ζηάδην αθνξά ζηε δηεξεχλεζε βαζχηεξσλ ζεκάησλ: πνηνο παξάγεη 

ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε, πνηνο επσθειείηαη, πνηφο ράλεη θαη πνηνο απνθαζίδεη.   

 

Παξάιιεια, σο πξνο ην ζηφρν ηνπ αιθαβεηηζκνχ ζηα κέζα, ε Luke (1999) ππνγξακκίδεη φηη ε-

πηδηψθεη λα θάλεη ηνπο/ηηο καζεηεπφκελνπο/εο:  

(α) θξηηηθνχο, επηιεθηηθνχο ζεαηέο θαη θαηαλαισηέο ηεο ιατθήο θνπιηνχξαο,  

(β) ηθαλνχο λα αληηδξνχλ θξηηηθά ζηα κελχκαηα ησλ κέζσλ θαη ηθαλνχο λα δεκηνπξγνχλ ηηο δηθέο 

ηνπο επηινγέο ζηα κέζα θαη ηα θείκελά ηνπο  

(γ) ηθαλνχο λα ρξεζηκνπνηνχλ θξηηηθέο δεμηφηεηεο ζηελ παξαγσγή αηνκηθψλ  πνιπκεζηθψλ, νπηη-

θναθνπζηηθψλ θεηκέλσλ. 
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Οη  Hobbs, Worsnop, Andersen, Share & Sullivan (Center for Media Literacy Web site, 

www.medialit.org) ππνγξακκίδνπλ ηη δεν είναι  αιθαβεηηζκφο ζηα κέζα: 

 ε ζχγθξνπζε κε ηα ΜΜΔ  

 ε απνζπαζκαηηθή παξαγσγή κεζνπνηεκέλνπ πιηθνχ 

 ε απιή δηδαζθαιία κε ηε ρξήζε βίληεν, ςεθηαθψλ δίζθσλ ή άιινπ κεζνπνηεκέλνπ πιηθνχ  

 ε απιή δηαπίζησζε ηεο πνιηηηθήο αηδέληαο, ησλ ζηεξενηχπσλ ή ησλ αλαπαξαζηάζεσλ ρσξίο 

ηε δηεξεχλεζε ησλ κεραληζκψλ πνπ «θπζηθνπνηνχλ»  ηα παξαπάλσ 

 ε κνλφπιεπξε νπηηθή  ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ κέζσλ θαη φρη ε πνιχπιεπξε ζέαζή ηνπο  

 αιθαβεηηζκφο ζηα κέζα δε ζεκαίλεη «κελ παξαθνινπζείο», αιιά «παξαθνινχζεζε πξνζε-

θηηθά θαη ζθέςνπ θξηηηθά». 

 

Εκπαίδεςζη ζηα μέζα (media education)  

Οξηζκφο, ζηφρνη θαη δεμηφηεηεο 

Ωο πξνο ηε δηάθξηζε αλάκεζα ζηνλ αιθαβεηηζκφ θαη ζηελ εθπαίδεπζε ζηα κέζα, ε εκπαίδεςζη 

ζηα μέζα επικοινυνίαρ ζχκθσλα κε ηνλ Buckingham (2003), αθνξά ζηε δηαδηθαζία δηδαζθαιίαο θαη 

κάζεζεο ζρεηηθά κε ηα ΜΜΔ, ελψ ο αλθαβηηιζμόρ ζηα ΜΜΕ αθνξά ζην απνηέιεζκα απηήο ηεο δηα-

δηθαζίαο, δειαδή ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ απνθηψληαη κέζσ απηήο (Κνχξηε & Λεσλίδα, 

2007). «Βαζηθφο ζηφρνο ηεο εθπαίδεπζεο απηήο είλαη λα γίλνπλ νη εθπαηδεπφκελνη θξηηηθνί θαηαλα-

ισηέο ησλ ΜΜΔ, λα θαηαλνήζνπλ δειαδή φηη ε γλψζε πνπ ηνπο πξνζθέξεηαη είλαη κηα θνηλσληθή 

θαηαζθεπή θαη φηη πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ακθηζβεηνχλ ηελ απζεληία ησλ έληππσλ ή νπηηθναθνπ-

ζηηθψλ θεηκέλσλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο γλψζεηο θαη ηε ινγηθή ηνπο γηα λα νδεγνχληαη ζε απηφλν-

κεο απνθάζεηο» (Κνχξηε & Λεσλίδα, 2007: 88).  

 

Ο Khan (2008) επηζεκαίλεη φηη ε εθπαίδεπζε ζηα κέζα παξέρεη ηελ θξηηηθή γλψζε θαη ηα αλαιπ-

ηηθά εξγαιεία πνπ ζα ελδπλακψζνπλ ηνπο/ηηο θαηαλαισηέο/ηξηεο ησλ  κέζσλ ψζηε λα  ιεηηνπξγήζνπλ 

σο απηφλνκνη θαη ινγηθνί πνιίηεο. Ζ εθπαίδεπζε ζηα κέζα βνεζά ψζηε λα θαηαζηνχλ νη άλζξσπνη 

θαιά πιεξνθνξεκέλνη θαη ππεχζπλνη πνιίηεο, νη νπνίνη ζα είλαη ζε ζέζε λα πάξνπλ κηα νξηζκέλε 

απφζηαζε απφ ηε δηακεζνιαβεκέλε επραξίζηεζε πνπ ηα κέζα κπνξνχλ λα παξέρνπλ.  

 

Ζ εθπαίδεπζε ζηα κέζα, ζεκεηψλεη ν νθφο (2010),  είλαη κηα ζεζκηθά νξγαλσκέλε θαη ζπζηε-

καηηθή δηαδηθαζία πνπ βαζίδεηαη ζε έλα πξφγξακκα ζπνπδψλ, αμηνινγεί ηα απνηειέζκαηά ηεο θαη πην 

αλαιπηηθά: νξγαλψλεηαη κε ζεζκηθφ θαη ζπζηεκαηηθφ ηξφπν απφ ηελ πνιηηεία, βαζίδεηαη ζε έλα πξφ-

γξακκα ζπνπδψλ, ζηεξίδεηαη ζηε δηδαζθαιία θαη αλαθέξεηαη ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

απνηειέζκαηνο. Παξάιιεια ζηνρεχεη  ζηε ζηήξημε θαη αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ, πξνθεηκέλνπ απηφ λα 

απνθηήζεη ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο ζηα κέζα αιιά θαη λα είλαη ζε ζέζε λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη ζηελ 
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θαζεκεξηλφηεηά ηνπ θαζψο επίζεο λα παξαγάγεη κηληηαθά πεξηερφκελα, λα θαηαιάβεη ηελ παξαγσγή 

ησλ κέζσλ θαη ηηο εθθξάζεηο ηνπο, λα ζηνραζηεί πάλσ ζηελ πξνζσπηθή ζρέζε ηνπ κε ηα κέζα, λα 

εθαξκφζεη θξηηηθή ζθέςε θαη ζεψξεζε φπσο θαη λα πξνβεί ζε ελαιιαθηηθέο θνηλσληθέο πξνηάζεηο 

δίλνληαο έθθξαζε ζηα ηδηαίηεξα δηαθέξνληα, αηνκηθά θαη θνηλσληθά.  

 

Γηδαζθαιία -κέζνδνο  δηδαζθαιίαο 

Ζ Αζιαλίδνπ (2008) ππνζηεξίδεη φηη ε εθπαίδεπζε ζηα κέζα θαη ε εθπαίδεπζε κε ηα κέζα καδη-

θήο ελεκέξσζεο κπνξεί λα θάλεη ηε δηδαζθαιία απνηειεζκαηηθή ζην δηδαθηηθφ επίπεδν, επράξηζηε 

ζην επίπεδν ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο θαη πην ρξήζηκε ζην πνιηηηζηηθφ επίπεδν, ελψ ππνγξακκίδεη φηη ην 

ζρνιείν ζα πξέπεη λα πξνζαξκνζηεί ζηηο λέεο κνξθέο κάζεζεο, ζθέςεο, έθθξαζεο θαη ζπκπεξηθνξάο 

πνπ πξνθαιείηαη κε ηνπο ηξφπνπο ιεηηνπξγίαο ησλ ΜΜΔ (Αζιαλίδνπ, 2000).   

 

Οη Blanchard & Christ (1985) ππνγξακκίδνπλ φηη ε εθπαίδεπζε ζηα  ΜΜΔ ελζαξξχλεη ην ζσζηφ 

πξνζαλαηνιηζκφ καζεηψλ/ηξηψλ, ηα δηθαηψκαηα ηνπο, ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο  θαη ηελ επζχλε γηα ηελ 

εθπαίδεπζή ηνπο ελψ νη Christ & Potter (1998) πξνζζέηνπλ φηη ε εθπαίδεπζε ζηα ΜΜΔ εμεηάδεη 

πξνζεθηηθά ηε ζρέζε εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή/ηξηαο, πξνηείλεη ηελ αλάγθε λα εξεπλεζνχλ νη κνξθέο 

δηδαζθαιίαο, αιιά θαη ν ηξφπνο πνπ κπνξεί ν/ε καζεηήο/ηξηα λα απνθηήζεη λέεο γλψζεηο.  

 

Ο Masterman (1985) ππνγξακκίδεη φηη ζηελ εθπαίδεπζε ζηα κέζα, ν/ε εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα 

δεκηνπξγεί  θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο νη καζεηέο/ηξηεο  λα κπνξνχλ λα ζρεκαηίζνπλ δηθή ηνπο θξίζε 

θαη λα αλαπηχζζεη ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα  αλαιχνπλ ηηο θξίζεηο πνπ θάλνπλ θαη λα παίξλνπλ  ηελ επ-

ζχλε γηα ηηο ζθέςεηο ηνπο. Ο Buckingham (1993) ππνζηεξίδεη φηη ε εθπαίδεπζε ζηα ΜΜΔ απαηηεί 

έλαλ δηαθνξεηηθφ ηχπν δηδαζθαιίαο ν νπνίνο είλαη δεκνθξαηηθφο θαη δελ είλαη θαζφινπ ηεξαξρηθφο, 

έρεη σο ζηφρν ηελ δηεπθφιπλζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ,  ελψ ν/ε εθπαηδεπηηθφο αθ' ελφο, ζα πξέπεη λα 

έρεη κηα θεληξηθή ζέζε θαη αθεηέξνπ, λα είλαη ηζφηηκνο/ε εηαίξνο ζην δηάινγν.  

 

Ζ Νηάβνπ (2001) θαη νη Νίθα & Νηάβνπ (2008)  ζεκεηψλνπλ φηη ε κέζνδνο πνπ απνδεηθλχεηαη 

πεηπρεκέλε ζηελ εθπαίδεπζε ζηα κέζα δελ είλαη ε παξαδνζηαθή «δηδαζθαιία» αιιά ε θαζνδήγεζε 

ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο ψζηε λα αλαθαιχςεη κφλνο/ε ηνπ/ηεο ηηο απαληήζεηο ζρεηηθά κε ην ηη είλαη ηα 

κέζα θαη πνηνο ν ξφινο ηνπο ζηε δσή καο ή πνηα «θξπθά» κελχκαηα «πξνζπαζνχλ» λα δηαθηλήζνπλ. 

 

Οη Κνχξηε θαη Λεσλίδα (2007) ππνγξακκίδνπλ φηη νη εθπαηδεπφκελνη/εο –κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο 

ζηα ΜΜΔ- ζα πξέπεη λα θαηαζηνχλ ηθαλνί/έο, φρη κφλν λα αλαιχνπλ θαη λα αζθνχλ θξηηηθή ζηα πξν-

τφληα ή ζηα «θείκελα» ησλ ΜΜΔ, αιιά θαη λα παξάγνπλ νη ίδηνη/εο κελχκαηα (Buckingham, 1998; 

Θενδσξίδεο, 2002; Livingstone, 2003) ελψ νη  Kron & νθφο (2007: 217) αλαθέξνπλ ζρεηηθά κε ηελ 

παξαγσγή ηνπ πξντφληνο φηη φηαλ γίλεηαη ιφγνο γηα πξντφλ, ελλνείηαη ν κεηαζρεκαηηζκφο ησλ πιε-
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ξνθνξηψλ ζε λέα γλψζε θαη «ε ελζσκάησζε ηεο λέαο γλψζεο ζηελ πξνυπάξρνπζα ζε θάπνην πςειφ-

ηεξν επίπεδν». 

 

Ζ δπλαηφηεηα πνπ δίλεηαη ζηα παηδηά λα δεκηνπξγήζνπλ ην δηθφ ηνπο κεζνπνηεκέλν πιηθφ, έρεη 

σο απνηέιεζκα ηελ εμνηθείσζε κε ηα κέζα, ην πεξηερφκελν θαη ηηο ηερληθέο ηνπο, ηελ απνκπζνπνίεζε 

ησλ κέζσλ, ηε κείσζε ησλ θφβσλ απέλαληη ζηελ ηερλνινγία θαη ελ ηέιεη ην κεηαζρεκαηηζκφ ησλ κέ-

ζσλ σο έλα ειεγρφκελν εξγαιείν πνπ καζεηέο/ηξηεο κπνξνχλ λα ην ελζσκαηψζνπλ ζηε δσή ηνπο θαη 

λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ πξνο φθειφο ηνπο (Νίθα, Χξεζηάθεο, Νηάβνπ, 2007). 

 

Παπάγονηερ δημιοςπγίαρ  και επιηςσίαρ ππογπάμμαηορ αλθαβηηιζμού & εκπαίδεςζηρ ζηα μέζα  

Ο Brown (1998 ζην Νηάβνπ, 2001) γηα ηελ επηηπρία ελφο πξνγξάκκαηνο αιθαβεηηζκνχ ζηα κέ-

ζα,  πξνηείλεη ηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζηα εμήο:  

(1) θξηηηθή ζηάζε απέλαληη ζε θάζε είδνπο παξαγσγή, φισλ ησλ κέζσλ,  

(2) δηχιηζε ησλ πιεξνθνξηψλ, δει. δηάθξηζε εθείλσλ πνπ «αμίδνπλ» ηελ επεμεξγαζία απφ εθεί-

λεο πνπ είλαη άρξεζηεο ή πεξηηηέο,  

(3) εκβάζπλζε ζην λφεκα θαη ηε ζεκαζία ηνπο,  

(4) ζπζρέηηζε ησλ πιεξνθνξηψλ κε ηηο γλψζεηο πνπ ήδε δηαζέηεη ν/ε καζεηήο/ηξηα θαη αμηνιφγε-

ζή ηνπο βάζεη απηψλ ησλ γλψζεσλ,  

(5) δηεξεχλεζε ηεο εγθπξφηεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δηαθηλνχληαη απφ ηα 

ΜΜΔ,  

(6) εκπηζηνζχλε ζηελ πξνζσπηθή θξίζε θαη απνδνρή ηνπ πινπξαιηζκνχ ησλ ηδεψλ.  

 

Ο Pungente (2002) παξάιιεια, αλαγλσξίδνληαο ηελ αλάγθε ζπλεξγαζίαο εθπαηδεπηηθψλ-

παλεπηζηεκηαθψλ ζρνιψλ θαη γνλέσλ γηα ηνλ επηηπρή ζρεδηαζκφ πξνγξάκκαηνο αιθαβεηηζκνχ θαη 

εθπαίδεπζεο ζηα κέζα, πξνηείλεη 9 παξάγνληεο πνπ θαίλνληαη θαζνξηζηηθνί θαη θξίζηκνη ψζηε λα επ-

δνθηκήζεη έλα  ζρεηηθφ πξφγξακκα. Μεηαμχ άιισλ πξνηείλεη:  

-ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιίαο απφ ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο ψζηε λα  εληαρζεί ν αιθαβεηηζκφο ζηα 

κέζα ζπκπιεξσκαηηθά ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα,  

-ηε δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθνχ/βηβιηνγξαθηθνχ/επνπηηθνχ πιηθνχ,  

-ηελ εθπαίδεπζε κειινληηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ζηνλ ηνκέα απηφ θαη ηε ζπγγξαθή ηνπ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο απφ ηα ηξηηνβάζκηα ηδξχκαηα,  

-ηε ζπλερή επηκφξθσζε ζε δεηήκαηα αιθαβεηηζκνχ ζηα κέζα,  

-ηελ ίδξπζε ππνζηεξηθηηθνχ νξγαληζκνχ πνπ λα απαξηίδεηαη απφ αληηπξνζσπεπηηθφ ηκήκα αηφ-

κσλ κε ελδηαθέξνλ  ζηνλ αιθαβεηηζκφ ζηα κέζα,  

-ηε δεκηνπξγία νξγάλσλ αμηνιφγεζεο θαη ηελ απαξαίηεηε ζπλεξγαζία κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ, 

γνλέσλ, εξεπλεηψλ θαη  εηδηθψλ ησλ ΜΜΔ. 
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Εκπαίδεςζη ζηα μέζα: αναγκαιόηηηερ 

Όπσο ζεκεηψλεη ε Νίθα (2007) ε εθπαίδεπζε ζηα ΜΜΔ, απφ ην 1970, απνηέιεζε έλαλ απφ ηνπο 

ζηφρνπο ηεο δεπηεξνβάζκηαο θπξίσο εθπαίδεπζεο. ηηο αγγιφθσλεο ρψξεο (Αγγιία-θσηία-Καλαδάο-

Απζηξαιία) ε εθπαίδεπζε ζηα ΜΜΔ είλαη ελζσκαησκέλε ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα πνπ αθνξά ζηα 

καζήκαηα ηεο γιψζζαο. Δηδηθφηεξα, ζηελ Αγγιία ελζσκαηψζεθε ζην επίζεκν αλαιπηηθφ πξφγξακκα 

ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο απφ ην 1980, ελψ ζηελ Ακεξηθή ε πίεζε γηα ηελ 

ελζσκάησζε ησλ πξνγξακκάησλ αιθαβεηηζκνχ ζηα ΜΜΔ ζην ζρνιηθφ αλαιπηηθφ πξφγξακκα, α-

ζθήζεθε απφ νξγαληζκνχο ή απφ πνιηηηθνχο. Ωζηφζν, ηα πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηνχληαη ζήκεξα  

ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο έρνπλ κηα πην ζπληεξεηηθή ζέζε θαη πηνζεηνχλ πξνζεγγίζεηο πνπ απνπλένπλ 

θφβν θαη απνζηξνθή θαη ε δηαθνξνπνίεζή ηνπο έγθεηηαη  ζηελ άπνςε γηα ηηο ππνηηζέκελεο επηδξάζεηο 

ησλ Μέζσλ, φπσο ε αχμεζε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο, ε θαηάρξεζε αιθνφι θαη νπζηψλ, ν ζεμνπαιη-

ζκφο θ.α. 

 

ηελ Οιιαλδία  ε εθπαίδεπζε ζηα ΜΜΔ δελ απνηειεί μερσξηζηφ κάζεκα αιιά ηα νπηηθναθνπ-

ζηηθά κέζα είλαη παξφληα, αξρίδνληαο απφ ην δεκνηηθφ, σο επνπηηθά εξγαιεία αιιά θαη σο αληηθεί-

κελα κειέηεο, ζπλήζσο κέζα απφ ην κάζεκα ηεο Αηζζεηηθήο Αγσγήο. ηε Γαιιία ππάξρεη κηα πνιχ-

ρξνλε παξάδνζε ζηελ ελζσκάησζε ηεο εηθφλαο ζηε δηδαζθαιία, ελψ ν νπηηθναθνπζηηθφο αιθαβεηη-

ζκφο, αξρίδνληαο απφ ην λεπηαγσγείν, βξίζθεη έδαθνο κε δξαζηεξηφηεηεο παξαηήξεζεο θαη ζχγθξη-

ζεο ησλ εηθφλσλ, ελψ παξάιιεια ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε ελζσκαηψλεηαη ζην γισζζηθφ κά-

ζεκα. Σα πξνγξάκκαηα αιθαβεηηζκνχ δελ απνηεινχλ μερσξηζηφ κάζεκα αιιά δηαηξέρνπλ φιν ην 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα. ηελ Ηηαιία ν νπηηθναθνπζηηθφο αιθαβεηηζκφο εκθαλίδεηαη ζηα αλαιπηηθά 

πξνγξάκκαηα κέζα απφ ηελ Αηζζεηηθή Αγσγή ζηελ αξρή ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970, φκσο νπζηαζηηθά 

αξρίδνπλ λα εθαξκφδνληαη αλάινγα πξνγξάκκαηα ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε ην 1985, φπνπ ηα 

κέζα επηθνηλσλίαο ρξεζηκνπνηνχληαη σο επνπηηθά εξγαιεία, παξέρνληαο ηελ επθαηξία λα κειεηεζεί 

θπξίσο ε γιψζζα ηνπο. Με ηελ ηειεπηαία εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε, εληάζζεηαη ν «ηερλνινγηθφο 

αιθαβεηηζκφο» εηδηθφηεξα ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

 

Ζ αλάγθε εθπαίδεπζεο ζηα κέζα -παηδηψλ θαη ελειίθσλ- απνηειεί πιένλ κηα επηηαθηηθή αλάγθε 

θαη ζηελ Διιάδα φπσο έρεη ηνληζηεί απφ πνιινχο/έο εξεπλεηέο/ηξηεο (Αζιαλίδνπ, 2000; Κνξσλαίνπ, 

2001; Χαξακήο 2001; Θενδσξίδεο, 2002; Κνχξηε, 2003, 2004; Κσλζηαληηλίδνπ-έκνγινπ, 2005). 

Ωζηφζν δηαθαίλεηαη επηηαθηηθή ε αλάγθε ηεο δεκηνπξγίαο ελφο θεληξηθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ηελ εθπαί-

δεπζε ζηα κέζα ζηελ Διιάδα, ελφο ζρεδηαζκνχ πνπ ζα πεξηιακβάλεη κειινληηθνχο/θέο θαη ππεξε-

ηνχληεο/νχζεο εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο/ηξηεο (Νίθα, 2007).  

 

Ζ εθπαίδεπζε ζηα κέζα επηζεκαίλεηαη φηη πξέπεη λα μεθηλά φζν πην λσξίο γίλεηαη γηα λα είλαη 

απνηειεζκαηηθή (Νηάβνπ, 2007), πνπ ζεκαίλεη φηη  άκεζα επηβάιιεηαη λα επηκνξθσζνχλ γνλείο, εθ-

παηδεπηηθνί -θπξίσο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (λεπηαγσγείν θαη δεκνηηθφ ζρνιείν), πνπ απνηε-
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ινχλ θαη ηνπο/ηηο πξψηνπο/εο δαζθάινπο/εο ησλ παηδηψλ- θαη νη αληίζηνηρνη/εο καζεηέο/ηξηεο ηνπο. 

Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε εθπαίδεπζε ζηα κέζα είλαη κηα καθξνρξφληα δηαδηθαζία πνπ επηβάιιεηαη 

πιένλ λα μεθηλά λσξίο θαη ε νπνία γηα λα είλαη επηηπρήο, πξέπεη λα  ζηεξίδεηαη  ζην ηξίπηπρν γονείρ-

εκπαιδεςηικοί -μαθηηέρ/ηπιερ.  

 

Οη λέεο κνξθέο κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο πνπ επηβάιινληαη απφ ηα πξνγξάκκαηα αιθαβεηηζκνχ 

θαη εθπαίδεπζεο ζηα κέζα ζην ζρνιηθφ πιαίζην (πβ. Νηάβνπ, 2001), θαζηζηνχλ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ 

νπζηαζηηθφ ζπλεξγάηε θαη ζπλνδνηπφξν ησλ καζεηεπνκέλσλ, αιιά απνηεινχλ ζπλάκα θαη ηελ πξφ-

θιεζε ησλ ζεκεξηλψλ εθπαηδεπηηθψλ λα δηδάμνπλ έλαλ καζεηηθφ πιεζπζκφ «…πος μιλά μια εξολο-

κλήπος μεζοποιημένη γλώζζα» (Βαιζακίδνπ, 2010: 419). Δίλαη αλαγθαίν ινηπφλ, ζην ζεκεξηλφ θφ-

ζκν ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο θπξηαξρίαο ησλ κέζσλ, νη καζεηέο/ηξηεο  κε ηε ζπκβνιή ησλ εθπαηδεπ-

ηηθψλ ηνπο λα ζσξαθηζηνχλ απέλαληη ζηα κέζα θαη λα κάζνπλ λα ηα ρξεζηκνπνηνχλ απνηειεζκαηηθά 

θαη πάληα κε θξηηηθή καηηά.   
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Πεξίιεςε 

Σηφρνο ηεο παξνχζαο αλαθνξάο είλαη λα εληνπίζεη ηνπο παξάγνληεο επηηπρίαο πνπ δξνπλ θαηα-

ιπηηθά ζηελ επηηπρή ελζσκάησζε ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ (ΤΠΕ) ζηελ εθπαη-

δεπηηθή δηαδηθαζία. Η κέρξη ζήκεξα δηεζλήο εκπεηξία έρεη θαηαδείμεη πιεζψξα ηέηνησλ παξαγφλησλ 

νη νπνίνη δηαθνξνπνηνχληαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ηε ζηαδηαθή ελζσκάησζε λέσλ ηερλνινγηψλ 

ζηα ζρνιεία θαζψο θαη κε βάζε γεσγξαθηθνχο θαη άιινπο ζπληειεζηέο. Σηελ παξνχζα κειέηε δίδε-

ηαη βάξνο ζηελ αλάδεημε ησλ ζρεηηθψλ παξαγφλησλ ζην ζχγρξνλν πεξηβάιινλ ηεο ρψξαο καο. 

Λέμεηο - θιεηδηά:  Τερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Επηθνηλσληψλ, εθπαίδεπζε, λέεο ηερλνινγίεο 

Εηζαγσγή 

Τα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο θαη νη ηειεπηθνηλσλίεο  ζηνλ ηνκέα ηεο παηδείαο (φπσο ίζσο θαη 

ηεο πγείαο) εληάζζνληαη κε ρακειφηεξνπο ξπζκνχο δηείζδπζεο απ’ φηη ζπκβαίλεη ζε άιινπο ηνκείο 

ηεο δσήο καο. Γεγνλφο φκσο παξακέλεη φηη νη ζεκεξηλνί λένη κεγαιψλνπλ ρξεζηκνπνηψληαο φιν θαη 

πεξηζζφηεξν ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή ηηο λέεο ηερλνινγίεο.  

Όπσο αλαδεηθλχεη θαη ζρεηηθή έξεπλα ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο, 

«Η ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ 8-15 εηψλ ρξεζηκνπνηνχλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή (85%). 

Ο ππνινγηζηήο ρξεζηκνπνηείηαη ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηελ εβδνκάδα απφ 9 ζηα 10 παηδηά (96%), ελψ 

ηα κηζά απφ απηά (54%) ηνλ ρξεζηκνπνηνχλ ζε θαζεκεξηλή ή ζρεδφλ θαζεκεξηλή βάζε. Η ζπρλφηεηα 

ρξήζεο ηνπ ππνινγηζηή κεγαιψλεη κε ηελ ειηθία» (Παξαηεξεηήξην γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθν-

ξίαο, 2009). Αληίζηνηρεο (θαη πην εμεηδηθεπκέλεο) έξεπλεο ζε άιιεο ρψξεο πνπ έγηλαλ ζε παηδηά ειηθί-

αο 9-17 εηψλ, δείρλνπλ φηη απηά μνδεχνπλ πεξίπνπ 9 ψξεο ηελ εβδνκάδα ζε ςεθηαθά θνηλσληθά δί-

θηπα, ρξφλνο αλάινγνο πεξίπνπ απηνχ πνπ δηαζέηνπλ γηα λα δνπλ ηειεφξαζε (10 ψξεο ηελ εβδνκάδα) 

(NSBA, 2007).  

Σηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, απηφ πνπ εληνπίδεηαη είλαη φηη νη λένη – καζεηέο δελ είλαη απιά «πα-

ζεηηθνί» θαηαλαισηέο ζηηο ψξεο πνπ αθηεξψλνπλ ζηα δίθηπα απηά (φπσο ηζρχεη π.ρ. κε ηελ ηειεφξα-
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ζε). Σε αληίζεζε, πέξα απφ ηελ απιή επηθνηλσλία, πνιινί καζεηέο ζπκκεηέρνπλ ζε ηδηαίηεξα δεκη-

νπξγηθέο εξγαζίεο πξνβάιινληαο έηζη θαη αλαπηχζζνληαο ηελ αληηθνκθνξκηζηηθή πιεπξά ηνπ εαπηνχ 

ηνπο.  

Τα παξαπάλσ ζηνηρεία θαλεξψλνπλ φηη νη λένη είλαη έηνηκνη λα δερηνχλ ηελ ηερλνινγία (ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ηελ έρνπλ πηνζεηήζεη ήδε ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο). Τη είλαη φκσο απηφ πνπ απν-

ηξέπεη ηελ αμηνπνίεζή ηεο θαη κέζα ζηνλ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ; 

Σηελ αλαθνξά απηή, γίλεηαη πξνζπάζεηα λα εληνπηζηνχλ νη βαζηθνί παξάγνληεο επηηπρίαο γηα ηελ 

εηζαγσγή ησλ ΤΠΕ ζην ζεκεξηλφ ζρνιείν. Η έκθαζε, αθνχ πεξηγξάθεηαη αξρηθά ε δηεζλήο εκπεηξία, 

δίδεηαη ζηελ Ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα κε βάζε ηα καθξνζθνπηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά. 

Βηβιηνγξαθηθή αλάιπζε 

Πνιιέο ζρεηηθέο κειέηεο, άξζξα θαη αλαθνηλψζεηο, έρνπλ σο βαζηθφ ζέκα ηνπο παξάγνληεο (ή 

εκπφδηα) επηηπρίαο ζε ζρέζε κε ηηο ΤΠΕ ζηελ εθπαίδεπζε. Η πιεηνςεθία ηνπο πξνέξρεηαη απφ ηε 

δηεζλή θνηλφηεηα εξεπλεηψλ θαη πξνθχπηνπλ σο απνηέιεζκα εκπεηξηθψλ θαη άιισλ εξεπλψλ, ζε 

θξάηε πνπ νη ΤΠΕ έρνπλ εδψ θαη ρξφληα κπεη ζην ζρεδηαζκφ  θαη ζηελ πξάμε ηεο εθπαηδεπηηθήο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηαο.  

Πην αλαιπηηθά ζην (BECTA, 2003), ηα εκπφδηα θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε απηά πνπ έρνπλ ζρέζε κε 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ζε απηά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ίδηα ηα ζρνιεία (σο νξγαληζκνχο).  

Σηελ πξψηε θαηεγνξία, αλαθέξνληαη σο θξίζηκα ζέκαηα: ε έιιεηςε ρξφλνπ (ηφζν γηα εθπαίδεπ-

ζε φζν θαη γηα πξνεηνηκαζία πιηθνχ), ε έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο, ν θφβνο γειηνπνίεζεο κπξνζηά 

ζηνπο καζεηέο θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο, ε αδπλακία επίιπζεο ηερληθψλ πξνβιεκάησλ, ε έιιεηςε θηλή-

ηξσλ, ε αληίιεςε φηη ε ηερλνινγία δελ βειηηψλεη ηελ εθπαίδεπζε θαη ε αληίιεςε φηη νη ππνινγηζηέο 

είλαη πνιχπινθνη θαη δχζθνινη ζηε ρξήζε ηνπο κέζα ζηελ ηάμε. 

Σηε δεχηεξε θαηεγνξία, νη βαζηθέο δηαπηζηψζεηο είλαη: ε έιιεηςε ππνδνκψλ ΤΠΕ, ε έιιεηςε εχ-

θνιεο πξφζβαζεο ζηηο ππνδνκέο, ε παιαηφηεηα ησλ ππνδνκψλ, νη κε αμηφπηζηεο ιχζεηο (ινγηζκηθφ 

θαη πιηθφ), ε έιιεηςε ηερληθήο ππνζηήξημεο, ε έιιεηςε δηαρεηξηζηηθήο ππνζηήξημεο, ε έιιεηςε ππν-

ζηήξημεο απφ ην ζρνιείν (εθπαηδεπηηθή δνκή) κε απνπζία ζρεδηαζκνχ θαη δηαδηθαζηψλ, ε έιιεηςε 

επηκφξθσζεο θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλεο ζηα ηξέρνληα επίπεδα ηθαλνηήησλ ζε ΤΠΕ πνπ δηαζέηνπλ 

νη εθπαηδεπηηθνί θαη ηέινο ε έιιεηςε επηκφξθσζεο εζηηαζκέλεο ζηελ νινθιήξσζε ησλ ηερλνινγηψλ 

θαη φρη ζε βαζηθά ζέκαηα πιεξνθνξηθήο. 

Σην (Wilson-Strydom & Thomson, 2003) κεηαμχ άιισλ παξαγφλησλ, ν παξάγνληαο πνπ επηζε-

καίλεηαη σο ζεκαληηθφο είλαη ε γεσγξαθηθή θαηαλνκή. Πην ζπγθεθξηκέλα ζε ζρεηηθή έξεπλα ηα απν-

ηειέζκαηα έδεημαλ φηη ην 44% ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ δελ είραλ πνηέ πινπνηήζεη καζήκαηα κε ΤΠΕ 
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δνχζε ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο, ην 36% ζε πεξη-αζηηθέο πεξηνρέο, ελψ κφιηο ην 20% ζε αζηηθέο 

πεξηνρέο θαη δήκνπο. Αλαιχνληαο ηα δεδνκέλα ην ζπκπέξαζκα ήηαλ φηη, νη απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο 

(θαη δεπηεξεπφλησο νη πεξη-αζηηθέο) είραλ θαη ρεηξφηεξν εμνπιηζκφ ΤΠΕ θαη ιηγφηεξε ππνζηήξημε. 

Επηπιένλ ε γεσγξαθηθή απνκφλσζε εθπαηδεπηηθψλ έρεη σο ζπλέπεηα λα κελ είλαη ζε ζέζε λα ζπλεξ-

γαζηνχλ κε ζπλαδέιθνπο ηνπο κε ζθνπφ ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημή ηνπο.  

Σην (Totter, Stutz & Grote, 2006) πξνζηίζεληαη θαη θάπνηνη άιινη παξάγνληεο, φπσο ν ηξφπνο 

εθπαίδεπζεο πνπ επηιέγεη ν εθάζηνηε εθπαηδεπηηθφο (constructivist vs. traditional teaching – κε ηνλ 

πξψην λα είλαη ζεηηθφο αληίζεηα κε ην δεχηεξν), ην πφζν αλνηρηφο ζε αιιαγέο είλαη ν εθπαηδεπηηθφο, 

ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζην ζρνιείν (δηεπζπληήο, ζρνιηθφο ζχκβνπινο, θ.η.ι.), αιιά θαη ε δηάζεζή 

ηνπ λα ζπλεξγαζηεί κε άιινπο.  

Κξίζηκνη παξάγνληεο επηηπρίαο γηα ηελ εηζαγσγή ΤΠΕ ζηα ζύγρξνλα ζρνιεία 

Σηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν αλαθέξζεθαλ θάπνηνη παξάγνληεο επηηπρίαο πνπ θαηαγξάθεη ε 

δηεζλήο βηβιηνγξαθία. Πέξα φκσο απφ απηνχο πνπ έρνπλ αλαιπζεί αξθεηά θαη ζηε ρψξα καο, ππάξ-

ρνπλ θαη άιινη πνπ έρνπλ άκεζε ζπλάξηεζε κε ην κηθξφθνζκν (γεσγξαθηθφ, θνηλσληθφ, πνιηηηζκηθφ) 

πνπ εμεηάδεηαη ην ζέκα.  

Σηελ πεξίπησζε ηεο παξνχζαο αλαθνξάο, ζηφρνο είλαη ε εμέηαζε ηνπ Ειιεληθνχ παξαδείγκαηνο, 

κε ηα ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά, κεηνλεθηήκαηα θαη πιενλεθηήκαηά ηνπ. Σην πιαίζην απηφ ινη-

πφλ, εμεηάδνπκε ζηε ζπλέρεηα κηα ζεηξά απφ παξάγνληεο πνπ είλαη ηδηαίηεξα θαίξηνη ζηελ επηηπρία 

θάζε πξνζπάζεηαο εηζαγσγήο ΤΠΕ ζην ζχγρξνλν ζρνιείν θαη νη νπνίνη, αμηνινγνχκελνη επηπξφζζεηα 

κε ηνπο παξαπάλσ, δίλνπλ ηε ζπλνιηθή εηθφλα.     

Οη δξάζεηο εηζαγσγήο ησλ ΤΠΕ ζηελ εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα βαζίδνληαη  

ζε καθξνπξόζεζκν ζρέδην θαη λα έρνπλ ζπλέρεηα 

Βαζηθή πξνυπφζεζε ζε νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα εηζαγσγήο λέσλ ηερλνινγηψλ ζε θάζε ρψξν, 

αιιά αθφκα πεξηζζφηεξν ζηνλ θξίζηκν ρψξν ηεο παηδείαο είλαη ν πνηνηηθφο θαη καθξνρξφληνο ζρεδη-

αζκφο. Καη είλαη απηφ αθξηβψο ην ζεκείν ζην νπνίν ε ρψξα καο έρεη θαθή παξάδνζε, κηαο θαη ε ε-

κπεηξία θαηαδεηθλχεη φηη ε ζηξαηεγηθή εμαξηάηαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ εθάζηνηε πνιηηηθή εγεζία θαη 

ιηγφηεξν απφ ηνλ πνιηηηθφ ζρεκαηηζκφ πνπ είλαη ζηελ εμνπζία, κε ζρεδφλ πιήξε απνπζία ελφο κα-

θξνπξφζεζκνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ.  

Όπσο θαίλεηαη ζην (GESCI, 2009) αξθεηέο ρψξεο παγθνζκίσο (πεξίπνπ 190) δειψλνπλ φηη έ-

ρνπλ θάπνην καθξνρξφλην ζρέδην (ζηξαηεγηθή) γηα ηελ εηζαγσγή λέσλ ηερλνινγηψλ ζην ρψξν ηεο 

εθπαίδεπζεο. Τη ρξεηάδεηαη φκσο θάηη ηέηνην; Μεηαθέξνληαο απφ ηελ παξαπάλσ αλαθνξά: «Γηα ηελ 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο κε ηε ρξήζε ΤΠΕ, νη δηακνξθσηέο ηεο πνιηηηθήο (policy 

makers) πξέπεη λα έρνπλ ζσζηή αληίιεςε ζην πψο νη λέεο ηερλνινγίεο κπνξνχλ θαιχηεξα λα ρξεζη-

κνπνηεζνχλ γηα λα δψζνπλ πξνζηηζέκελε αμία ζην ζχζηεκα ηεο ρψξαο ηνπο. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε 
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απηή έλα πιαίζην πνιηηηθήο, εθπνλεκέλν ζε εζληθφ επίπεδν, είλαη άθξσο απαξαίηεην γηα ηελ επηηπρή 

πινπνίεζε ηνπ εγρεηξήκαηνο».   

Τη είλαη φκσο ζηξαηεγηθή; Είλαη έλα ζχλνιν αξρψλ θαη κηα γεληθή θαηεχζπλζε ελεξγεηψλ πνπ 

θαζνδεγεί κηα θπβεξλεηηθή πνιηηηθή, ηνπο ζρεηηθνχο νξγαληζκνχο, ηνπο ππαιιήινπο, ηηο επηρεηξήζεηο 

αιιά θαη ηνπο ηδηψηεο ζην λα βιέπνπλ πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε κε ζπγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα. 

Γεκίδεη ην θελφ κεηαμχ ηνπ νξάκαηνο (πνχ ζέινπκε λα πάκε) θαη ηνπ ηξφπνπ (πψο λα πάκε) κε βάζε 

ηνλ νπνίν ζα θηάζνπκε εθεί. Γηα ηηο θπβεξλήζεηο, είλαη έλα εξγαιείν κε ην νπνίν πξνσζείηαη ην εζλη-

θφ φξακα θαη ε βάζε γηα ηηο απαξαίηεηεο ζεζκηθέο θαη δηαδηθαζηηθέο παξεκβάζεηο κέζσ ησλ νπνίσλ 

ζα πινπνηεζεί. Οη ζηξαηεγηθέο ΤΠΕ δηαθέξνπλ απφ ρψξα ζε ρψξα, κε βάζε ηηο πξνηεξαηφηεηεο, ην 

επίπεδν αλάπηπμεο, ην επίπεδν ππνδνκψλ, ηελ γεσγξαθία θαη άιια ηνπηθά ραξαθηεξηζηηθά. 

Ο καθξνρξφληνο ζρεδηαζκφο, έρεη επηπιένλ δχν βαζηθά πιενλεθηήκαηα:  

α) εμαζθαιίδεη (ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ) ηε ζπλέρεηα ζηε δεκφζηα δηνίθεζε (πνπ γλσξίδνπκε πν-

ιχ θαιά πσο είλαη απφ ηα βαζηθά πξνβιήκαηα φηαλ νη αιιαγέο πξνζψπσλ - ηεο ίδηαο ή δηαθνξεηηθήο 

θπβέξλεζεο - είλαη ζπρλέο) θαη  

β) δίλεη κηα βάζε γηα δηαξθή αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ, εθφζνλ φπσο πξνζηάδεη ε ζεσξία, 

κέζα ζην ζρεδηαζκφ έρνπλ πξνβιεθζεί ζπγθεθξηκέλνη θαη πνζνηηθνπνηεκέλνη ζηφρνη ηνπνζεηεκέλνη 

ζηνλ άμνλα ηνπ ρξφλνπ. Καη ηα δχν απηά πιενλεθηήκαηα αλ κπνξνχζαλ λα αμηνπνηεζνχλ θαηάιιεια, 

ζα βειηίσλαλ νπζηαζηηθά ηελ δπλαηφηεηα πνηνηηθήο πινπνίεζεο έξγσλ γηα ηελ νπζηαζηηθή αλαβάζ-

κηζε ηεο εθπαίδεπζεο.   

Βήκα – βήκα (ζηαδηαθή) πξνζέγγηζε ζηελ εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ 

Η εηζαγσγή ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο ζε θάζε εξγαζηαθφ ρψξν, επηθέξεη κεηαβνιέο ζηνλ ηξφ-

πν δηεθπεξαίσζεο ησλ θαζεκεξηλψλ εξγαζηψλ ησλ ρξεζηψλ. Οη αιιαγέο απηέο δελ γίλνληαη πάληα 

απνδεθηέο κε επθνιία, ηδηαίηεξα απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο ζε ειηθία εξγαδνκέλνπο νη νπνίνη θαηά ηεθ-

κήξην είλαη θαη νη ιηγφηεξν εμνηθεησκέλνη ζηελ ρξήζε ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ. Σηνλ παξαπάλσ 

θαλφλα δελ απνηειεί εμαίξεζε ν ρψξνο ηεο παηδείαο είηε αθνξά ηελ δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο, είηε 

ηελ δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. 

Οη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ θαη απηνί αλάινγα ραξαθηεξηζηηθά κε φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο: βξί-

ζθνληαη ζε δηάθνξα επίπεδα ςεθηαθνχ εγγξακκαηηζκνχ, απνθιίλνπλ ζε δηαθνξεηηθφ βαζκφ ν θαζέ-

λαο φζνλ αθνξά ηελ επρέξεηα ζε αιιαγέο (πνπ επηηάζζεη πνιιέο θνξέο ε ρξήζε ΤΠΕ), έρνπλ αληί-

ζηαζε ζε αιιαγέο έζησ θαη αλ απνδεδεηγκέλα απηέο ζα ηνπο βνεζήζνπλ καθξνπξφζεζκα ζηελ άζθε-

ζε ηνπ ιεηηνπξγήκαηφο ηνπο, θ.η.ι. Με βάζε απηά ηα ζηνηρεία έλα θηιφδνμν ζρέδην καδηθήο εηζαγσ-

γήο λέσλ ηερλνινγηψλ ζε π.ρ. κηα βαζκίδα εθπαίδεπζεο αλά ηελ επηθξάηεηα, κε ηελ απαίηεζε λα ελ-

ζσκαησζνχλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία «ηελ επφκελε εκέξα», είλαη κάιινλ απίζαλν λα ζηεθζεί 
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απφ επηηπρία (αξλεηηθά παξαδείγκαηα ππάξρνπλ πνιιά). Αθφκα θαη ν πξνζεθηηθφηεξνο ζρεδηαζκφο 

φηαλ δνθηκαζηεί πηινηηθά κπνξεί λα αλαδείμεη πξνβιήκαηα πνπ δε ζα κπνξνχζαλ λα εθηηκεζνχλ απφ 

ηελ αξρή. Έηζη, κηα πξνζέγγηζε βήκα-βήκα, κε πην ινγηθνχο θαη ξεαιηζηηθνχο ζηφρνπο, κε αξθεηέο 

πηινηηθέο πξνζπάζεηεο θαη δηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ, κε αμηνπνίεζε ησλ «εγεηψλ» (leaders), κε 

δξάζεηο πνπ ζα νινθιεξσζνχλ ζε πξνδηαγεγξακκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, θαίλεηαη λα είλαη πνιχ πην 

απνηειεζκαηηθή δεδνκέλνπ φηη ν κέζνο εθπαηδεπηηθφο ζα έρεη αξθεηφ ρξφλν ζηε δηάζεζή ηνπ λα πξν-

ζαξκνζηεί ζηηο αιιαγέο, λα πξνηείλεη βειηηψζεηο, λα ζπκκεηάζρεη ζηελ πινπνίεζή ηνπο θαη ηέινο λα 

ηηο απνδερζεί θαη λα ηηο αθνκνηψζεη.  

Θα πξέπεη λα ππάξμεη αμηνιόγεζε ησλ πξνζπαζεηώλ – απνηειεζκάησλ 

Σην παξειζφλ ππήξμαλ πνιιέο πξνζπάζεηεο εηζαγσγήο ησλ ΤΠΕ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

Άιιεο απφ κεκνλσκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο θη άιιεο πην θεληξηθέο, πξνεξρφκελεο απφ ην Υπνπξγείν 

Παηδείαο θαη ηνπο θνξείο ηνπ. Άιιεο επηηπρεκέλεο θη άιιεο ιηγφηεξν επηηπρεκέλεο. Απηφ πνπ κέρξη 

ηψξα δελ έρεη γίλεη είλαη ε ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή θαη αμηνιφγεζε ησλ πξνζπαζεηψλ απηψλ αιιά 

θαη κηα ηειηθή απνηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ απηέο είραλ ζην καζεζηαθφ απνηέιεζκα. Καη βέ-

βαηα, ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ην ηειεπηαίν είλαη δχζθνιν λα γίλεη, αλ δελ έρεη ζρεδηαζηεί εθ ησλ 

πξνηέξσλ, ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο κε πνζνηηθνχο θαη πνηνηηθνχο δείθηεο ηθαλνχο λα εκθαλίζνπλ 

ηελ φπνηα δηαθνξά. 

Είλαη δεδνκέλν φηη ε αμηνιφγεζε νπνηαζδήπνηε παξέκβαζεο είλαη θάηη πνπ αθνινπζεί απαξέ-

γθιηηα ηελ νινθιήξσζε ηεο πινπνίεζήο ηεο (ίζσο θαη κε ελδηάκεζα ζηάδηα) ψζηε λα κπνξεί λα θξη-

ζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο, λα ιεθζνχλ επηπξφζζεηα κέηξα, λα ζηεξηρζεί, ή ίζσο λα απνξξηθζεί 

σο κε επηηπρήο. Γεληθά είλαη αλάγθε λα ππάξμεη αλάδξαζε φζνλ αθνξά ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

θάζε επηινγήο ψζηε λα ζρεδηάδεηαη θαιχηεξα ην κέιινλ.  

Τν ζηάδην απηφ, δπζηπρψο, ζηε ρψξα καο ην έρνπκε επί ηεο νπζίαο θαηαξγήζεη είηε γηαηί δελ ζέ-

ινπκε λα απνηηκεζεί ην έξγν επί ηεο νπζίαο ηεο πινπνίεζεο, είηε γηαηί ε αμηνιφγεζε θαηαηάζζεη π-

πνρξεσηηθά ζε κηα θιίκαθα βαζκνιφγεζεο πνπ ην ζχζηεκα αξλείηαη λα δερηεί. Με απηή ηελ πξνδηά-

ζεζε ε φπνηα αμηνιφγεζε έρεη ράζεη ηελ έλλνηά ηεο, ηνπιάρηζηνλ ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζε-

σλ. Η πξαθηηθή απηή επηβάιιεηαη  λα αιιάμεη, αθνχ θαηαλνήζνπκε φηη ε φπνηα αμηνιφγεζε βνεζά 

ζπλνιηθά ην ζχζηεκα λα βειηησζεί θαη ην εθπαηδεπηηθφ απνηέιεζκα λα αλαβαζκηζηεί. Πξνο απηή ηελ 

θαηεχζπλζε ν ζεζκφο «αξηζηεία θαη θαηλνηνκία ζηελ εθπαίδεπζε» (http://excellence.sch.gr/) πνπ 

πξφζθαηα μεθίλεζε ην Υπνπξγείνπ Παηδείαο, κνηάδεη ηδηαίηεξα ζεηηθφο. 

Αλαγθαία ε πινπνίεζε πξνγξακκάησλ βαζηθήο θαηάξηηζεο – επηκόξθσζεο 

Γηα λα κπνξέζεη ν εθπαηδεπηηθφο λα ζπκκεηάζρεη φρη κφλν σο δάζθαινο αιιά θαη σο κέληνξαο 

ησλ καζεηψλ ηνπ ζην πνιχπινθν, ζχγρξνλν θαη απαηηεηηθφ πεξηβάιινλ ησλ ΤΠΕ κέζα ζηελ ηάμε, 

πέξα απφ δηάζεζε θαη κεξάθη, ζα πξέπεη λα έρεη θαη θαηάιιειεο δεμηφηεηεο ζηελ ρξήζε θαη ζηελ αμη-
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νπνίεζε ηνπο. Θα πξέπεη λα είλαη φρη απιψο «ςεθηαθά θαηαξηηζκέλνο» αιιά θαη ηθαλφο λα εθαξκφ-

ζεη ηηο λέεο ηερλνινγίεο ζηελ ηάμε. Εάλ δελ είλαη απφιπηα ζίγνπξνο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηηο ηθαλφ-

ηεηεο ηνπ ζηελ ρξήζε ησλ ΤΠΕ, απηφ ζα γίλεη άκεζα αληηιεπηφ απφ ηνπο καζεηέο ηνπ ζηελ ηάμε πνπ 

ζηελ πιεηνςεθία ηνπο είλαη ρξήζηεο θαη κάιηζηα ηθαλνί ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. Καη ηφηε ε φιε πξν-

ζπάζεηα ζα πέζεη ζην θελφ. Βέβαηα πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηφ πσο νη εθπαηδεπηηθνί δελ πξέπεη λα 

αμηνινγνχληαη ζην πφζν θαιά ρεηξίδνληαη ηελ ηερλνινγία, αιιά ζην πφζν θαιά γλσξίδνπλ λα ηελ 

αμηνπνηνχλ ζηελ δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. 

Γη’ απηφ θη είλαη πνιχ ζεκαληηθέο νη δξάζεηο θαηάξηηζεο - επηκφξθσζεο πνπ αθνξνχζαλ ηηο βα-

ζηθέο δεμηφηεηεο ρξήζεο ησλ ΤΠΕ πνπ έγηλαλ ζην πξφζθαην παξειζφλ θαη θάιπςαλ ζρεδφλ ην ζχλν-

ιν ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο (Επηκφξθσζε, Α΄ Επίπεδν)  θαη απηέο πνπ έρνπλ μεθηλήζεη πξφζθα-

ηα κε ζθνπφ ηελ θαηάξηηζε φζν δπλαηφλ κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ ρξήζε ησλ ΤΠΕ 

ζην κάζεκα (Επηκφξθσζε, Β΄ Επίπεδν). Ήδε 1.500 πεξίπνπ εθπαηδεπηηθνί δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ 

έρνπλ θαηαξηηζηεί – επηκνξθσζεί ζηελ ρξήζε ησλ ΤΠΕ ζηελ ηάμε θαη πεξίπνπ 28.000 αθφκα ζα θα-

ηαξηηζηνχλ σο ην 2012. Όκσο ε πξνζπάζεηα δελ πξέπεη λα κείλεη εθεί. Θα πξέπεη ε θαηάξηηζε – επη-

κφξθσζε λα γίλεη κηα δηαξθήο δηαδηθαζία, εληαγκέλε ζηελ ζπλνιηθφηεξε αλάγθε αλαβάζκηζεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ ξφινπ ηνπ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

Η δεκηνπξγία θνξέα πιεξνθνξηθήο ηεο εθπαίδεπζεο ζα ζπληνλίζεη 

θαη ζα δηεπθνιύλεη ηελ εηζαγσγή ΤΠΕ ζην ζρνιείν  

Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ έλα κεγάιν κεηνλέθηεκα ηνπ σο ηψξα ζρεδηαζκνχ, φπνπ θαη κε 

φπνην ηξφπν έρεη δηαηππσζεί, είλαη ε έιιεηςε ζπλέρεηαο. Βαζηθή αηηία γη’ απηφ είλαη νη ζπρλέο αιια-

γέο ζε θπβεξλεηηθφ ή ζηειερηαθφ επίπεδν, πνπ νδεγεί ζηελ ζρεδφλ εμαθάληζε φπνησλ ζρεδίσλ έρνπλ 

κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή δηαηππσζεί. Επηπιένλ ε κέρξη πξφηηλνο ηνπιάρηζηνλ, ινγηθή ηεο ππνβάζκηζεο 

θάζε πξνζπάζεηαο ηνπ παξειζφληνο, (εμαηηίαο ηεο κε νινθιεξσκέλεο παξέκβαζεο πνπ θαηά πεξί-

πησζε κέλεη ζηα ραξηηά  θπξίσο ιφγσ ηεο έιιεηςεο επαξθνχο ρξφλνπ ηεο εθάζηνηε εγεζίαο λα νιν-

θιεξψζεη ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο), επηηείλεη ηελ απαμίσζε φζσλ έρνπλ πινπνηεζεί ή ζρεδηαζηεί κέρξη ε-

θείλε ηε ζηηγκή. Επηθνπξηθά, ε έιιεηςε εθ ησλ πζηέξσλ (ex ante) αμηνιφγεζεο  ησλ παξεκβάζεσλ 

θάλεη ηα πξάγκαηα αθφκα πην δχζθνια. Η ζηξαηεγηθή θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ 

πιάλνπ πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεηε ησλ πνιηηηθψλ πξντζηακέλσλ. Απηφ είλαη εθηθηφ φηαλ ε ζηξαηε-

γηθή έξρεηαη κε καθξνπξφζεζκν πιάλν πινπνίεζεο. 

Η χπαξμε ελφο θνξέα πνπ ζα έρεη ζπληνληζηηθφ-θαζνδεγεηηθφ ξφιν ζε ζέκαηα πιεξνθνξηθήο 

ζηελ παηδεία, θαίλεηαη (επί ηεο αξρήο) λα έρεη πνιιά πιενλεθηήκαηα. Πξψηα – πξψηα ζα κπνξνχζε 

λα δηαζθαιίζεη ηε ζπλέρεηα θαη ηε ζπλέπεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ. Επηπιένλ ε ζηειέρσζή ηνπ απφ άηνκα 

κε εκπεηξία ζην ρψξν ηα νπνία ζα ζπγθέληξσλαλ φιε ηελ απαξαίηεηε γλψζε γηα ηελ επηινγή θαη 

ηεθκεξίσζε ησλ θαηάιιεισλ παξεκβάζεσλ κε ζηφρν ηελ ζπλερή αλαβάζκηζε ηεο παηδείαο, ζα έδηλε 

πξνζηηζέκελε αμία ζην εγρείξεκα. Τέινο, ζα ήηαλ ην ζεκείν αλαθνξάο γηα φινπο ηνπο εκπιεθφκε-
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λνπο, ζε θάζε ηη πνπ έρεη ζρέζε κε ηηο ΤΠΕ ζηελ παηδεία: πξφηππα θαη ηππνπνίεζε, ζεσξεηηθφ πιαί-

ζην, πξνδηαγξαθέο, ζπζηάζεηο θαη ζελάξηα, θαιέο πξαθηηθέο, νξγάλσζε δηαδηθαζηψλ, θαζεκεξηλή 

ππνζηήξημε, helpdesk, θ.η.ι. Αο ηνληζηεί εδψ, φηη ηφζν νη πξνηεξαηφηεηεο φζν θαη νη ηειηθέο απνθά-

ζεηο είλαη αξκνδηφηεηα ηεο εθάζηνηε πνιηηηθήο εγεζίαο θαη κφλν! Ο ελ ιφγσ θνξέαο, ζα έρεη αξκν-

δηφηεηα λα πινπνηεί ηηο επηινγέο θαη λα δηαζθαιίδεη ηε ζπλέρεηά ηνπο ζε βάζνο ρξφλνπ. 

Η δηεζλήο εκπεηξία θαίλεηαη λα ππνζηεξίδεη έλα ηέηνην κνληέιν (Hammont θαη ινηπνί, 2009) κη-

αο θαη ζηε δηαδηθαζία εηζαγσγήο ΤΠΕ ζηελ εθπαίδεπζε, επηρεηξείηαη λα αμηνπνηεζνχλ ζρεηηθνί εξεπ-

λεηηθνί/θπβεξλεηηθνί θνξείο ζε δηάθνξα επίπεδα (εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ, ηνπηθφ) κε βάζνο θαη ηερλν-

γλσζία γηα λα ππνζηεξίμνπλ ην ζρεδηαζκφ, ηελ πινπνίεζε, ηε ιεηηνπξγία θαη βησζηκφηεηα ηνπ ζηξα-

ηεγηθνχ πιάλνπ. Τξαληαρηφ παξάδεηγκα, απηφ ηεο BECTA (http://www.becta.org.uk/) ζην Ηλσκέλν 

Βαζίιεην. 

Κηλεηνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ αλζξώπηλσλ θαη πιηθώλ πόξσλ 

Έρεη γίλεη θαηαλνεηφ φηη ε εηζαγσγή λέσλ ηερλνινγηψλ ζηα ζρνιεία απαηηεί ζεκαληηθέο πξν-

ζαξκνγέο (π.ρ. ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ), ψζηε λα αμηνπνηεζνχλ πξνο φθεινο ηνπ καζεηή θαη γε-

ληθφηεξα ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο. Τν γεγνλφο απηφ απφ κφλν ηνπ θάλεη αλαγθαία ηελ ελεξγή 

εκπινθή ησλ ρξεζηψλ ζε φιεο  ηηο θάζεηο ζρεδηαζκνχ - αλάπηπμεο – ιεηηνπξγίαο - αμηνπνίεζεο.  

Καη γηα λα είλαη απηή ε εκπινθή απνδνηηθή πξνυπνζέηεη ηφζν ηελ επηινγή θαη αμηνπνίεζε αξρη-

θά απηψλ πνπ έρνπλ ην φξακα, απηψλ πνπ έρνπλ ηε γλψζε, αιιά θαη απηψλ πνπ ζα θιεζνχλ λα πιν-

πνηήζνπλ ηελ φπνηα παξέκβαζε θαη νπσζδήπνηε  ησλ ηειηθψλ σθεινχκελσλ, απηψλ δειαδή πνπ ζα 

θιεζνχλ λα ππνζηεξίμνπλ ηελ παξέκβαζε θαζεκεξηλά. Αο κελ αθήζνπκε απέμσ θαη ην ξφιν ησλ 

γνλέσλ ζηελ φιε πξνζπάζεηα.  

Η αλακελφκελε σθέιεηα απφ ηελ ιεηηνπξγία θαη ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ απηψλ, πξέπεη λα θαηα-

δεηρηεί θαη λα εθηηκεζεί απφ φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θαη λα ηζρπξνπνηεζεί ην πλεχκα ζπλεξγαζίαο 

θαη ζπκκεηνρήο. 

Όζν λσξίηεξα γίλεη απηή ε θηλεηνπνίεζε ηφζν θαιχηεξα είλαη ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα 

(γηα παξάδεηγκα παξαηεξείηαη πνιιέο θνξέο, απηνί πνπ ζρεδηάδνπλ, λα ην θάλνπλ ρσξίο ηελ ζπκκε-

ηνρή ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ νχηε θαλ ησλ ππεξεζηαθψλ παξαγφλησλ, πξάγκα πνπ απνδεηθλχεηαη ηξα-

γηθφ ζε βάζνο ρξφλνπ).  

Είλαη ζεκαληηθφ επίζεο λα δνζεί έκθαζε θαη πξνζνρή ζηελ έκθπηε αλάγθε ηνπ αηφκνπ λα δηα-

θξηζεί θαη λα πξνάγεη ηηο ηδέεο ηνπ. Απηή ε θνηλσληθή αλάγθε θαηάιιεια θαη πξνζεθηηθά ρεηξηδφκελε 

κπνξεί λα δψζεη πνιχ θαιά απνηειέζκαηα. 
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Σπκπεξάζκαηα 

Η θαηαγξαθή ησλ θξίζηκσλ εθείλσλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ζεηηθά ή αξλεηηθά ηελ εηζα-

γσγή λέσλ ηερλνινγηψλ ζην ζχγρξνλν ζρνιείν, είλαη κηα ηδηαίηεξα ζεκαληηθή εξγαζία κηαο πνπ κπν-

ξεί λα εληνπίζεη πηζαλνχο θηλδχλνπο θαη λα απνηξέςεη απνηπρεκέλεο πξνζπάζεηεο. Σηελ βηβιηνγξα-

θία ππάξρεη πιεζψξα ζρεηηθψλ αλαθνξψλ πνπ πεξηιακβάλνπλ θξηηηθέο αλαιχζεηο γηα ηηο πηζαλέο 

αηηίεο απνηπρίαο θαη ηνπο θαηαιπηηθνχο παξάγνληεο επηηπρίαο. Σηελ παξνχζα αλαθνξά έγηλε πξνζπά-

ζεηα λα πεξηγξαθνχλ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ εληνπηδφκελα κελ ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, 

έρνπλ ηδηαίηεξν εηδηθφ βάξνο ζην ηνπηθφ πεξηβάιινλ γηα κηα ζεηξά απφ ιφγνπο (γεσγξαθίαο, θνπι-

ηνχξαο, εζληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, θ.η.ι.). Καηαιήμακε έηζη λα εληνπίζνπκε ζπγθεθξηκέλεο παξακέ-

ηξνπο πνπ θαίλεηαη λα επηβαξχλνπλ ηελ φπνηα πξνζπάζεηα εηζαγσγήο ΤΠΕ ζηελ εθπαίδεπζε ζηε ρψ-

ξα καο. Εάλ ε πξνζέγγηζε είλαη ζσζηή, ε πξνθαλήο ιχζε είλαη λα ιεθζνχλ ηα απαξαίηεηα δηνξζσηη-

θά κέηξα ψζηε λα κελ είλαη ηνπιάρηζηνλ πξνεμνθιεκέλε ε απνηπρία!  
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