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

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

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

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

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

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αμανατίδης Νικόλαος, Βαρρά Ευγενία, Γούσιας Φώτιος, Μαρκαντώνης Χρήστος, Μα-
στρογιάννης Αλέξιος, Μουλά Ευαγγελία, Παντίδου Γεωργία, Παπαναστασίου Ασπα-
σία, Σαρρής Δημήτριος, Σιγάλα Ζαμπέτα, Τύρου Ιωάννα, Φελούκα Βασιλική, Φρέ-
ντζου Μαίρη, Χαλκιοπούλου Παρασκευή 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Σαρρής Δημήτριος  
Διδάσκων Τ.Μ.Σ. Ιονίου Πανεπιστημίου, Υπεύθυνος Εργαστηρίου Βιωματικής Εκπαί-
δευσης Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας. 

Σοφός Αλιβίζος 
Καθηγητής ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου, γνωστ. αντικ.: Παιδαγωγική με έμφαση 
στην Παιδαγωγική των Μέσων 
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Τσιλίκα Κυριακή 
Επίκουρη Καθηγήτρια στο γνωστικό αντικείμενο «Υπολογιστικές Μέθοδοι στην Οι-
κονομική», στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

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

Τύρου Ιωάννα  
Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) στην Ιταλική Γλώσσα και Φιλολογία, ΕΚΠΑ, 
Διδάκτωρ Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Διδακτικής, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια 
ΕΜΠ 

Φελλά Αργυρώ 
Λέκτορας στη Σχολή Παιδαγωγικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην 
κατεύθυνση της Ειδικής και Ενιαίας εκπαίδευσης 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

1 Ιουλίου 2022 
 
 
Αξιότιμοι υποψήφιοι αρθρογράφοι,  
 
από 1-7-2022 ως και 31-8-2022, δεχόμαστε άρθρα για δημοσίευση (μετά από κρίση), 
στο υπό ετοιμασία 34ο τεύχος του περιοδικού i-Τeacher 
 
Η θεματολογία του περιοδικού: http://i-teacher.net/thematology.html 
 
 
Ημερομηνίες πορείας κατασκευής του 34ου Τεύχους: 
 

• Ως 31-8-2022, κατάθεση άρθρων για κρίση 
• Ως 10-9-2022, παραλαβή κρίσης από την Επιτροπή Κριτών του περιοδικού-προ-

ώθησή της στους αρθρογράφους. 
• Ως 20-9-2022, επιστροφή διορθωμένων άρθρων. 
• Ως 30-9-2022, ανάρτηση του 34ου τεύχους στην ιστοσελίδα του περιοδικού 

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

 
Με εκτίμηση 

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

Σελ.        8 00.Θ.Ε. Κάθε μέρα Άλλος ή Από τη λογοτεχνία στα vlogs: Μια πολυδιά-

στατη εκπαιδευτική δράση στο σταυροδρόμι φιλαναγνωσίας θεατρικού 

παιχνιδιού και Τ.Π.Ε.  

Σελ.    22 00.Θ.Ε. Σύγκριση αποτελεσματικότητας παραδοσιακής και ψηφιακής α-

φήγησης στον αναδυόμενο γραμματισμό των νηπίων. 

Σελ.    38 01.Θ.Ε. Μελέτη περίπτωσης: Εξατομικευμένο πρόγραμμα μαθητή με 

ΔΕΠΥ 

Σελ.    50     03.Θ.Ε. Ζητήματα τηλεκπαίδευσης κατά την εποχή της πανδημίας 

Σελ.    61 03.Θ.Ε Η «ανατομία» του ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού παιχνιδιού 

Σελ.    73 03.Θ.Ε. Ψηφιακό εκπαιδευτικό παιχνίδι και εκμάθηση του λεξιλογίου 

στη Γαλλική ως δεύτερη ξένη γλώσσα 

Σελ.    83  03.Θ.Ε. Μουσική εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (σύντομη επισκόπηση) 

Σελ.    93 03.Θ.Ε. Αξιολογώντας ερευνητικά αποτελέσματα από την εφαρμογή συ-

στημάτων ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης  

Σελ.  101 08.Θ.Ε. Τα μηνύματα του Χόκινγκ για τους ανθρώπους με αναπηρίες και 

η σχολική πραγματικότητα της νέας εποχής  

Σελ.  108 10.Θ.Ε. SWOT Ανάλυση - Μελέτη Περίπτωσης 6/θέσιου Δημοτικού 

Σχολείου 

Σελ.  116   10.Θ.Ε. Εθελοντισμός - Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και δράσεις πολιτι-

στικής-περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 

Σελ.  125 10.Θ.Ε. Η μετασχηματιστική ηγεσία στην εκπαίδευση 

Σελ.  134 10.Θ.Ε. Κουπόνια εκπαίδευσης: Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα 

Σελ.  143   10.Θ.Ε. Νεωτερική και Μετανεωτερική διδασκαλία στην ξένη γλώσσα 

με χρήση Τ.Π.Ε.: Σύγκριση και πλεονεκτήματα 

Σελ.  158 11.Θ.Ε. Διαχείριση συγκρούσεων στο σχολικό περιβάλλον την εποχή της 

πανδημίας του covid-19 
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Σελ.  166 11.Θ.Ε. Σχεδιασμός επιμορφωτικού προγράμματος για Μηχανολόγούς

εκπαιδευτικούς με γνωστικό αντικείμενο τη διδασκαλία λογισμικού προ-

σομοίωσης μηχανοστασίου

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ - ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Σελ.  200 04.Θ.Ε. Ενότητα στην Πολυμορφία: Οι διαφορές μάς ενώνουν.

Σελ.  212 04.Θ.Ε. Κυκλοφορώ με ασφάλεια

Σελ.  222 04.Θ.Ε. Οδική Ασφάλεια. Διδακτικό Σενάριο

Σελ.  232 06.Θ.Ε. Η κατανομή των Ηπείρων και των Ωκεανών. Διδακτικό σενάριο

για την Γεωγραφία της Στ΄ τάξης Δημοτικού

Σελ.  240 10.Θ.Ε. Γυναίκες του 1821 (e-Τwinning 2021-22)

Σελ.  249 10.Θ.Ε. Διοργάνωση Έκθεσης Έργων Τέχνης Δημοτικού σχολείου με

βιωματικά εργαστήρια
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Κάθε μέρα Άλλος ή Από τη λογοτεχνία στα vlogs: Μια πολυδιάστατη εκπαιδευ-
τική δράση στο σταυροδρόμι φιλαναγνωσίας, θεατρικού παιχνιδιού και Τ.Π.Ε. 

Δρ. Μουλά Ευαγγελία 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία περιγράφει μια εκπαιδευτική δράση στο σταυροδρόμι φιλαναγνω-
σίας, θεατρικού παιχνιδιού και ΤΠΕ, στο πλαίσιο μαθητικού ομίλου καινοτομίας και 
δημιουργικότητας με θέμα: Από το λογοτεχνικό κείμενο στα vlogs. Η δράση υλοποιή-
θηκε κατά το σχολικό έτος 2021-22 στο 2ο Πειραματικό Γυμνάσιο Ρόδου. Αρχικά πα-
ραδίδονται ορισμένες πληροφορίες για τα vlogs, από τις απαρχές τους μέχρι σήμερα 
και τις ιδιαίτερες σχέσεις που έχουν αναπτύξει με τη λογοτεχνία, ώστε να σκιαγραφηθεί 
το θεωρητικό πλαίσιο της δράσης. Το κείμενο που απετέλεσε την πρώτη ύλη στον με-
τασχηματιστικό σχεδιασμό ήταν το νεανικό μυθιστόρημα: Κάθε μέρα άλλος του Ντέι-
βιντ Λέβιθαν. Επιλέχτηκε λόγω της ιδιαιτερότητάς του να είναι πολυπρόσωπο και πο-
λυφωνικό, αλλά και λόγω των θεματικών του πυρήνων, που εμπίπτουν στο πεδίο εν-
διαφερόντων και προβληματισμών των εφήβων. Στη συνέχεια περιγράφεται η μεθοδο-
λογία προσέγγισης και προσαρμογής του κειμένου σε vlog και τέλος ακολουθούν συ-
μπεράσματα από τη δράση, με ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά. Τα συμπερά-
σματα αναδεικνύουν την αποτελεσματικότητα της δράσης στην προσέλκυση του εν-
διαφέροντος του συνόλου της σχολικής κοινότητας, αλλά και στην τόνωση του ενδια-
φέροντος των συμμετεχόντων για τη λογοτεχνία και τα vlogs. H εξοικείωση της νέας 
γενιάς με την τεχνολογία και δη με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθώς και η δυνα-
τότητα δημοσίευσης σε αυτά λειτούργησε ενισχυτικά. 

Λέξεις- κλειδιά: λογοτεχνία, φιλαναγνωσία, vlogs, δημιουργικότητα, θεατρικό παι-
χνίδι. 

1. Εισαγωγή 

Η ψηφιακή αφήγηση αποτελεί μια σχετικά πρόσφατη -εκπαιδευτική- προσέγγιση (Ξε-
στέρνου 2013) που συνδυάζει τη χρήση ψηφιακών μέσων με την κλασική αφήγηση. 
Αποτελεί στην πραγματικότητα ένα ισχυρό μέσο προσωπικής έκφρασης και πρόκλη-
σης συναισθηματικής εμπλοκής του αποδέκτη. Με τις ψηφιακές αφηγήσεις έχουν οι 
δημιουργοί την ευκαιρία να ασκηθούν ταυτόχρονα στην αφήγηση και στη χρήση της 
τεχνολογίας, να παρουσιάζουν τις ιδέες τους και να επινοούν πρωτότυπους και ελκυ-
στικούς τρόπους έκφρασης (Μελιάδου et al., 2011). Μια μορφή ψηφιακής αφήγησης, 
όχι ειδικά για τον χώρο της εκπαίδευσης, αλλά με δυνατότητες εφαρμογής και σε αυτόν 
(Fidan, & Debbağ, 2018) είναι και το vlogging. Η μείζων διαφορά είναι ότι το vlog 
ξεκίνησε ως προσωπικό ημερολόγιο υπό μορφή βίντεο (video log), ενώ στην κλασική 
ψηφιακή αφήγηση η εξιστόρηση προσωπικών εμπειριών αποτελεί μία μόνο εκ των δυ-
νατών παραμέτρων της. H αξιοποίηση των vlogs στην εκπαίδευση συνίσταται ως επί 
το πλείστον με σκοπό τη βελτίωση της προφορικής εκφραστικής ικανότητας και του 
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γραπτού λόγου των μαθητών, αλλά και την ενίσχυση της εμπλοκής στην μαθησιακή 
διαδικασία (Brilianti, & Fithriyani, 2020/ Huang, 2021//Mawardi, 2021/Zhang et 
al.2020/ Salsabila, 2021).  

1.1. Περί Vlogging: To Youtube ως ο φυσικός χώρος των Vloggers 

Το vlogging (o όρος έχει υιοθετηθεί και από το Αγγλικό λεξικό της Οξφόρδης) είναι η 
πράξη της εγγραφής ειδήσεων και απόψεων για ένα συγκεκριμένο θέμα μέσω βίντεο 
και η δημοσίευση αυτού στο διαδίκτυο. Τα Vlogs υπάρχουν από τις 2 Ιανουαρίου του 
2000, όταν ο Adam Kontras δημοσίευσε το πρώτο του βίντεο από το ταξίδι του στο 
Λος Άντζελες στο προσωπικό του ιστολόγιο, για να το παρακολουθήσουν οι φίλοι και 
η οικογένειά του (https://danchez.com/history-of-vlogging/). 

Το Vlogging ποικίλει σε βαθμό πολυπλοκότητας, από μία απλή συζήτηση μπροστά σε 
μια κάμερα για τα ενδιαφέροντά ή τις καθημερινές δραστηριότητες κάποιου, μέχρι τη 
δημιουργία προηγμένων γραφικών, μουσικών βίντεο, σεμιναρίων, σύντομων ταινιών, 
και πολλά άλλα είδη. Σήμερα έχει εξελιχθεί σε αυτοτελές ψυχαγωγικό μέσο και έχει 
δημιουργήσει μέσω του YouTube μια συνεχώς διογκούμενη κοινότητα ενθουσιωδών 
vloggers και θαυμαστών τους. Το YouTube ιδρύθηκε το 2005 από τρεις πρώην υπαλ-
λήλους της PayPal, τους Steve Chen, Chad Hurley και Jawed Karim και έγινε ένας από 
τα πρώτους κοινωνικούς ιστότοπους, οι οποίοι επέτρεψαν στους χρήστες να ανεβάζουν 
βίντεο κλιπ στον ιστό. 

Υπό νέα διεύθυνση και με ισχυρότερη υποστήριξη, ο ιστότοπος συνέχισε να αυξάνεται 
με εντυπωσιακούς ρυθμούς. Η υπηρεσία βίντεο έγινε ο ιδανικός συνεργάτης σε ορι-
σμένα από τα υπάρχοντα έργα της Google, κυρίως της AdSense, η οποία συνδυάζει 
βίντεο με στοχευμένες διαφημίσεις. 

Με αυτήν την προσθήκη οι άνθρωποι που δημιουργούν πρωτότυπα βίντεο δεν απευθύ-
νονται μόνο σε ένα δυνάμει απεριόριστο κοινό, αλλά και κερδίζουν χρήματα από τις 
δημοφιλείς τους μεταφορτώσεις. Το Youtube αποτελεί καταφύγιο για vlogs κάθε δυ-
νατής κατηγορίας, από τηλεοπτικά κλιπ και spoiler μέχρι κάθε λογής αυτοσχέδια βί-
ντεο, ενώ είναι ένας από τους σημαντικότερους "παίκτες" στη διεθνή βιομηχανία μέ-
σων μαζικής ενημέρωσης. Από τα πρώτα του βήματα, το Youtube είχε στο επίκεντρο 
του σχεδιασμού του την αξιοποίηση της κοινωνικότητας των χρηστών, ενθάρρυνε την 
αλληλεπίδραση και τον διαμοιρασμό και έτσι, πρωτοστατώντας στο πεδίο, πήρε σημα-
ντικό προβάδισμα. 

Είναι τόσο δημοφιλές πλέον, που οι επιτυχημένοι vloggers γίνονται γρήγορα δημόσια 
πρόσωπα με μεγάλη επιρροή στην πραγματική τους ζωή. Με 2,6 δισεκατομμύρια χρή-
στες (https://www.globalmediainsight.com/blog/youtube-users-statistics/) εξασφαλίζει 
εγγυημένη επιτυχία, σε όποιον καταφέρει να δημιουργήσει κοινό. To vlogging βέβαια, 
δεν είναι τόσο απλό όσο ίσως φαντάζει και η εγγραφή ενός σύντομου βίντεο απαιτεί 
πολλές δεξιότητες, μη αμελητέες. 
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1.2. Eίδη vlogs 

Τα vlogs παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία. Συγκεκριμένα, διακρίνονται ανάλογα με το 
θέμα τους στις εξής κατηγορίες (χωρίς ο κατάλογος να είναι εξαντλητικός):  

Προσωπικό (το πιο αντιπροσωπευτικό και αρχαιότερο είδος) 

Πολλοί vloggers μιλούν για τη ζωή τους. Στο επίκεντρό τους, η έλξη σε αυτού του 
είδους τα βίντεο έγκειται στην δημιουργία οικειότητας και ταύτισης με τον δημιουργό. 
Η ζωή των vloggers μπορεί να αποκαλύπτει παραλληλισμούς με τη δική μας, να μας 
διδάσκει ή να μας προειδοποιεί, ή απλώς να μας χαροποιεί μετά από μια δύσκολη μέρα. 
Το επίπεδο πρόσβασης που παρέχουν οι vloggers στο κοινό τους ποικίλει. Κάποιοι ε-
πιδιώκουν μια εξαιρετική εγγύτητα, αποκαλύπτοντας μυστικά της οικογενειακής τους 
ζωής, προηγούμενες τραυματικές εμπειρίες, ακόμη και σεξουαλικές τους συνήθειες. Ο 
Alfie Deyes (https://www.youtube.com/channel/UCnEn0EUV13IR-_TK7fiIp3g) στο 
PointlessBlogTv κάλυψε μέσω βίντεο μια ιατρική επέμβαση και η Emma Blackery 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Emma_Blackery) παραδέχτηκε τους εθισμούς της σε 
πάνω από 700.000 άτομα ακόλουθούς της. Αυτό το είδος των vloggers διαχειρίζεται 
δημόσια θέματα που ανήκουν στη σφαίρα της ιδιωτικότητας, δημιουργώντας έτσι μια 
εξομολογητική σχέση με το κοινό τους. 

Αντίθετα, ορισμένοι δεν μοιράζονται ούτε καν το πραγματικό τους όνομα. Κάθε δη-
μιουργός βίντεο αποφασίζει κατά το δοκούν σχετικά με το επίπεδο της ανοικτότητας 
που επιλέγει να θεσπίσει με το κοινό του, εφόσον και αυτό αποτελεί μέρος της δικής 
του στρατηγικής ανάπτυξης σχέσεων με συγκεκριμένο κοινό-στόχο.  

Χιουμοριστικό 

Το YouTube αποτελεί ένα λαμπρό βήμα για κωμικούς ηθοποιούς ή ταλαντούχους ι-
διώτες και αρκετοί αξιοποιούν το vlogging ως πλατφόρμα για stand-up comedy. Άλ-
λοτε vloggers μιμούνται κάποιον χαρακτήρα, ή παρουσιάζουν υπερβολικές πτυχές του 
εαυτού τους ή ακόμα, γενικότερα πειραματίζονται με σκοπό να προκαλέσουν το γέλιο 
και να προσελκύσουν οπαδούς.  

Άλλα δημοφιλή είδη αποτελούν τα ακόλουθα: 

Μόδα & ομορφιά 

Ταξίδι 

Ειδήσεις & σχόλια 

Πειραματικά- σε εξέλιξη, που δεν έχουν μια κατασταλαγμένη ταυτότητα, αλλά διαλέ-
γονται με τη διαρκή πρόκληση του καινούριου και του διαφορετικού. 
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Παιχνίδια και τεχνολογία 

Τραγούδι και μουσική 

Επιστήμη & εκπαίδευση (π.χ. Scishow: https://www.youtube.com/c/SciShow 

YouTube Space Lab: (https://www.youtube.com/user/spacelab) 

Ως προς την αξιοποίηση των vlogs για εκπαιδευτικούς σκοπούς παρατηρείται προ-
σφάτως αύξηση του ερευνητικού ενδιαφέροντος και καταγράφονται στη βιβλιογρα-
φία σημαντικές καινοτόμες προτάσεις, κυρίως στην κατεύθυνση της βελτίωσης της 
παραγωγής λόγου, προφορικού ή γραπτού και της τόνωσης της ενεργής εμπλοκής στη 
μάθηση. (Salsabila, 2021/ Mawardi,2021 / Zhang, et al. 2020). 

2.Το edit or not to edit? 

Πόσο εντέλει αυθεντικό είναι ένα vlog; Αυτή η συζήτηση έχει απασχολήσει σημαντικά 
τους vloggers στο YouTube, με ορισμένους χρήστες να υποστηρίζουν τη ρεαλιστική 
προσέγγιση χωρίς καμία επεξεργασία ως τη βέλτιστη πρακτική και άλλους, να υπερα-
μύνονται της επιμελούς και λεπτομερούς επεξεργασίας των βίντεο πριν από τη δημο-
σίευσή τους, γιατί θεωρούν ότι είναι καθοριστικής σημασίας και συνδέεται με τη δη-
μοτικότητά τους. H τελευταία άποψη κερδίζει τη συζήτηση, καθώς τα επεξεργασμένα 
vlogs στην πράξη αποδεικνύονται πιο δημοφιλή και αποτελεσματικά στην επίτευξη 
των στόχων και την αύξηση της θέασής τους. Η επεξεργασία (editing) είναι φυσική και 
αναγκαία και οι θεατές αν και την αντιλαμβάνονται, δεν αντιδρούν σε αυτήν, αρκεί να 
προσδίδει οπτικά νόημα στη δομή της ταινίας (Hochberg and Brooks, 1996). Οι 
Bordwell και Carroll (1996) με αφετηρία τη θεωρία του κινηματογράφου, έχουν υπο-
στηρίξει και αποδείξει επαρκώς ότι οι συμβάσεις επεξεργασίας όχι μόνο δεν είναι αυ-
θαίρετες, αλλά αντιθέτως, συμβάλουν στην κατανόηση και ερμηνεία των αφηγήσεων. 

Η πιο διαδεδομένη στιλιστική σύμβαση στο YouTube είναι η κοντινή/άμεση διεύθυνση 
του βλέμματος, μια εδραιωμένη σύμβαση για τη δημιουργία ενσυναίσθησης (Rizzolatti 
and Sinigaglia, 2008) και πειθούς (Galan, 1986). Το head on/ close -up πλάνο είναι 
συντριπτικά η πιο δημοφιλής κοινή οπτική προοπτική κυρίως στα πρώτα vlogs. Σε αυτά 
ανήκουν τα πιο χαρακτηριστικά και πειστικά παραδείγματα του σλόγκαν του YouTube: 
"αυτοπαρουσιάσου" (broadcast yourself), το οποίο στις περισσότερες περιπτώσεις με-
ταφράζεται σε "εκφράσου" (και δη, με κριτική προσέγγιση στα τρέχοντα πολιτικά ή 
κοινωνικά γεγονότα και στις ισχύουσες συμβάσεις). Λόγω αυτής της εστίασης στον 
εαυτό, τα πρώτα vlogs αποτελούν το πιο αυθεντικό παράδειγμα vlogging.  

Λιγότερο συνηθισμένα, αλλά δημοφιλή τεχνάσματα, είναι το κείμενο στην οθόνη που 
δημιουργεί ένα είδος κολάζ με την εικόνα, η χρήση εφέ (χειρισμός της εικόνας ή των 
ήχων με οποιονδήποτε τρόπο) και η χρήση μουσικής.  
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Το χάσμα μεταξύ των vlogs αυτοέκφρασης (των πρώτων χρονολογικά εκφάνσεων του 
είδους) και των vlogs που έχουν σκοπό να τραβήξουν την προσοχή, μια αγορά ή ένα 
κοινό, δίνοντας έμφαση στην επεξεργασία τους, είναι μεγάλο. Οι πιο έμπειροι vloggers 
που παράγουν σε σχεδόν βιομηχανικούς ρυθμούς βίντεο και μετρούν περισσότερους 
ακόλουθους, έρχονται σε άμεση αντίθεση με αυτό που πρέσβευαν τα πρώτα vlogs ή 
φερόμενα, ως "πραγματικά" vlogs. Ασχολούνται κυρίως με το να κάνουν τα vlogs τους 
θελκτικά, εφαρμόζοντας προηγμένους τρόπους επεξεργασίας με σύνθετα εργαλεία και 
λογισμικά, στοχεύοντας στη δημοτικότητα, ενώ η αυτοέκφραση δεν αποτελεί τον αυ-
τοσκοπό τους. Εφαρμόζοντας αυτό το κριτήριο, προβαίνουν στη διάκριση μεταξύ 
πραγματικών vlogs και καλών vlogs, θεωρώντας ότι ένα καλό vlog δεν είναι καθόλου 
πραγματικό, αλλά εξ ολοκλήρου κατασκευασμένο. Όπως δήλωσε ο sxephil 
(http://www.youtube.com/sxephil), ένας από τους πιο δημοφιλείς χρήστες όλων των 
εποχών του YouTube: «Δεν υπάρχει κάτι σαν πραγματικότητα στο διαδίκτυο. Υπάρχει 
μόνο η αντίληψη των ανθρώπων για το τι είναι αληθινό». Εξάλλου, πίσω από την κά-
μερα, τα κίνητρα εκτείνονται πάντα πέρα από το πεδίο της αγνής αυτο -έκφρασης. 

Μια ιδιαίτερη περίπτωση, που τάραξε τα νερά και προκάλεσε έντονες συζητήσεις, α-
ποτελεί το vlog: lonelygirl15 (https://www.youtube.com/watch?v=-goXKtd6cPo). Κυ-
κλοφόρησε στο YouTube από τις 16 Ιουνίου του 2006 έως την 1η Αυγούστου του 2008. 
Αρχικά παρουσιάστηκε ως αυθεντικό ημερολόγιο-βίντεο ενός ατομικού χρήστη, μέχρι 
που τον Σεπτέμβριο του 2006 αποκαλύφθηκε ότι ήταν στημένο και βρέθηκε στο επίκε-
ντρο της προσοχής των ΜΜΕ. Η πλοκή του ξεκινούσε με την κοσμική ζωή μιας έφη-
βης. Η αφήγηση γινόταν όλο και πιο περίεργη, απεικονίζοντας τις σχέσεις της με μυ-
στικές, αποκρυφιστικές πρακτικές μέσα στην οικογένειά της, συμπεριλαμβανομένης 
της μυστηριώδους εξαφάνισης των γονέων της. Η σειρά- όπως αποκαλύφθηκε- είχε 
δημιουργηθεί από τον Mesh Flinders, σεναριογράφο και σκηνοθέτη από την Καλιφόρ-
νια, τον Μάιλς Μπέκετ, πρώην χειρουργό και νυν κινηματογραφιστή και τον Greg 
Goodfried, πρώην δικηγόρο. Το vlog lonelygirl15 κέρδισε το Biggest Web Hit Award 
στο VH1's Big in '06 Awards, στην κατηγορία "Καλύτερη Σειρά" των εναρκτήριων 
βραβείων βίντεο YouTube. Τον Μάρτιο του 2007 όμως, η σειρά lonelygirl15 τερμάτισε 
τέταρτη. Οι New York Times 
(https://web.archive.org/web/20181120063150/https://www.nytimes.com/2007/03/27/
arts/27tube.html?_r=1&oref=login) απέδωσαν αυτήν του την πτώση στην αρνητική α-
ντίδραση της κοινότητας του YouTube, που είχε νιώσει εξαπατημένη από μια εμπορική 
δημιουργία που συστήθηκε ως vlog, με σκοπό να εκμεταλλευθεί την ανερχόμενη δη-
μοτικότητα του μέσου, αλλά και στην επιρροή άλλων ανταγωνιστών vloggers που σα-
τίρισαν ακολούθως την σειρά.  

2.1. Vlogs και λογοτεχνία 

Στο επίμαχο ερώτημα της σχέσης των vlogs με τη λογοτεχνία, η απάντηση δεν είναι 
απλή ή μονοδιάστατη Οι νέοι και οι vloggers γενικότερα, δεν μιλούν μόνο για τη ζωή 
ή τα ενδιαφέροντά τους στο social, αλλά ντύνονται ως φανταστικοί χαρακτήρες και 
υποδύονται ρόλους σε σύντομα βίντεο που κάποτε εξαπλώνονται εκθετικά (viral). Από 
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τέτοιες ερασιτεχνικές απόπειρες κάποτε έγινε και η μετάβαση σε σύγχρονες διασκευές 
γνωστών λογοτεχνικών ιστοριών, κλασικών μυθιστορημάτων, που άρχισαν να εμφανί-
ζονται στο YouTube. Οι ομάδες που βρίσκονται πίσω από αυτού του είδους τα vlogs 
άλλοτε είναι επαγγελματίες ηθοποιοί και κινηματογραφιστές και άλλοτε απλοί θαυμα-
στές ή φίλοι των βιβλίων ή των συγγραφέων, με αποτέλεσμα η ποιότητα, τόσο των 
σεναρίων, όσο και της παραγωγής παρόμοιων vlogs να ποικίλει θεαματικά.  

Το πιο επιτυχημένο του είδους είναι το The Lizzie Bennet Diaries 
(https://www.youtube.com/user/LizzieBennet) από τον Hank Green και την Bernie 
Sue. Πρόκειται για την πρώτη web σειρά που κέρδισε βραβείο Εmmy το 2013, ως ε-
ξαιρετικά καινοτόμα επίτευξη σε διαδραστικό μέσο. (Μουλά & Μαλαφάντης, 2021: 
28). 

H βραβευμένη σειρά μετατρέπει την ηρωίδα της Jane Austen από το Pride and Preju-
dice σε φοιτήτρια και τoν αγαπημένο της Darcy, σε hipster επιχειρηματία.  

Ενώ οι εκσυγχρονισμένες διασκευές έχουν την ελευθερία να εξερευνούν τα θέματα του 
πρωτότυπου μυθιστορήματος με τρόπους που οι αρχικοί συγγραφείς δεν θα μπορούσαν 
καν να φανταστούν, παραμένουν εκπληκτικά πιστές στα κείμενα που συνιστούν τις 
πηγές τους. Οι αυθεντικοί αναγνώστες της Austen εκτιμούν πάνω από όλα το ταλέντο 
της να καταγράφει τα ελαττώματα και τις αδυναμίες των απλών ανθρώπων, πράγμα 
που εξακολουθεί να διατηρείται στη σειρά, χωρίς όμως τις ιδιαιτερότητες της εποχής, 
των φορεμάτων της αριστοκρατίας, και των Εγγλέζικων αρχοντικών που αποσπούν την 
προσοχή από τη ουσία στη λεπτομέρεια που υπηρετεί την πιστότητα της αναπαράστα-
σης. 

Άλλες. παρόμοιας σύλληψης. διασκευές βιβλίων σε vlogs είναι και οι ακόλουθες: 

Carmilla (Carmilla του Joseph Sheridan Le Fanu)  

Η Carmilla είναι μια γοτθική νουβέλα του Joseph Sheridan Le Fanu. Δημοσιεύτηκε το 
1871 και αναφέρεται σε μια γυναίκα βαμπίρ. Σε αυτή την ιστορία, η Carmilla ερωτεύ-
εται τον κύριο χαρακτήρα, τη Laura. Στο vlog, η ιστορία μεταφέρει το σκηνικό σε ένα 
κολέγιο όπου εξαφανίζεται η συγκάτοικος της Laura και η Carmilla γίνεται η νέα της 
συγκάτοικος. Η ιστορία της πρώτης σεζόν παραμένει αρκετά συνεπής προς το βιβλίο 
και διακρίνεται για την πιστότητα στην απόδοση του ψυχολογικού κλίματος της αυθε-
ντικής νουβέλας (Duvezin-Caubet, 2020). Ωστόσο, στο vlog της δεύτερης σεζόν, η ι-
στορία αποτελεί μια καθαρή επινόηση. 

Green Gables Fables (Anne of Green Gables της Lucy Maud Montgomery) 

Η πρώτη σεζόν της σειράς Green Gables Fables ξεκίνησε στις 8 Ιανουαρίου 2014. Συ-
νεχίστηκε μέχρι τις 27 Απριλίου 2016 με τη δεύτερη σεζόν. Το vlog ακολουθεί την 
Anne Shirley καθώς την υιοθετούν ο Matthew και η Marilla Cuthbert. Η ιστορία μετα-
φέρεται με τη μορφή vlog, tweets, αναρτήσεις στο Tumblr και σε άλλα μέσα 
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κοινωνικής δικτύωσης από τους χαρακτήρες. Είναι ένας πολύ ενδιαφέρον τρόπος αφή-
γησης της ιστορίας και ένα από τα πρώτα vlog που αφηγούνται την ιστορία με αυτόν 
τον διαδραστικό και διαμεσικό τρόπο. Η ιστορία παραμένει πιστή στο πνεύμα του βι-
βλίου, κάνοντας τους χαρακτήρες και το σκηνικό πιο μοντέρνα. Παρόμοια εγχειρήματα 
έχουν επιχειρηθεί σε εκπαιδευτικό πλαίσιο με σκοπό τη διερεύνηση της αποτελεσμα-
τικότητας των διαμεσικών αφηγήσεων ως προς μια ποικιλία στόχων. (Moula, 2019, 
2021). 

Emma Approves (Emma by Jane Austen) 

Το Emma Approves είναι παραγωγή από το ίδιο κανάλι στο YouTube που δημιούργησε 
το: The Lizzie Bennet Diaries, πράγμα που συνεπάγεται ποιότητα στην επιλογή ηθο-
ποιών και στην εκτέλεσή του. Η ιστορία παραμένει πιστή στο αρχικό υλικό της Austen. 
Το vlog έληξε στις 23 Αυγούστου 2014. Δεν επικεντρώθηκε μόνο στην Emma 
Woodhouse, αλλά έδωσε φωνή και στους άλλους χαρακτήρες του μυθιστορήματος: 
Alex Knightley, Harriet Smith και Jane Fairfax, παρουσιάζοντάς τους πιο σφαιρικά. 
Έτσι βοήθησε τους θεατές να συνδεθούν και με τους υπόλοιπους χαρακτήρες, πράγμα 
που δεν αποτελούσε στόχο του πρωτότυπου βιβλίου.  

Οι νέες περιπέτειες του Peter και της Wendy (Peter Pan από τον J.M. Barrie) 

Οι Νέες Περιπέτειες του Peter και της Wendy εμπνέεται από τον «Πίτερ Παν». Σε αυτό 
το vlog, οι κύριοι χαρακτήρες ζουν στα τέλη της δεκαετίας των 20 και παλεύουν να 
ωριμάσουν και να γίνουν οι άνθρωποι που ονειρεύονται να γίνουν. Αποτελείται από 
τρεις σεζόν, με την τρίτη να ολοκληρώνεται στις 15 Δεκεμβρίου 2016. Οι δύο πρώτες 
σεζόν φιλοξενούνται στο YouTube, αλλά η τρίτη βρίσκεται σε έναν ιστότοπο που ονο-
μάζεται Fullscreen. Η σειρά είναι γεμάτη ρομαντισμό, περιπέτεια, αγωνία και γέλιο. 
Δεν ακολουθεί πιστά το βιβλίο, αλλά είναι καλοδουλεμένη και πολύ ενδιαφέρουσα. 
Ελάσσονες χαρακτήρες, όπως η Tiger Lily και ο Smee, παρουσιάζονται πιο λεπτομε-
ρώς και αποκτούν ειδικό βάρος στην ιστορία.  

I didn't write this: απόδοση σκηνών από γνωστά βιβλία 
(https://www.youtube.com/results?search_query=I+didn%27t+wirte+this+adaptation)  

Αυτό το vlog διαφέρει από τα άλλα. Πρόκειται για ένα σύνολο από έντεκα βίντεο που 
σκηνοθέτησε η νεαρή, ανερχόμενη σκηνοθέτης, Yulin Kuang. Κάθε ένα από αυτά πα-
ρουσιάζει μια σκηνή από ένα βιβλίο, είτε νέας κυκλοφορίας, όπως το Fangirl, ή μιας 
κλασικής ιστορίας, όπως το Σονέτο 116 του William Shakespeare. Τα βίντεο δεν ξε-
περνούν τα 10 λεπτά και αποδίδουν εντυπωσιακά τις σκηνές από τα βιβλία.  

Άλλου τύπου παραγωγές όπου η λογοτεχνία διασταυρώνεται με τα vlogs είναι και τα 
Web series με πρωταγωνιστές διάσημους συγγραφείς, όπως το: 

Δείπνο μυστηρίου του Edgar Allan Poe (Poe's Murder Mystery) 
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Αυτή η διαδικτυακή σειρά έχει ως πρωταγωνιστές της διάσημους συγγραφείς, όπως 
τους: Edgar Allan Poe, Charlotte Bronte, Oscar Wilde, Ernest Hemingway, HG Wells, 
Emily Dickinson, George Eliot, Fyodor Dostoevsky, Mary Shelly και Louisa May Al-
cott και τους συνδυάζει σε ένα μυστήριο δολοφονίας, τελείως αναπάντεχο. Διαθέτει 
γέλιο, ελαφρύ ρομαντισμό και περιπέτεια.  

Από την παραπάνω σύντομη περιδιάβαση σε vlogs που διαλέγονται με τη λογοτεχνία 
ποικιλοτρόπως, γίνεται αντιληπτό το αυξανόμενο ενδιαφέρον για παρόμοια έργα, κα-
θώς το vlogging κερδίζει συνεχώς οπαδούς. 

3. Περιγραφή της δράσης 

Ο εν λόγω όμιλος καινοτομίας και δημιουργικότητας λειτούργησε από τον Οκτώβριο 
του 2021 ως τον Απρίλιο του 2022. Ξεκίνησε με θεατρικό παιχνίδι για συντονισμό, 
δημιουργία ομάδας και εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών, αλλά και προσωπική ενδυνά-
μωση και απελευθέρωση της ατομικής έκφρασης. Στη β΄ φάση προχωρήσαμε στην πα-
ρακολούθηση της ταινίας- διασκευής από το ομώνυμο βιβλίο και σε σχετική κριτική 
συζήτηση. Στη συνέχεια η εκπαιδευτικός επέλεξε κάποια κεφάλαια από το βιβλίο, που 
ήταν πιο συμβατά με το νεαρό της ηλικίας των μαθητών-τριών, από τα οποία ανέγνωσε 
στην ομάδα αποσπάσματα. Κάθε φορά ακολουθούσε συζήτηση με ανταλλαγή γνωμών 
ή αναφορά σε παρόμοια βιώματα των μαθητών. Είχε προαποφασιστεί να γίνουν πα-
ρεμβάσεις στο κείμενο και να αφαιρεθεί τελείως παράλληλο σενάριο της υπόθεσης που 
αφορούσε σε θέματα θρησκείας και προλήψεων. Στο τέλος αυτής της φάσης ακολού-
θησε ο διαμοιρασμός ρόλων.  

Η δυνατότητα ανάθεσης σχεδόν ισοδύναμης διάρκειας ρόλου στο μεγαλύτερο μέρος 
των συντελεστών ήταν θετικό. Μόνο για τους δύο πρωταγωνιστικούς ρόλους η συμμε-
τοχή θα ήταν μεγαλύτερη. Επίσης συμφωνήθηκε να καταργηθούν τα ονόματα του κει-
μένου και να αντικατασταθούν με τα ονόματα των μαθητών-τριών για περισσότερη 
ταύτιση των υποδυόμενων με τον ρόλο τους αλλά και του κοινού με τους χαρακτήρες 
της υπόθεσης.  

Ένας μαθητής ανέλαβε τον ρόλο του σκηνοθέτη και δύο άλλοι την επεξεργασία των 
βίντεο πριν από κάθε ανάρτηση. Στους "ηθοποιούς" ανατέθηκε από ένα κεφάλαιο προς 
συμπύκνωση και μετατροπή του σε πρωτοπρόσωπη αφήγηση ή όπου χρειαζόταν σε 
διάλογο ανάλογα με τις ανάγκες του κειμένου, ακολουθώντας σε γενικές γραμμές, τις 
αρχές συγγραφής ενός σεναρίου βασισμένου σε διασκευή πρωτότυπου έργου (Field, 
1994: 273-291). Αυτού του είδους η διασκευή, δηλαδή η μετατροπή του εκφραστικού 
μέσου της μυθοπλασίας του υπο-κειμένου, χωρίς βασικές αλλοιώσεις ή αλλαγές στο 
θέμα και το περιεχόμενό του, ονομάζεται διατροπική διασκευή 
(transmodalization)(Genette, 1982: 322) και στην περίπτωσή μας, συμπεριελάμβανε ε-
ξίσου, αφαίρεση λεπτομερειών σε μεγάλο βαθμό (amputation), η οποία όμως δεν ήταν 
υποχρεωτικά επιβλαβής για το αρχικό αφήγημα (Genette, 1982: 263). Τα κείμενα των 
μαθητών διορθώνονταν από την εκπαιδευτικό σε συνεργασία μαζί τους και 
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προσαρμόζονταν στο υφολογικό επίπεδο που απαιτούταν. Εξάλλου, δεν αποτελούσαν 
παρά την κεντρική ιδέα του περιεχομένου κάθε γυρίσματος, καθώς τις περισσότερες 
φορές οι μαθητές-τριες καλούνταν να αυτοσχεδιάσουν στο πλαίσιο του ρόλου τους 
στην υπόθεση, κατά τη διάρκεια του γυρίσματος. Η αρχική σκέψη ήταν να αξιοποιηθεί 
το κοινωνικό δίκτυο tik tok, όπως και έγινε. Στη συνέχεια όμως το μέσο αποδείχθηκε 
ανεπαρκές για την υλοποίηση των σχεδίων μας και η δράση μεταφέρθηκε στο youtube 
και από εκεί κοινοποιούταν σε άλλα κοινωνικά δίκτυα καθώς και σε ιστολόγιο σχολι-
κής χρήσης. Ο περιορισμένος διάκοσμος του σχολείου, όπου λάμβανε χώρα η δράση, 
δεν απετέλεσε εμπόδιο στην δημιουργικότητα των μαθητών, ούτε επηρέασε τη διάθεση 
συμμετοχής τους. Τα 21 -τελικά- μίνι επεισόδια που δημιουργήθηκαν ήταν μια επιβε-
βλημένη επιλογή, λόγω περιορισμού του σχολικού χρόνου (στο παράρτημα παραδίδο-
νται ενδεικτικά αποκόμματα οθόνης από τα γυρίσματα). Η δημοφιλία της δράσης ώ-
θησε πολλούς ακόμα μαθητές, που δεν ανήκαν στον όμιλο, να εκφράζουν επιθυμία 
συμμετοχής σε άλλους ρόλους, που δεν είχαν αξιοποιηθεί ακόμα. 

Από την παρατήρηση της εκπαιδευτικού που συντόνιζε τη δράση διαφάνηκε μια ανο-
δική τάση αποδοχής της δράσης από το σύνολο της σχολικής κοινότητας, που εντάθηκε 
από τα Χριστούγεννα και μετά. Οι συμμετέχοντες έδειχναν πάντα ενθουσιασμό. Ένα 
πρόβλημα προκλήθηκε με την αποχώρηση της πρωταγωνίστριας, η οποία υπέκυψε στα 
περιπαικτικά, κακόβουλα σχόλια μερίδας μαθητών στο διαδίκτυο. Στη συνέχεια, βέ-
βαια, αυτά εξαλείφθηκαν και αντιστράφηκαν, καθώς η δράση είχε θετική απήχηση όχι 
μόνο στη σχολική κοινότητά μας, αλλά και σε όμορα σχολεία. 

Στο σύντομο ερωτηματολόγιο που μοιράστηκε στους/στις συμμετέχοντες-ουσες, η 
δράση χαρακτηρίστηκε από το 93% απόλυτα επιτυχημένη, ενώ καταγράφηκαν σε συ-
ντριπτική πλειοψηφία μόνο θετικά συναισθήματα (ενθουσιασμός: 73%, χαρά: 27%) 
και συνολική επιθυμία συμμετοχής σε παρόμοια μελλοντική δράση (100%). Ως σημα-
ντικότερο παράγοντα της ικανοποίησης από τη δράση οι μαθητές-τριες ανέδειξαν τη 
συνεργασία με τους-τις συμμαθητές-τριές τους (50%) και τα απρόοπτα των γυρισμά-
των (33%). Η δημοσίευσή των vlogs στα κοινωνικά δίκτυα του σχολείου και όχι μόνο, 
θεωρήθηκε από το 66,7% συντελεστή της επιτυχίας της δράσης λόγω της διάδοσης και 
της απήχησης που της εξασφάλισαν. 

Συνοψίζοντας 

Τα vlogs αποτελούν μέσα ατομικής έκφρασης αλλά και στοχευμένες δημιουργίες με 
σκοπό την απόκτηση κοινού, με το youtube να αποτελεί τον φυσικό χώρο ανάπτυξης 
και διάδοσής τους. Πριν από την παραγωγή ενός vlog απαιτείται προετοιμασία και συγ-
γραφή σεναρίου, ενώ η έννοια της αυθεντικότητας αφορά μόνο στις απαρχές του είδους 
και δεν απηχεί τις εξελίξεις στο vlogging, που τείνει να μετατραπεί σε επαγγελματική 
διέξοδο και μέσο προσπορισμού. Επιπλέον, τα vlogs διασταυρώνονται με ιδιαίτερη ε-
πιτυχία με τη λογοτεχνία με ποικίλους τρόπους και απαντώνται ολοένα και πιο συχνά 
διασκευές κλασικών λογοτεχνικών κειμένων σε vlogs. Η απόπειρα διασκευής και με-
τασχηματισμού ενός λογοτεχνικού κειμένου σε vlog από μαθητές-τριες ενός γυμνασίου 
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στο πλαίσιο ενός ομίλου καινοτομίας και δημιουργικότητας, στέφθηκε με επιτυχία και 
οι μαθητές αγκάλιασαν τη δράση με ενθουσιασμό. Το αποτέλεσμα της δράσης μπορεί 
κανείς να παρακολουθήσει εδώ: 
https://literarytrips.blogspot.com/search/label/%CE%9A%CE%AC%CE%B8%CE%
B5%20%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B1%20%CE%86%CE%BB%CE%BB
%CE%BF%CF%82 
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Σύγκριση αποτελεσματικότητας παραδοσιακής και ψηφιακής αφήγησης 
στον αναδυόμενο γραμματισμό των νηπίων. 

Μουλά Ευαγγελία, Μεταδιδακτορική ερευνήτρια ΕΚΠΑ, ΣΕΠ στο ΕΑΠ 
Κατσώνη Αθηνά, M.Ed. Δημιουργικής Γραφής 

Περίληψη 

Η έρευνα αυτή εξετάζει την αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης ως διδακτικής στρα-
τηγικής για την ανάδυση γραμματισμού στο νηπιαγωγείο και την φωνολογική ενημε-
ρότητα των μικρών μαθητών. Πιο συγκεκριμένα, διερευνάται η διαφοροποίηση της α-
ποτελεσματικότητας της ψηφιακής αφήγησης σε σύγκριση με την παραδοσιακή αφή-
γηση:  

• στη φωνολογική επίγνωση, 
• στην ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων, την κατανόηση και παραγωγή προφο-

ρικού λόγου, την ικανότητα επικοινωνίας, συνεργασίας και δημιουργικότητας με-
ταξύ των νηπίων  

Η εργασία έρχεται να καταθέσει τα ερευνητικά δεδομένα της στον γενικότερο προβλη-
ματισμό που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια γύρω από την αξιοποίηση των ΤΠΕ 
(Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών) στην εκπαίδευση και πιο εξει-
δικευμένα της ψηφιακής αφήγησης. Για να διερευνηθούν σε βάθος αυτά τα ερωτήματα 
πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική παρέμβαση–έρευνα σε δύο μεικτές τάξεις νηπίων και 
προνηπίων προσχολικής ηλικίας ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου. Η ψηφιακή αφήγηση γύρω 
από την οποία περιελίχθηκε η παρέμβαση αφορούσε ένα μείζονος σημασία ιστορικό 
γεγονός για την τοπική κοινότητα, τη ναυμαχία της Ναυπάκτου και τη συμμετοχή του 
διάσημου συγγραφέα, Μιγέλ Ντε Θερβάντες σε αυτήν. 

Το πιο σημαντικό εύρημα της έρευνας είναι η διαπίστωση θετικής συσχέτισης ανάμεσα 
στην ψηφιακή αφήγηση, στην ανάδυση γραμματισμού των νηπίων και στην φωνολο-
γική τους ενημερότητα, καθώς και μεγαλύτερης συγκριτικά αποτελεσματικότητάς της, 
σε σχέση με την παραδοσιακή αφήγηση. 

Λέξεις-Κλειδιά: παραδοσιακή αφήγηση, ψηφιακή αφήγηση, αναδυόμενος γραμματι-
σμός, φωνολογική ενημερότητα. 

Comparison of the effectiveness of traditional and οφ digital storytelling in 
emerging infant literacy. 

Abstract 

This research examines the use of digital storytelling as a teaching strategy for the emer-
gence of literacy in kindergarten and for the phonological awareness of young students. 
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More specifically, the differentiation of the effectiveness of digital storytelling com-
pared to traditional storytelling is explored: 

• in phonological awareness, 
• in the development of language skills, comprehension and production of oral 

speech, collaboration, communication and creativity among infants. 

The work presents its research data in the general reflection observed in recent years 
around the use of ICT (Information and Communication Technologies) in education 
and more specifically of digital storytelling. In order to investigate these questions in 
depth, an educational intervention-research was carried out in two mixed classes of in-
fants and preschoolers of a private school. The digital storytelling around which the 
intervention was developed was about a major historical event for the local community, 
the naval battle of Nafpaktos and the participation of the famous author, Miguel de 
Cervantes in it. 

The most important finding of the research is the positive correlation between digital 
storytelling, the emergence of infants' literacy and phonological awareness, as well as 
its comparatively greater effectiveness, compared to traditional narration. 

Keywords: traditional storytelling, digital storytelling, emerging literacy, phonological 
awareness. 

Εισαγωγή: Ανάδυση γραμματισμού και φωνολογική ενημερότητα 

Η ανάδυση γραμματισμού ως ορισμός παρουσιάστηκε πρώτη φορά σε επιστημονική 
έρευνα της Clay το 1966, όπου διαιστώθηκε ότι μαθητές της προσχολικής εκπαίδευσης 
είχαν αποκτήσει πολλές από τις συμβάσεις του γραπτού λόγου, όπως τη φορά της ανά-
γνωσης, την ταύτιση του φωνήματος με το σύμβολο, την ταύτιση της λέξης με τη γρα-
πτή της απεικόνιση (Morrow, Strickland & Woo, 1998), την αναγνώριση των γραμμά-
των, τα όρια των λέξεων καθώς και την αναπαράσταση της γραφής με διάφορα τυχαία 
γράμματα αλλά και σκαριφήματα. Η έρευνα της Clay υπήρξε το εφαλτήριο, ώστε η 
επιστημονική κοινότητα να στρέψει το ενδιαφέρον της στη διαδικασία κατάκτησης της 
ανάγνωσης και της γραφής των παιδιών της προσχολικής ηλικίας. 

Τα τελευταία χρόνια οι περισσότερες έρευνες (Sénéchal et al., 2001/ Kaunda, 2019) 
συγκλίνουν στο γεγονός ότι το παιδί δεν αποτελεί έναν παθητικό δέκτη της παραδο-
σιακής διδασκαλίας της ανάγνωσης και της γραφής, που ολοκληρώνεται κατά τη 
πρώτη τάξη του δημοτικού, ούτε ότι υπάρχει προ- αναγνωστική φάση, στάδιο μηδέν 
(Chall, 1983). Πλέον, είναι κοινώς αποδεκτό ότι ο αναδυόμενος γραμματισμός ξεκινά 
από τα πρώτα χρόνια ζωής του παιδιού στο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον, 
πολύ πριν από τη σχολική εκπαίδευση. Παρατηρείται ότι όταν τα παιδιά έρχονται σε 
επαφή με ποικίλα ερεθίσματα γραπτού λόγου, αν και δεν είναι σε θέση να τα αποκωδι-
κοποιήσουν και υιοθετούν συμπεριφορές ανάγνωσης και γραφής χωρίς να διαθέτουν 
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το κατάλληλο γνωστικό υπόβαθρο. Υπάρχουν πάρα πολλοί ορισμοί που αναφέρονται 
στον όρο φωνολογική ενημερότητα στη διεθνή βιβλιογραφία, ενώ επίσης συναντώνται 
διάφοροι εναλλακτικοί όροι όπως η φωνολογική επίγνωση, η γλωσσική επίγνωση, η 
μεταγλωσσική επίγνωση, η φωνολογική επάρκεια και η φωνημική επίγνωση. 

Ως ανάδυση γραμματισμού ορίζονται "όλες οι στάσεις γνώσεις και δεξιότητες που σχε-
τίζονται με την αποκωδικοποίηση του γραπτού λόγου και την κατανόηση του μηνύμα-
τος του καθώς και την παραγωγή κωδικοποιημένων μηνυμάτων, κατά την προσχολική 
ηλικία", προτού δηλαδή αρχίσει η συστηματική διδασκαλία της ανάγνωσης και της 
γραφής (Ferreiro and Teberosky, 1982). 

Επιπλέον, διαπιστώνεται ότι η πρώιμη ανάδυση του γραμματισμού, η προσπάθεια δη-
λαδή του παιδιού να δημιουργήσει ή να ανακαλύψει ένα δικό του σύστημα γραφής, 
επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την ικανότητα σκέψης του (Olson et al. 1994). 

Ενώ η παραδοσιακή διδασκαλία προσανατολιζόταν αποκλειστικά στην ανάγνωση και 
στην γραφή ως ένδειξη σχολικής ετοιμότητας, στις μέρες μας επικρατεί η θεωρία ότι η 
ανάγνωση και η γραφή βρίσκονται σε αλληλεπίδραση μεταξύ τους στην προσχολική 
εκπαίδευση (Duncan, 2018/ León et al., 2019). 

Καθοριστική σημασία στην ανάδυση γραμματισμού αποτελεί η αλληλεπίδραση των 
παιδιών προσχολικής ηλικίας τους με ενηλίκους σε δράσεις γραμματισμού για την κα-
τάκτηση του γραπτού λόγου και την καλλιέργεια των δεξιοτήτων της γραφής και της 
ανάγνωσης (Μανωλίτσης, 2016). Η ανάγνωση ιστοριών και παραμυθιών, η γραφή μαζί 
με το παιδί διαφόρων καθημερινών δραστηριοτήτων, όπως η λίστα με τα ψώνια, προ-
σκλήσεις, ευχετήριες κάρτες, λογότυπα από διάφορες συσκευασίες, ταμπέλες, πινακί-
δες, σήματα και άλλα παρεμφερή καθώς και η συγγραφή μιας φαντασιακής ιστορίας 
ενθαρρύνει τον γραμματισμό και παράλληλα παγιώνει συνήθειες ανάγνωσης και γρα-
φής για τα μικρά παιδιά. Με αυτόν τον τρόπο, το μικρό παιδί μπορεί να αξιοποιεί τα 
στοιχεία του περιβάλλοντος έντυπου λόγου, για να κατανοήσει ότι η γραπτή λέξη με-
ταφέρει ένα μήνυμα (Goodman, 1986).  

Οι Perfetti et al. (1987) με τον όρο φωνολογική ενημερότητα ορίζουν την αναδυόμενη 
αναγνώριση και χειρισμό των δομικών στοιχείων του προφορικού λόγου. Σύμφωνα με 
την Tunmer (1988, σε Παπαδημητρίου, 2014) ως φωνολογική ενημερότητα ορίζεται η 
ικανότητα του ατόμου να χρησιμοποιεί τις φωνημικές μονάδες του λόγου και να στο-
χάζεται πάνω σε αυτές και μια από τις μεταγλωσσικές ικανότητες που φανερώνει μια 
στοχαστική σκέψη και ένα συνειδητό, σκόπιμο έλεγχο του υποκειμένου πάνω στη δομή 
και τις λειτουργίες της γλωσσικής διαδικασίας.  

Για την Treiman (1991) η φωνολογική ενημερότητα αναφέρεται «στην κατανόηση και 
στην άμεση και έμμεση ευαισθησία εκ μέρους του παιδιού της φωνολογικής δομής της 
προφορικής γλώσσας» ενώ η Ehri (1995) θεωρεί ότι ο εν λόγω όρος αντανακλά τη 
συγκεκριμένη γνώση του ατόμου για τη δομή των ήχων της γλώσσας και περιλαμβάνει 
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μια συνειδητή επίγνωση ότι οι προφορικές λέξεις αποτελούνται από μονάδες ήχων που 
μπορούν να γίνουν αντικείμενα χειρισμού και/ή να αντικατασταθούν. 

Στην ελληνική βιβλιογραφία ο Πόρποδας (2002) ορίζει ως φωνολογική ενημερότητα 
την ικανότητα του μαθητή να αναλύει τις προφορικές λέξεις στα φωνημικά δομικά τους 
στοιχεία και να μπορεί να τα αναλύει και να τα συνθέτει. Η Παντελιάδου (2001) προσ-
δίδει στη φωνολογική ενημερότητα την έννοια της μεταγλωσσικής δεξιότητας, η οποία 
αναφέρεται συγκεκριμένα στη σαφή κατανόηση ότι οι λέξεις αποτελούνται από δια-
κριτά μέρη: συλλαβές και φωνήματα, ενώ οι Μουζάκη, Πρωτόπαπας & Τσαντούλα 
(2008) συμφωνούν με την Παντελιάδου, στη συνειδητοποίηση των φωνολογικών με-
ρών του λόγου σε επίπεδο συλλαβής και φωνήματος, πέρα όμως από το νόημα και την 
επικοινωνιακή τους φύση.  

Σύμφωνα με τον Hempenstall (2002), τα στάδια ανάπτυξης της φωνολογικής ενημερό-
τητας αναλύονται ως εξής: Αρχικά, ο μικρός μαθητής πρέπει να μπορεί να αναγνωρίζει 
ότι οι προτάσεις αποτελούνται από λέξεις και οι λέξεις μπορούν να χωριστούν σε συλ-
λαβές. Παράλληλα με αυτό, είναι απαραίτητο να μπορεί να διακρίνει τις λέξεις που 
ομοιοκαταληκτούν μεταξύ τους καθώς και τις λέξεις που αρχίζουν, τελειώνουν ή έχουν 
ίδιο κάποιο ενδιάμεσο ήχο. Ακόμα, οφείλει να μπορεί να αναγνωρίζει ότι οι λέξεις χω-
ρίζονται σε συγκεκριμένα φωνήματα και αλλάζοντας τα μπορούν να δημιουργηθούν 
καινούργιες λέξεις. Το αμέσως επόμενο στάδιο είναι να μπορεί να συνθέσει φωνήματα 
ώστε να δημιουργήσει καινούργιες λέξεις καθώς και να μπορεί να διαιρέσει μια λέξη 
στου ήχους που συνθέτεται δηλαδή να μπορεί να κάνει φωνημική ανάλυση. Έχοντας 
κατακτήσει όλα τα παραπάνω ένας μαθητής είναι προετοιμασμένος και έτοιμος να κα-
τακτήσει τις δεξιότητες της γραφής και της ανάγνωσης. 

Χρήση εκπαιδευτικών λογισμικών ανάδυσης γραμματισμού 
στην προσχολική ηλικία 

Τα τελευταία χρόνια η χρήση διάφορων εκπαιδευτικών λογισμικών γίνεται όλο και πιο 
έντονη στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και ιδιαίτερα στο νηπιαγωγείο, καθώς αποτε-
λούν ένα πρωτότυπο και αγαπητό μέσο για την εκπόνηση διαφόρων δραστηριοτήτων 
και την επίτευξη πολλαπλών διδακτικών στόχων σε όλα τα μαθησιακά πεδία.  

Οι δραστηριότητες σε αυτά τα εκπαιδευτικά λογισμικά είναι πολύ θελκτικές για τους 
μικρούς μαθητές, εφόσον η χρήση κινούμενων σχεδίων, οι εναλλαγές χρωμάτων και 
ήχων και τα άλλα δομικά στοιχεία τους εξάπτουν τη φαντασία των παιδιών, οξύνουν 
την παρατηρητικότητα και την εμπλοκή τους με αποτέλεσμα να υλοποιούνται πιο απο-
τελεσματικά οι εκάστοτε στόχοι. 

Κάποια αξιόλογα δωρεάν διαδικτυακά εκπαιδευτικά λογισμικά και περιβάλλοντα για 
παιδιά μικρής ηλικίας είναι και τα εξής: 
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Το «Αερόστατο»,  μια εκπαιδευτική πύλη για παιδιά ηλικίας 3 έως 7 ετών στην οποία 
τα παιδιά αποκτούν στοιχειώδεις γνώσεις σε μια σειρά πεδίων. To λογισμικό είναι ορ-
γανωμένο σε δέκα θεματικές ενότητες: Μαθηματικά, Σχήματα, Μουσική, Ο εαυτός 
μου και οι άλλοι, Βασικές έννοιες, Οι φωνούλες της γλώσσας, Ξένες γλώσσες, Ανακα-
λύπτω τον κόσμο, Διαβάζω και Γράφω. Στόχος του λογισμικού είναι η ολόπλευρη α-
νάπτυξή του παιδιού σε πολλά γνωστικά αντικείμενα και κυρίως στη γλώσσα και η 
καλλιέργεια συναισθηματικών, επικοινωνιακών και ψυχοκινητικών δεξιοτήτων τους. 
Ένα σημαντικό στοιχείο αυτού του λογισμικού είναι ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και 
ως ανίχνευση και αξιολόγηση της μαθησιακής ετοιμότητας των μικρών παιδιών, αφού 
περιέχει σταθμισμένα τεστ ανίχνευσης πιθανών μαθησιακών δυσκολιών για παιδιά 5-
6 ετών. Με αυτόν τον τρόπο οι γονείς ενημερώνονται για τις μαθησιακές δυσκολίες 
των παιδιών τους σε θέματα Φωνολογικής Επίγνωσης, Γραμματικών δομών, Μνήμης 
και Συλλογισμών. Εκτός από αυτό, η πύλη περιέχει αντισταθμιστικές ασκήσεις, ώστε 
να βελτιώσουν την επίδοσή των μικρών μαθητών σε συγκεκριμένες δεξιότητες. 

 Ένα ακόμα πολύ διαδεδομένο δωρεάν λογισμικό είναι και «Το παράξενο ταξίδι του 
Φουντούλη» για παιδιά ηλικίας 3 έως 8 ετών. Οι μικροί μαθητές της προσχολικής η-
λικίας, Α’ και Β’ Δημοτικού ακολουθώντας τις περιπέτειες του μικρού σκίουρου που 
έπεσε από το κλαδί του δέντρου στο δάσος, μέσα από διάφορα κείμενα που εμφανίζο-
νται στην οθόνη και ποικιλία δραστηριοτήτων, όπως πολλαπλής επιλογής, σωστό ή 
λάθος, επιλογή από λίστα, αντιστοίχιση εικόνων με λέξεων, συμπλήρωση κενών, πα-
ραγωγή κειμένων, επίλυση σταυρόλεξων, εικονόλεξων, κρυπτολέξεων κ.ά., κατανοούν 
τόσο τον γραπτό όσο και τον προφορικό λόγο. 

Εκτός από τα παραπάνω, το «To inschool… μαθαίνω παίζοντας» είναι ένας διαδκτυα-
κός ιστότοπος με εκπαιδευτικό ψηφιακό υλικό για τη Γλώσσα και τα Μαθηματικά. 
Αποτελείται από ψηφιακά παιχνίδια και ασκήσεις για όλες τις τάξεις του Δημοτικού 
Σχολείου, που εμπλουτίζονται σταδιακά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από τα παι-
διά του νηπιαγωγείου για ασκήσεις φωνολογικής ενημερότητας. 

Παράλληλα με αυτό, το «jele» είναι ένα διαδραστικό σύστημα εκπαιδευτικών δραστη-
ριοτήτων για μικρά παιδιά Α’, Β’ και Γ’ δημοτικού , κατάλληλο και για παιδιά νηπια-
γωγείου. Περιέχει πολλές γλωσσικές δραστηριότητες εμπλουτισμένες με κίνηση, ή-
χους, χρώματα και διαλόγους. Τα παιδιά του νηπίου έχουν τη δυνατότητα να κάνουν 
αντιστοιχήσεις εικόνων και λέξεων, να βρουν το αρχικό φώνημα ή τη συλλαβή μιας 
λέξης, να πατήσουν με τη σειρά τις συλλαβές που χρειάζονται για να φτιάξουν λέξεις 
και άλλες πολλές ασκήσεις ανάδυσης γραμματισμού και φωνολογικής ενημερότητας.  

Εξίσου ενδιαφέρον λογισμικό έχει παραγάγει και το Π.Ι. για τις τάξεις «Α’ και Β’ Δη-
μοτικού»  με παιχνίδια για μαθητές μικρής ηλικίας, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
και από μαθητές του νηπιαγωγείου. Τα παιδιά μέσα από το λογισμικό έχουν τη δυνα-
τότητα να αναγνωρίζουν σχήματα, γράμματα, λέξεις και αντικείμενα.  
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http://www.mikrapaidia.gr/ccsintro/
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Ένα πολύ αγαπητό παιχνίδι των παιδιών που διατίθεται εξίσου δωρεάν στο διαδίκτυο 
είναι η «Κρεμάλα». Διαθέτει πολλά επίπεδα δυσκολίας και κατηγορίες λέξεων αγαπη-
τές στα μικρά παιδιά όπως ζώα, χρώματα, φαγητά, παιδικοί ήρωες αθλήματα κτλ. Επί-
σης, «Το σταυρόλεξο των συναισθημάτων» είναι ένα απλό λογισμικό που τα παιδιά 
έχοντας ως οδηγό εικόνες και το πρώτο γράμμα της λέξης καταφέρνουν να μαντέψουν 
το σωστό συναίσθημα και να λύσουν το σταυρόλεξο. 

Φυσικά απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο εκπαιδευτικός να έχει προηγουμένως κάνει 
έρευνα και να γνωρίζει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τη δομή του εκάστοτε λογι-
σμικού, όπως και να έχει θέσει από την αρχή και με σαφήνεια τους διδακτικούς στόχους 
που αναμένει να υλοποιηθούν από τους μαθητές.  

Προηγούμενες έρευνες: Σύντομη ανασκόπηση 

Κάθε μορφή αφήγησης, είτε ψηφιακή είτε παραδοσιακή, αποτελεί ένα χρήσιμο μαθη-
σιακό εργαλείο στα χέρια του εκπαιδευτικού, προσελκύει το ενδιαφέρον των μαθητών 
και τους βοηθά να εδραιώσουν γνώσεις (Coventry, 2008). Ειδικά η ψηφιακή αφήγηση 
γνωρίζει διεθνώς σημαντικές εφαρμογές στην εκπαίδευση σε ποικίλους τομείς, μεταξύ 
των οποίων και η ανάδυση γραμματισμού. Συγκεκριμένα υποστηρίζεται ότι η αξιοποί-
ηση ης ψηφιακής αφήγησης ενισχύει και τους πέντε βασικούς πυλώνες της αναγνωστι-
κής δεξιότητας, οι οποίοι είναι η φωνημική επίγνωση, η φωνολογία, η ευχέρεια, το 
λεξιλόγιο και η κατανόηση (Royer & Richards, 2008). Στην ίδια κατεύθυνση συνηγο-
ρούν και άλλες έρευνες, που αποδεικνύουν την πρακτική ωφελιμότητα της ΨΑ στην 
καλλιέργεια βασικού αλλά και ψηφιακού γραμματισμού σε μαθητές της προσχολικής 
ηλικίας (Maureen et al., 2021, O'Byrne et al. 2018) αλλά και μεγαλύτερων τάξεων του 
δημοτικού (Papadopoulou & Vlachos, 2014). Γενικότερα καταγράφεται η ευεργετική 
επίδραση των ψηφιακών μέσων στην ανάδυση γραμματισμού των νηπίων (Chen & Ad-
ams, 2021) 

Τα αποτελέσματα στο σύνολο των ερευνών είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά καθώς μετά 
τις εκπαιδευτικές παρεμβάσεις ενισχύθηκαν οι αναδυόμενες πρακτικές γραμματισμού 
στη σχολική τάξη και παράλληλα οι μικροί μαθητές ανέπτυξαν δεξιότητες επικοινω-
νίας, έμαθαν να οργανώνουν τις ιδέες τους, να κάνουν ερωτήσεις, να εκφράζουν από-
ψεις, να κατασκευάζουν αφηγήσεις και με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών να δημιουρ-
γούν ψηφιακές ιστορίες.  

Οι εφαρμογές της Ψ.Α. σαφώς, δεν περιορίζονται στο πεδίο του αναδυόμενου γραμμα-
τισμού, αλλά και σε μια σειρά άλλα πεδία, όπως η ανάπτυξη μαθηματικής σκέψης 
(Mikelic et al., 2016), η απόκτηση λεξιλογίου σε ξένη γλώσσα (Tridinanti, 2018), η 
κατανόηση βασικών εννοιών των φυσικών επιστημών (Μπράτιτσης & Μαργαρίτη, 
2015), η κατάκτηση ιστορικής γνώσης (Μουλά & Σταυρουλάκης), ή λειτουργιών του 
ανθρώπινου οργανισμού (Μουλά και Θεοφανοπούλου, 2021) κ.π.ά. 
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https://www.kremala.gr/
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Ερευνητικό πλαίσιο 

Η έρευνα, που είχε ως θεματική της την ιστορική Ναυμαχία της Ναυπάκτου και τη 
συμμετοχή του μεγάλου ισπανού μυθιστοριογράφου, Μιγκέλ Ντε Θερβάντες σε αυτήν, 
ακολούθησε ποιοτική προσέγγιση. Το ερωτήματα που τέθηκαν ήταν η διερεύνηση της 
αποτελεσματικότητας της ψηφιακής αφήγησης σε σύγκριση με την παραδοσιακή αφή-
γηση:  

• για την επίτευξη φωνολογικής επίγνωσης και  
• για την ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων, την κατανόηση και παραγωγή προ-

φορικού λόγου, την ικανότητα επικοινωνίας, συνεργασίας και δημιουργικότητας 
μεταξύ των νηπίων.  

Διενεργήθηκε σε ιδιωτικό εκπαιδευτήριο της Ναυπάκτου και συγκεκριμένα στη βαθ-
μίδα του νηπιαγωγείου με πληθυσμιακό δείγμα 34 παιδιών του προνηπίου και του νη-
πιαγωγείου. Οι μικροί μαθητές ηλικιών τεσσάρων και πέντε ετών, ήταν χωρισμένοι σε 
3 τάξεις στο ιδιωτικό εκπαιδευτήριο, δύο τάξεις των 12 παιδιών του νηπίου και μια 
τάξη των 10 παιδιών του προνηπίου. Για την έρευνα δημιουργήθηκαν δύο μεικτές τά-
ξεις των 17 παιδιών συνδιδασκαλίας νηπίων και προνηπίων.  

Στο πλαίσιο της διαθεματικής προσέγγισης του θέματος και της μεθόδου project ακο-
λουθήθηκε η θεωρία του εποικοδομισμού για την ανακαλυπτική μάθηση. Η εκπαιδευ-
τικός- ερευνήτρια ακολουθώντας το μοντέλο του Bruner (1966) για την ανακαλυπτική 
μάθηση (discovery learning) σχεδίασε δραστηριότητες οι όποιες ενθαρρύνουν τους μι-
κρούς μαθητές να αναλύουν και να επεξεργάζονται πληροφορίες και ερεθίσματα, να 
ερευνούν, να ανακαλύπτουν, να ελέγχουν και να αυτενεργούν. Στόχος δεν ήταν η πα-
ροχή έτοιμων γνώσεων στα παιδιά αλλά η έξαψη της περιέργειάς τους και η καλλιέρ-
γεια διερευνητικών δεξιοτήτων σε αυτά. Αρχικά, έγινε προεργασία και στις δύο τάξεις 
και αξιολογήθηκε τι είναι γνωστό στα παιδιά και των δύο τμημάτων και τι τα ενδιέφερε 
πραγματικά να μάθουν και να αποκομίσουν από το συγκεκριμένο θέμα -που τύγχανε 
επίκαιρο τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο και αφορούσε ύψιστο ιστορικό και πολιτι-
στικό γεγονός της πόλης που εδρεύει το σχολείο-. Γι' αυτό προηγήθηκε καταιγισμός 
ιδεών (brainstorming) με σκοπό τη διερεύνηση εμπειριών, γνώσεων, ενδιαφερόντων 
και βιωμάτων των παιδιών σχετικά με το θέμα, από τον οποίο προέκυψε ένας σχετικός 
εννοιολογικός χάρτης. 

Κατόπιν, δημιουργήθηκε και στις δύο τάξεις η αντίστοιχη γωνιά της Ναυμαχίας της 
Ναυπάκτου και εμπλουτίστηκε με πλούσιο εποπτικό υλικό, όπως χάρτες, βιβλία, εικό-
νες, ειδώλια του Θερβάντες, παραμύθια, σχετικά ποιήματα, παλαιότερες αφίσες και 
προγράμματα εκδηλώσεων αναπαράστασης της ναυμαχίας της πόλης και διάφορα σχε-
τικά βιβλία από τη βιβλιοθήκη του σχολείου αλλά και τη Δημοτική Παπαχαραλάμπειο 
βιβλιοθήκη της πόλης. Παράλληλα, ανατέθηκε στους/στις μαθητές/τριες του νηπιαγω-
γείου να ανατρέξουν μαζί με τους γονείς τους και να συλλέξουν σχετικό υλικό με τη 
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Ναυμαχία και τη συμμετοχή του Μιγκέλ ντε Θερβάντες σε αυτήν όπως εικόνες, λογο-
τεχνικά κείμενα, τραγούδια, ποιήματα κτλ.  

Για το κύριο μέρος της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω εργαλεία για τη συλ-
λογή των δεδομένων:  

• Ανάγνωση του βιβλίου-παραμυθιού «Οι απίθανες περιπέτειες του κυρίου Θερβά-
ντες» των Ελένη Κατσάμπα και Βασίλη Σελίμα, Εκδόσεις Πατάκη. 

• Ολιγόλεπτο Βίντεο ψηφιακής αφήγησης (εικ.1), με ήρωα τον Μιγκέλ ντε Θερβά-
ντες και τη συμμετοχή του στη Ναυμαχία της Ναυπάκτου, που δημιουργήθηκε από 
την εκπαιδευτικό χρησιμοποιώντας το λογισμικό movie maker, με σενάριο, αφή-
γηση και επιλογή εικόνων, γκραβουρών και φωτογραφιών από την αναπαράσταση 
της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου. 

• Συζήτηση και ανοικτού τύπου ερωτήσεις σε κύκλο μετά την παραδοσιακή και την 
ψηφιακή αφήγηση, καθώς και αναδιήγηση των ιστοριών, ώστε να βοηθηθεί η ανά-
πτυξη της γλωσσικής έκφρασης των μαθητών. 

• Συμπλήρωση φύλλων εργασίας φωνολογικής ενημερότητας και ανάδυσης γραμμα-
τισμού από τους μαθητές και των δύο ηλικιών του νηπιαγωγείου όπως: αντιστοί-
χηση κεφαλαίων και πεζών γραμμάτων και λέξεων, συμπλήρωση γραμμάτων που 
λείπουν από σχετικές με το θέμα λέξεων με κεφαλαία και πεζά γράμματα, αντιστοί-
χηση εικόνων και λέξεων, αντιγραφή λέξεων, γραφή διαφόρων λέξεων, κρυπτό-
λεξα, ακροστιχίδες κ.α από τους μαθητές του νηπιαγωγείου (εικ. 2, 3). 

• Θεατρικό παιχνίδι με σκηνές από τη ναυμαχία της Ναυπάκτου και τη συμμετοχή 
του Μιγκέλ ντε Θερβάντες, με υποτυπώδη σκηνικά που φιλοτέχνησαν σε προγενέ-
στερο χρονικό στάδιο οι ίδιοι οι μαθητές με τη βοήθεια της εικαστικού και την 
καθοδήγηση της εκπαιδευτικού- ερευνήτριας. 

• Παρατήρηση των μαθητών του νηπιαγωγείου από την εκπαιδευτικό καθ΄ όλη τη 
διάρκεια της έρευνας και καταγραφή σημειώσεων. 
 

Συμπεράσματα από την παρατήρηση της συμμετοχής των παιδιών 
κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων 

Τα ερευνητικά στοιχεία που προέκυψαν, ήταν τα εξής:  

Στην μεικτή τάξη που προβλήθηκε μόνο η ψηφιακή αφήγηση και δεν έγινε αφήγηση 
του βιβλίου –παραμυθιού υπήρξε μεγάλη προσήλωση των μαθητών και απόλυτη ησυ-
χία κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης του σύντομου βίντεο. Βέβαια, σε αυτό συ-
νετέλεσε η συχνή εναλλαγή φωτογραφιών, η ηχητική επένδυση και τα μουσικά εφέ που 
έλκυσαν το ενδιαφέρον τους, αλλά κυρίως η πυκνότητα και συντομία της αφήγησης, 
που δεν κούρασε τους/τις μαθητές/τριες. 

Στην τάξη που έγινε η ανάγνωση του βιβλίου, το ενδιαφέρον των παιδιών στην ακρό-
αση της αφήγησης ήταν επίσης σημαντικό. Η αφήγηση δημιούργησε συγκινήσεις και 
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έντονα συναισθήματα στους μαθητές του νηπίου και ελάχιστα μόνο προνήπια έδειξαν 
να αισθάνονται κουρασμένα.  

Σχετικά με τις ερωτήσεις κατανόησης των ιστοριών και του αφηγηματικού περιεχομέ-
νου της ψηφιακής και της παραδοσιακής αφήγησης, παρατηρήθηκε ότι η γλωσσική 
συμμετοχή των νηπίων κατά την προφορική συζήτηση που εξελίχτηκε με την ολοκλή-
ρωση των δύο αφηγήσεων ήταν γενικά πολύ ικανοποιητική στα παιδιά του νηπίου και 
καλή στα παιδιά του προνηπίου. Ωστόσο, οι μαθητές που παρακολούθησαν την ψη-
φιακή αφήγηση αναδιηγήθηκαν την ιστορία καλύτερα και έκαναν πιο σύνθετες σκέψεις 
αιτίας-αποτελέσματος, ενώ ο λόγος τους ήταν πιο πλούσιος. 

Παρατηρήσεις επί των ασκήσεων φωνολογικής ενημερότητας (φύλλα εργασίας) 

Στην επόμενη φάση οι μικροί μαθητές κλήθηκαν να συμπληρώσουν ορισμένα φύλλα 
εργασίας φωνολογικής ενημερότητας που είχαν σχεδιαστεί από την εκπαιδευτικό ερευ-
νήτρια για τον συγκεκριμένο σκοπό. Εδώ πρέπει να επισημανθεί, ότι η επίλυση τέτοιων 
εργασιών αποτελούν μέρος της διδακτικής ρουτίνας του συγκεκριμένου σχολείου. Οι 
ασκήσεις αντιστοίχησης που δόθηκαν στα παιδιά ήταν προσαρμοσμένες στο επίπεδο 
των δύο τάξεων. Οι μικροί μαθητές έπρεπε να αναλύσουν την κάθε εικόνα που αποτε-
λούσε μέρος της ιστορίας των αφηγήσεων ώστε να γίνει σύνδεση με το σωστό φώνημα 
και τη σωστή λέξη, ενώ παράλληλα γινόταν και σύνδεση με το περιεχόμενο της αφή-
γησης και την κατανόηση του κειμένου. Επίσης τους ζητήθηκε να σειροθετήσουν ει-
κόνες για να ανασυστήσουν την ιστορία. 

Παρατηρήθηκε ότι και οι δύο μεικτές τάξεις προσπάθησαν και κατάφεραν να επιλύ-
σουν σωστά το μεγαλύτερο μέρος των ασκήσεων, χωρίς σημαντικές διαφορές. 

Σημειώσεις πάνω στο θεατρικό παιχνίδι 

Τα θεατρικά παιχνίδια που πραγματοποιήθηκαν μετά το τέλος των αφηγήσεων ενθου-
σίασαν τα παιδιά και ιδιαίτερα τα μικρότερης ηλικίας προνήπια, όντας πιο διασκεδα-
στικές και αυθόρμητες δραστηριότητες. Αφού χωρίστηκαν σε μικρότερες υποομάδες 
αναπαράστησαν με πολύ μεγάλη χαρά τις περιπέτειες του Θερβάντες και τη ναυμαχία 
της Ναυπάκτου. Εδώ θα πρέπει να προσθέσουμε, ότι τα παιδιά είχαν συγκρατήσει στη 
μνήμη τους τις εικόνες που περιείχε η ψηφιακή αφήγηση καλύτερα, με αποτέλεσμα να 
αποδώσουν τις εικόνες της ναυμαχίας με λεπτομέρειες, χρησιμοποιώντας παράλληλα 
και την φαντασία τους και αυτοσχεδιάζοντας. Αυτό αποτελεί ισχυρή απόδειξη ότι οι 
εικόνες της ψηφιακής αφήγησης είχαν τεραστία δύναμη στα παιδιά της προσχολικής 
ηλικίας σε σχέση πάντα με την παραδοσιακή αφήγηση και την εικονογράφηση του βι-
βλίου –παραμυθιού, κατά τη διάρκεια της οποίας το βάρος πέφτει στην αλληλεπίδραση 
των παιδιών μεταξύ τους και με την εκπαιδευτικό και λιγότερο στις εικόνες. Παράλ-
ληλα με αυτό, η επικοινωνία μεταξύ τους πραγματοποιήθηκε ποικιλότροπα και όχι 
μόνο με την προφορικότητα, όπως συνηθίζεται κατά τις διάφορες γλωσσικές 
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δραστηριότητες στην τάξη, αλλά χρησιμοποιήθηκαν νοηματικά η κίνηση, οι σιωπές 
και οι παύσεις των δράσεων. 

Συμπεράσματα 

Η ψηφιακή αφήγηση, στο πλαίσιο της διαθεματικής προσέγγισης είναι ένα πολύτιμο 
εργαλείο στα χέρια του εκπαιδευτικού. Αρχικά, κινητοποιεί την πολυαισθητηριακή μά-
θηση περιλαμβάνοντας ταυτόχρονα προφορικό λόγο, εικόνα και ήχο. Ζωντανεύει την 
ιστορία και βοηθά στην ταύτιση του θεατή με τον βασικό πρωταγωνιστή, δημιουργώ-
ντας διάφορα συναισθήματα και καλλιεργώντας ενσυναίσθηση. Επιπρόσθετα, προσδί-
δει στην όλη ιστορία ζωντάνια και ενδιαφέρον, βοηθά στην καλύτερη εμπέδωση του 
θέματος και στην αμείωτη διατήρηση του ενδιαφέροντος των μικρών θεατών. Παράλ-
ληλα με αυτό, εμπλέκει τους μαθητές πιο ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία, τους εν-
θαρρύνει να λάβουν μέρος σε διάφορα είδη δραστηριοτήτων, αναπτύσσει τη λογική 
τους ικανότητα, κινητοποιεί τη φαντασία τους και ενισχύει τη γλωσσική τους ανά-
πτυξη. 

Από την άλλη πλευρά, η παραδοσιακή αφήγηση καθιστά την εκπαιδευτική διαδικασία 
λίγο πιο προβλέψιμη και πιο συνηθισμένη χωρίς να προκαλεί ιδιαίτερο ενθουσιασμό 
στους μαθητές. Παρόλα αυτά όμως, καλλιεργεί επίσης τον αυθορμητισμό, την πρωτο-
βουλία, τη φαντασία και τη δυνατότητα ενεργής συμμετοχής των μικρών μαθητών 
μέσω της μετέπειτα συζήτησης, των ερωτήσεων και την αναδιήγηση της ιστορίας. 

Οι μαθητές που παρακολούθησαν την ψηφιακή αφήγηση έδειξαν να κατανοούν το πε-
ριεχόμενο και αναδιηγήθηκαν την ιστορία πιο ικανοποιητικά απ' ότι οι μαθητές που 
συμμετείχαν στην αφήγηση του βιβλίου. Με την υλοποίηση των δραστηριοτήτων οδη-
γηθήκαμε στο συμπέρασμα ότι είναι πιο εύκολο και διασκεδαστικό να μεταδοθεί το 
εκπαιδευτικό περιεχόμενο στα παιδιά προσχολικής ηλικίας μέσω της ψηφιακής αφή-
γησης. Επίσης, η ανταπόκριση των μαθητών υπήρξε σαφώς θερμότερη στην ψηφιακή 
αφήγηση, που βέβαια, αποτελούσε καινούρια μεθοδολογία στο συγκεκριμένο περιβάλ-
λον. 

Παρατηρήθηκε ακόμα ότι οι μαθητές αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και στις δύο μορφές 
αφήγησης, εκδηλώνουν την ευχαρίστηση τους, επικοινωνούν μεταξύ τους τα συναι-
σθήματά τους, εξιστορούν αυθόρμητα ποια σκηνή τους άρεσε πιο πολύ ή ποια τους 
προκάλεσε δυσάρεστα συναισθήματα, καλλιεργώντας με αυτό τον τρόπο την επικοι-
νωνία, τη συνεργασία, την πρωτοβουλία και την αυτενέργεια. 

Βάση της παραπάνω έρευνας κρίθηκε ότι και οι δύο μορφές αφήγησης είναι αποτελε-
σματικές στην ανάδυση γραμματισμού των νηπίων, με αισθητά καλύτερα αποτελέ-
σματα όμως, στην αναδιήγηση, τη γλωσσική έκφραση και τη δραματοποίηση των γε-
γονότων μέσω της ψηφιακής αφήγησης. Στο επίπεδο της φωνολογικής ενημερότητας 
που ελέγχθηκε με τα φύλλα εργασίας δεν διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική δια-
φορά. 
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Σαφέστατα, η εγκυρότητα του αποτελέσματος της έρευνας είναι περιορισμένη και θα 
πρέπει το ερευνητικό ερώτημα να ελεγχθεί σε μεγαλύτερο δείγμα μαθητών και άλλων 
νηπιαγωγείων ιδιωτικών ή δημοσίων. Παρόλα αυτά, τα αποτελέσματα της έρευνας, έ-
στω και με αυτό το πολύ μικρό δείγμα ήταν πολύ ενθαρρυντικά για την αξιοποίηση της 
ψηφιακής αφήγησης στο διαθεματικό πρόγραμμα του σύγχρονου νηπιαγωγείου για την 
ανάδυση γραμματισμού και τη φωνολογική επίγνωση των νηπίων. 
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Εικόνα 1: στιγμιότυπο από την ψηφιακή αφήγηση 

 

 

 

Εικόνα 2: φύλλο εργασίας 
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Μελέτη περίπτωσης: Εξατομικευμένο πρόγραμμα μαθητή με ΔΕΠΥ  

Σκλήρη Παναγιώτα, Εκπαιδευτικός Π.Ε.11, M.Sc. 

Περίληψη 

Σήμερα είναι αποδεκτό ότι, κατά την εκπαιδευτική διαδικασία οι διαφορές και δυσκο-

λίες που εντοπίζονται στον τρόπο συμπεριφοράς και μάθησης των παιδιών δεν αποτε-

λούν τροχοπέδη για την ακαδημαϊκή επιτυχία και την ομαλή ψυχοκοινωνική τους ανά-

πτυξη. Η συμπερίληψη αποτελεί μια σύγχρονη τάση στην εκπαίδευση των ατόμων με 

ιδιαιτερότητες στο πλαίσιο του γενικού σχολείου που απευθύνεται και ενισχύει όχι 

μόνο τους μαθητές με ειδικές ανάγκες αλλά όλη τη σχολική κοινότητα. Απαιτούνται 

όμως εξατομικευμένα προγράμματα που εστιάζουν στις ιδιαιτερότητες και το ιστορικό 

του κάθε παιδιού και θέτουν συγκεκριμένες προτεραιότητες και στόχους προσαρμο-

σμένους στις ατομικές ανάγκες οι οποίοι υλοποιούνται μέσω κατάλληλων διδακτικών 

προσεγγίσεων και της χρήσης ανάλογων εργαλείων. Στην παρούσα εργασία παρουσιά-

ζεται ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα με τις απαραίτητες παραμέτρους που αφορά δια-

γνωσμένο με ΔΕΠ-Υ μαθητή της Β΄ τάξης Δημοτικού. 

Λέξεις-Κλειδιά: Ειδική αγωγή, συμπερίληψη, ΔΕΠΥ, εξατομικευμένο πρόγραμμα 

Case study: Individualized program for a student with ADHD  

Skliri Panagiota, Physical Education Teacher, M.Sc. 

Abstract 

Nowadays it is accepted that, in the educational process, the differences and difficulties 

identified in the way children behave and learn are not an obstacle to their academic 

success and normal psychosocial development. Inclusion is a modern trend in the edu-

cation of people with disabilities within the general school that addresses and empowers 

not only students with disabilities but the entire school community. However, individ-

ualized programs are required that focus on the particularities and history of each child 

and set specific priorities and goals tailored to individual needs, which are implemented 

through appropriate teaching approaches and the use of proper tools. an individualized 

program with the necessary parameters is presented in the present work that concerns a 

student diagnosed with ADHD in the 2nd grade of Primary School. 

Key-Words: Special education, inclusion, ADHD, individualized program 

Ορισμός της ΔΕΠ-Υ 

Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής– Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ) είναι μια ανα-

πτυξιακή διαταραχή που οφείλεται σε οργανικά αίτια προκαλώντας έντονες δυσκολίες 

και αρνητικές επιδράσεις τόσο στη λειτουργικότητα των ατόμων όσο και στο 
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οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον τους (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2006). Είναι 

μια ψυχιατρική διαταραχή που εμφανίζεται συχνότερα σε παιδιά και έφηβους, εμποδί-

ζοντας την ακαδημαϊκή επίδοση και την συμπεριφορά τους δημιουργώντας ταυτόχρονα 

προβλήματα και στα υπόλοιπα μέλη της ίδιας τάξης (Μεϊντάση & Λουκά, 2018). Οι 

έρευνες δείχνουν ότι περίπου 1 στα 3 παιδιά, κυρίως αγόρια, εκδηλώνουν τα κλινικά 

χαρακτηριστικά της ΔΕΠ-Υ είτε μεμονωμένα είτε με την παρουσία άλλων προβλημά-

των (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2012). Σύμφωνα με τον Barkley (2005), ο όρος χρησι-

μοποιείται για να περιγράψει τα σοβαρά προβλήματα που εμφανίζουν τα παιδιά στην 

εστίαση της προσοχής, στον έλεγχο της παρορμητικότητας και της υπερκινητικότητας.  

Τα παιδιά με προβλήματα αδυναμίας συγκέντρωσης κάνουν λάθη απροσεξίας, εμφανί-

ζουν δυσκολία ολοκλήρωσης των σχολικών εργασιών και δραστηριοτήτων, έχουν διά-

σπαση προσοχής από εξωτερικά ερεθίσματα, χάνουν εύκολα ή ξεχνούν αντικείμενα 

που είναι απαραίτητα για τις καθημερινές τους εργασίες. Τα παρορμητικά παιδιά απα-

ντούν πολύ γρήγορα πριν ακόμα ολοκληρωθούν οι ερωτήσεις, δυσκολεύονται να περι-

μένουν στην σειρά τους, διακόπτουν ή παρεμβαίνουν στις συζητήσεις ή στα παιχνίδια 

των άλλων. Τέλος, τα υπερκινητικά παιδιά κουνάνε νευρικά τα χέρια ή τα πόδια τους ή 

στριφογυρίζουν στην καρέκλα τους, σηκώνονται συνεχώς από το θρανίο τους, περιφέ-

ρονται ή σκαρφαλώνουν σε επικίνδυνα σημεία, δυσκολεύονται να παίξουν ή να συμ-

μετάσχουν ήσυχα σε δραστηριότητες, μιλάνε διαρκώς.  

Τα αίτια εκδήλωσης της ΔΕΠ-Υ δεν οφείλονται σε μία συγκεκριμένη αιτία αλλά είναι 

πολυπαραγοντικά. Τη μεγαλύτερη βαρύτητα οι έρευνες την αποδίδουν στους γενετι-

κούς/νευρολογικούς, κληρονομικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες. Όσον αφορά 

τους ψυχοκοινωνικούς παράγοντες, οι έρευνες δείχνουν ότι η συμπεριφορά των γονέων 

δεν φαίνεται να αποτελεί αιτία για την εκδήλωσή της, ωστόσο οικογενειακό σχολικό 

περιβάλλον διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην πορεία εξέλιξης των δυσκολιών 

του παιδιού (Kάκουρος & Μανιαδάκη, 2000).  

Η αντιμετώπιση της ΔΕΠΥ συμπεριλαμβάνει θεραπείες συμπεριφοράς, εκπαιδευτικές 

και φαρμακολογικές οι οποίες απαιτούν την συνεργασία ψυχολόγων, εκπαιδευτικών 

και γονέων. Οι θεραπείες εφαρμόζονται συνδυαστικά ή μεμονωμένα, ανάλογα με την 

κλινική εικόνα του κάθε παιδιού. Οι Μαγγίνας και Θεοδώρου (2017), μελετώντας συ-

γκριτικά πολλές έρευνες, αναφέρουν ότι στο σχολικό πλαίσιο ιδιαίτερα σημαντικές θε-

ωρούνται οι παρεμβάσεις:  

• στην τάξη που έχουν στόχο την ρύθμιση της προσοχής, τον έλεγχο της τάσης κίνη-

σης και της παρορμητικότητας 

• στον τομέα της συμπεριφοράς με στόχο είτε τον περιορισμό των ανεπιθύμητων συ-

μπεριφορών είτε την αυτοδιαχείριση και την ενεργητική συμμετοχή 

• στον ακαδημαϊκό τομέα με στόχο τη βελτίωση των ακαδημαϊκών επιδόσεων μέσω 

βραχυπρόθεσμων στόχων, αύξησης διέγερσης, σαφών διδακτικών οδηγιών κτλ 
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Μελέτη περίπτωσης: Προσδιορισμός και αξιολόγηση δυσκολιών  

Η επιτυχής αντιμετώπιση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει ένας μαθητής με ΔΕΠ-Υ 

είναι άμεσα εξαρτώμενη από τον προσδιορισμό των αιτιών που προκαλούν αυτές τις 

δυσκολίες. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου μαθητή μπορούμε 

να πούμε ότι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει και η πιθανή αιτιολόγηση αυτών έχουν 

ως εξής: 

 Ο Στέφανος είναι ένας «απρόσεκτος» μαθητής ο οποίος έχει δυσκολία στη συγκέ-

ντρωση προσοχής. Η ελλειμματική προσοχή οφείλεται σε ένα χαρακτηριστικό της 

ΔΕΠ-Υ, που είναι η αδυναμία διατήρησης της προσοχής για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Αυτό έχει ως συνέπεια τη δυσκολία είτε της εφαρμογής των κατευθυντηρίων οδηγιών 

μιας δραστηριότητας είτε της μετατόπισης της προσοχής τους από τη μία δραστηριό-

τητα στην άλλη με οργανωμένο τρόπο (Hoza et al., 2001). Για το λόγο αυτό, ο Στέφα-

νος σηκώνεται συνέχεια από το θρανίο του, κινείται διαρκώς μεταπηδώντας από τη μία 

δραστηριότητα στην άλλη, δεν μπορεί να τηρήσει πρόγραμμα. Συνεχώς χάνει τα πράγ-

ματά του χωρίς να μπορεί να τα βρει. Επιπλέον η μειωμένη ικανότητα της προσοχής 

επιδρά αρνητικά στη μάθηση, την τήρηση οδηγιών και την απομνημόνευση των πλη-

ροφοριών επειδή η μαθησιακή ικανότητα των παιδιών εξαρτάται από την προσοχή που 

δίνουν κατά την διδασκαλία και από τη μνήμη των προηγούμενων μαθημάτων. Ως α-

ποτέλεσμα, ο Στέφανος ενώ διαβάζει χάνει εύκολα τη σειρά και μεταπηδά από τη μια 

γραμμή στην άλλη. Αν και φαίνεται ότι ο Στέφανος εμφανίζει ελλειμματική προσοχή 

έχει ωστόσο ικανότητα υπερεστίασης, δηλαδή μπορεί να είναι συγκεντρωμένος για ο-

ρισμένο χρονικό διάστημα και να εστιάζει έντονα πάνω σε ότι τον ενδιαφέρει ή τον 

ελκύει περισσότερο. Σύμφωνα με τον Παπαναστασίου (2017), η ΔΕΠΥ στην ουσία δεν 

σημαίνει έλλειψη προσοχής, αλλά αφθονία μιας περιπλανώμενης προσοχής με συνέ-

πεια τα παιδιά με ΔΕΠΥ, λόγω του γεγονότος ότι δυσκολεύονται να ελέγξουν την προ-

σοχή τους, πολλές φορές υπερεστιάζουν σε κάτι που τους διεγείρει το ενδιαφέρον χωρίς 

να μπορούν να ελέγξουν το χρόνο εστίασης ή να στραφούν σε άλλη δραστηριότητα. Ο 

Στέφανος αγαπάει ιδιαίτερα να γυρίζει γρήγορα το «γύρω γύρω» στην παιδική χαρά, 

κοιτώντας το επίμονα, χωρίς να ζαλίζεται από την ταχύτητα ενώ το ίδιο έντονα μπορεί 

να κοιτάει διάφορα αντικείμενα αλλά και τους ανθρώπους.  

Ο Στέφανος εμφανίζει παρορμητικότητα και υπερκινητικότητα δύο από τα χαρακτηρι-

στικά γνωρίσματα των παιδιών με ΔΕΠ-Υ. Η παρορμητικότητα είναι τρόπος συμπερι-

φοράς που χαρακτηρίζεται από γρήγορη και ανακριβή ανταπόκριση σε δραστηριότητες 

(Brown & Quay, 1977) και συνεπάγεται για τα παιδιά αυθόρμητες και γρήγορες ενέρ-

γειες, απερίσκεπτες αντιδράσεις που επιφέρουν λάθη, αδυναμία αναμονής σε σειρά και 

τάση να διακόπτουν συνεχώς τους γύρω τους. Η υπερκινητικότητα εκδηλώνεται με 

πολλές και έντονες κινήσεις σε σχέση με την κινητικότητα που απαιτείται σε ανάλογες 

περιστάσεις (Stein et al., 1995). Τα «υπερκινητικά» παιδιά σηκώνονται συνεχώς από 

τη θέση τους, κάνουν επικίνδυνα ακροβατικά, εμφανίζουν τάσεις καταστροφής των 

αντικειμένων λειτουργώντας γενικότερα ως «κινούμενες μηχανές». Η συμπεριφορά 

αυτή κουράζει, ενοχλεί και τελικά δημιουργεί προβλήματα στις διαπροσωπικές σχέσεις 
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και τις φιλίες. Τα χαρακτηριστικά αυτά εντοπίζονται και στη συμπεριφορά του Στέφα-

νου καθώς είναι ένα παιδί το οποίο στριφογυρίζει συνέχεια, κινείται και σηκώνεται 

συνεχώς από το θρανίο του, αναπηδάει και λικνίζεται ασυναίσθητα στην καρέκλα, στο 

θρανίο ή στο πάτωμα. Επιπλέον, δεν σηκώνει το χέρι του για να μιλήσει, μιλάει ακα-

τάπαυστα διακόπτοντας τους συμμαθητές του ή τον δάσκαλο διαρκώς. Κάνει πολύ ε-

πικίνδυνες κινητικές απόπειρες, δείχνει να μην έχει αίσθηση κινδύνου, του αρέσει να 

πέφτει, να σκαρφαλώνει και «κρέμεται» από ενήλικες ή από ψηλά σε μονόζυγο ή κά-

γκελα του σχολείου.  

Εκτός από τα χαρακτηριστικά της ΔΕΠ-Υ, στο Στέφανο εντοπίζεται και δυσλειτουργία 

στην αισθητηριακή ολοκλήρωση, η οποία σύμφωνα με την Ayres (1979), είναι η ικα-

νότητα οργάνωσης και επεξεργασίας των πληροφοριών που μεταφέρονται στον εγκέ-

φαλο μέσω των αισθητηριακών συστημάτων καθώς και κατάλληλης χρήσης τους ώστε 

τα άτομα να αντιδρούν αποτελεσματικά μέσα στο περιβάλλον τους. Αντίθετα η αδυνα-

μία διαχείρισης της αισθητικής πληροφορίας, κυρίως μέσω του απτικού και ιδιοδεκτι-

κού συστήματος, προκαλεί προβλήματα στη μάθηση και στη συμπεριφορά τα οποία 

εκδηλώνονται με υπερευαισθησία ή υπαισθησία στην αφή, δυσκολία στην περιγραφή 

της υφής και στην αναζήτηση αντικειμένων χωρίς οπτική επαφή, απέχθεια στο άγγιγμα 

ή επίμονη αναζήτησή του μέσω της αγκαλιάς και της σωματικής επαφής με τους άλ-

λους, σπάσιμο πραγμάτων, κακή στάση και εικόνα σώματος, αδυναμίες στην αδρή και 

λεπτή κινητικότητα ενώ συχνά σκοντάφτουν πέφτοντας πάνω σε έπιπλα, τοίχους ή 

άλλα παιδιά. Έτσι ο Στέφανος έχει δυσκολία στο να βρει τα σχολικά είδη από την τσά-

ντα του χωρίς να βλέπει, αγγίζει υπερβολικά τους συμμαθητές του και τον εκπαιδευτικό 

του, παρουσιάζει αδεξιότητα και πέφτει συνέχεια επάνω στους συμμαθητές του χτυπώ-

ντας τους και διαταράσσοντας το παιχνίδι. Επίσης σπάει συχνά τα παιχνίδια του σχο-

λείου και αγγίζει όλα τα αντικείμενα, τα βάζει στο στόμα και τα μυρίζει ενώ συχνά τα 

καταστρέφει. Δεν έχει καλή εικόνα σώματος και δεν αντιλαμβάνεται με ακρίβεια που 

το ακουμπήσαμε χωρίς να βλέπει. Δεν φαίνεται να καταλαβαίνει ότι κάποιος τον ακού-

μπησε ενώ δεν αναγνωρίζει σχήματα και γραφήματα που του σχεδιάζουμε στην πλάτη 

του. Δείχνει να μην αντιλαμβάνεται τον πόνο ή την επαφή και δεν κατανοεί ότι λερώ-

θηκαν τα χέρια ή το πρόσωπό του. Πιάνει πολύ σφιχτά το μολύβι για να γράψει, χωρίς 

ωστόσο να χρησιμοποιεί τριποδική σύλληψη, ασκώντας έντονη πίεση στο χαρτί μέχρι 

που να κάνει τρύπα ενώ το δαγκώνει συνεχώς. Εξαιτίας αυτής της αδυναμίας το γραπτό 

του είναι δυσνόητο και ο γραφικός του χαρακτήρας παρουσιάζει διακυμάνσεις. 

Οι στόχοι 

Η διαμόρφωση του κατάλληλου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος και ο καθορισμός συ-

γκεκριμένων στόχων επιφέρουν θετικές αλλαγές στην απόδοση των μαθητών με ΔΕΠ-

Υ τόσο μέσα στην τάξη όσο και στο ευρύτερο περιβάλλον. Οι στόχοι θα πρέπει να 

ανταποκρίνονται στο πλαίσιο δυνατοτήτων των παιδιών και να έχουν θετικό περιεχό-

μενο. Επιπλέον θα πρέπει να αφορούν στη μείωση των ανεπιθύμητων και στην αύξηση 

των επιθυμητών συμπεριφορών, στην κάλυψη και συμπλήρωση των μαθησιακών αδυ-

ναμιών και γενικά να απαλείψουν ή να μειώσουν όσο το δυνατό περισσότερο οτιδήποτε 
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αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα προόδου. Ιδιαίτερα σημαντικό για την σωστή διαδι-

κασία και για να επέλθουν θετικά αποτελέσματα είναι να οριοθετηθεί το χρονικό διά-

στημα επίτευξης αυτών των στόχων (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2000). Οι στόχοι χωρί-

ζονται σε μακροπρόθεσμους και βραχυπρόθεσμους.  

Αναφορικά με το προφίλ του μαθητή που εξετάζουμε μπορούν να τεθούν οι εξής μα-

κροπρόθεσμοι στόχοι: 

• Βελτίωση των μαθησιακών δυσκολιών 

• Διατήρηση της προσοχής για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα του μαθήματος 

• Μείωση της παρορμητικότητας 

• Μείωση της υπερκινητικής συμπεριφοράς 

• Βελτίωση της αισθητηριακής ολοκλήρωσης 

Ως βραχυπρόθεσμοι στόχοι μπορούν να τεθούν οι εξής: 

• Έλεγχος της υπερκινητικότητας και της προστασίας της σωματικής ακεραιότητάς 

του 

• Βελτίωση των μηχανισμών συγκέντρωσης προσοχής, που τον εμποδίζει να ολο-

κληρώσει επαρκώς μια εργασία 

• Βελτίωση της αναγνωστικής και γραφικής ικανότητας 

• Βελτίωση της ικανότητας αυτοεποπτείας κατά τη διάρκεια αυτόνομης εκτέλεσης 

εργασιών 

• Βελτίωση της απτικής και ιδιοδεκτικής ικανότητας 

• Βελτίωση διαπροσωπικών σχέσεων με τους συνομήλικους και αύξηση της ικανό-

τητας να συνεργάζεται με άλλους 

• Εξάσκηση των κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων  

Δραστηριότητες εξατομικευμένου προγράμματος 

Είναι σήμερα αποδεκτό ότι η αντιμετώπιση της ΔΕΠ-Υ χρήζει πολυεπίπεδης προσέγ-

γισης καθώς χαρακτηρίζεται ως διαταραχή με ποικιλομορφία χαρακτηριστικών και συ-

νοδών προβλημάτων στην οποία επιδρούν καθοριστικά πολλοί παράγοντες όπως το 

νοητικό επίπεδο των παιδιών, η λήψη φαρμάκων ή ο τρόπος αντιμετώπισής τους στην 

οικογένεια και στο σχολείο. Γίνεται σαφές λοιπόν ότι το κάθε παιδί αποτελεί και μία 

ξεχωριστή περίπτωση με συνέπεια να μην υπάρχουν «ιδανικές» μέθοδοι και τεχνικές 

παρεμβάσεων οι οποίες να είναι αποτελεσματικές για όλα τα παιδιά (Σιαπάτη-Τε-

λιούση, 2007). Κρίνεται λοιπόν αναγκαία η εφαρμογή εξατομικευμένων προγραμμά-

των που συνδυάζουν διάφορες θεραπευτικές προσεγγίσεις. Ο Voeller (2004) υποστη-

ρίζει ότι η σχολική τάξη αποτελεί το ιδανικό περιβάλλον για την εφαρμογή ενός εξα-

τομικευμένου προγράμματος στρατηγικών-παρεμβάσεων καθώς ο μαθητής μπορεί να 

αλληλεπιδρά με όλους τους συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ ιδιαί-

τερα σημαντικός είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην επίτευξη των στόχων.  
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Σύμφωνα με τα ανωτέρω ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα στο σχολικό πλαίσιο θα μπο-

ρεί να περιλαμβάνει τις εξής ενότητες - δραστηριότητες: 

1. Οργάνωση της τάξης με τέτοιο τρόπο ώστε να περιοριστούν όσο το δυνατόν περισ-

σότερο οι παράγοντες που προκαλούν διάσπαση της προσοχής του παιδιού. Ιδιαί-

τερα αποδοτικό προς αυτή την κατεύθυνση είναι ο μαθητής μας να καθίσει σε θέση 

κοντά στον εκπαιδευτικό είτε μόνος του είτε με κάποιον ήσυχο μαθητή. Τα πρώτα 

θρανία θεωρούνται κατάλληλα καθώς ο εκπαιδευτικός μπορεί να παρεμβαίνει ά-

μεσα. Η παρουσίαση του ίδιου διδακτικού αντικειμένου θα πρέπει να γίνεται με 

παραλλαγές ώστε να τονωθεί το ενδιαφέρον του ενώ τα μικρά διαλλείματα εκτο-

νώνουν την υπερκινητικότητά του και προσδίδουν ποικίλα και πιο ξεκούραστα ε-

ρεθίσματα (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2000). Επίσης αποτελεσματική είναι και η 

ανάθεση ρόλων (π.χ. σβήσιμο πίνακα) για την εκτόνωση της ενεργητικότητάς του 

και η συχνή και πιο συγκεκριμένη ανατροφοδότηση (Slavin, 2006). Απαραίτητη 

θεωρείται και η χρήση έντονων χρωμάτων στα σχολικά είδη του μαθητή (μαρκα-

δόροι, τετράδια κτλ) ώστε να υπογραμμίζει τα βασικά σημεία ή τις υποχρεώσεις 

του (Γκαραγκούνη-Αραίου, Σολομωνίδου & Ζαφειροπούλου, 2003). 

2. Χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών για την γραφή και την ανάγνωση. Τα έντονα 

ερεθίσματα που εφαρμόζονται στα εκπαιδευτικά προγράμματα των υπολογιστών 

βελτιώνουν σημαντικά τις επιδόσεις των μαθητών αλλά και τη συμπεριφορά τους 

(Κουρκούτας, 2011). Συγκεκριμένα, τα έντονα οπτικά ή ακουστικά ερεθίσματα θα 

βοηθήσουν το παιδί να διατηρήσει την προσοχή του για μεγαλύτερο χρονικό διά-

στημα και να ολοκληρώσει τις εργασίες που έχει αναλάβει. Η χρήση του υπολογι-

στή δίνει άμεση ανατροφοδότηση και θετική ενίσχυση, αυξάνει τον βαθμό αυτε-

νέργειας του μαθητή βελτιώνοντας την αυτοεκτίμησή του. 

3. Η χρήση θεραπευτικής μπάλας αντί για την καρέκλα μέσα στην αίθουσα διδασκα-

λίας. Από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε παιδιά με διάγνωση ΔΕΠ-Υ σε τά-

ξεις του Δημοτικού, διαπιστώθηκε ότι η χρήση της θεραπευτικής μπάλας μέσα στην 

τάξη είχε θετική επίπτωση στη συμπεριφορά των συγκεκριμένων παιδιών και στη 

παραγωγικότητα ανάγνωσης και γραφής. Επίσης είχε θετική επίπτωση στην αύ-

ξηση της προσοχής, στη μείωση της υπερκινητικότητας και στην αύξηση του χρό-

νου προσήλωσης στην εργασία που εκτελούν μέσα στην αίθουσα (Fedewa & Er-

win, 2011). 

4. Ανάπτυξη και καλλιέργεια του αφηγηματικού λόγου. Ο εκπαιδευτικός, σε κάποια 

καθορισμένη στιγμή της σχολικής ημέρας, δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να α-

φηγηθεί είτε βιωματικού περιεχομένου γεγονότα της καθημερινής του ζωής είτε 

άλλα. Η αφήγηση αποτελεί τρόπο αυτοπαρατήρησης και συμβάλλει στον αυτοέ-

λεγχο και την αυτοεποπτεία μέσω συνεχούς ανατροφοδότησης των αποτελεσμάτων 

των θετικών ή αρνητικών συμπεριφορών, στη βελτίωση της προσοχής, στην καλύ-

τερη οργάνωση (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2012). 

5. Η εξατομίκευση της διδασκαλίας. Ο μαθητής μας, αντιμετωπίζοντας συχνά μαθη-

σιακές δυσκολίες, αδυνατεί να παρακολουθήσει στον ίδιο χρόνο και με την ίδια 

ταχύτητα τους υπόλοιπους μαθητές και για το λόγο αυτό απαιτείται η προσαρμογή 

της διδασκαλίας στις ανάγκες του. Πιο συγκεκριμένα κάθε δραστηριότητα θα 
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πρέπει να χωρίζεται σε μικρότερες ενότητες ώστε να την αντιλαμβάνεται το παιδί 

και να μην εγκαταλείπει. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να δώσει στο μαθητή μικρότερη 

σε μέγεθος εργασία και περισσότερο χρόνο για να την κάνει από τον εκτιμώμενο 

(Spodak & Stefano, 2011). 

6. Εφαρμογή διαδικασιών για την ένταξη του παιδιού μέσα σε ομάδες συμμαθητών 

του. Ενδείκνυται η συμμετοχή του σε ομαδικά παιχνίδια κατά τη διάρκεια της γυ-

μναστικής τα οποία έχουν σαφείς και ξεκάθαρους κανόνες ώστε να μπορεί να α-

νταποκριθεί ευκολότερα. Με τις δραστηριότητες αυτές αυξάνεται ο αριθμός των 

κοινωνικών επαφών και δεξιοτήτων του με αποτέλεσμα την αύξηση της ενεργητι-

κής εμπλοκής σε ακαδημαϊκά καθήκοντα και την μείωση της ανεπιθύμητης συμπε-

ριφοράς (Fisher, 1992). 

7. Προγράμματα κινητικών δραστηριοτήτων τα οποία δίνουν τη δυνατότητα στα παι-

διά με ΔΕΠ-Υ να εκτονώσουν την υπερκινητικότητά τους και ταυτόχρονα να το-

νώσουν την αυτοεκτίμησή τους. Συστήνεται η χρήση μουσικής κατά τη διάρκεια 

των προγραμμάτων καθώς έχει ευεργετική επίδραση στη συγκέντρωση αλλά και 

στη βελτίωση δεξιοτήτων (Ludlam, 2011). Τα κινητικά προγράμματα θα πρέπει να 

είναι δομημένα με τέτοιο τρόπο ώστε οι δραστηριότητες να ακολουθούν μια σειρά 

προκαθορισμένων κινήσεων. Η σειρά αυτή υποδεικνύει ένα αυστηρό πλέγμα προ-

γραμματισμού και τακτοποίησης που αξιοποιεί παραγωγικά την υπερκινητικότητα 

του μαθητή και οδηγεί σε ομαλότερη μετάβαση μεταξύ των δραστηριοτήτων (De 

l’Etoile, 2005). 

8. Κινητικές δραστηριότητες για τη βελτίωση των αισθητηριακών συστημάτων. Οι 

δραστηριότητες εφαρμόζονται εντός τάξης (π.χ. χαρτοκοπτική με ψαλίδι, δαχτυλο-

μπογιές) αλλά και εκτός (π.χ. αθλοπαιδιές, κινήσεις με έντονη αντίσταση) ώστε να 

παρέχουν στο παιδί ιδιοδεκτικά και απτικά ερεθίσματα (Ayres, 1979).  

9. Στρατηγική παρκινγκ. Μέθοδος για την αντιμετώπιση της παρορμητικότητας μέσα 

στην τάξη. Ο εκπαιδευτικός έχει δημιουργήσει σε μία άκρη της αίθουσας έναν ει-

δικό χώρο ο οποίος παραπέμπει σε χώρο στάθμευσης. Όταν ο μαθητής, εξαιτίας της 

παρορμητικότητας που τον διακρίνει, πει μια λέξη ή μια φράση που είναι άσχετη 

με την εκπαιδευτική δραστηριότητα που εκτελείται εκείνη τη στιγμή, ύστερα από 

υπόδειξη του εκπαιδευτικού, γράφει αυτό που είπε σε μία κολλώδη σημείωση που 

βρίσκεται στο θρανίο του. Στη συνέχεια «παρκάρει» τη σημείωση σε ειδική θέση 

του παρκινγκ. Στο τέλος της ημέρας εκπαιδευτικός και μαθητής συζητούν για τις 

σημειώσεις που έχουν σταθμεύσει στο παρκινγκ (Stormont, 2008). 

10. Η εφαρμογή της τεχνικής της «χελώνας» για την δημιουργία ευκαιριών αυτοπαρα-

τήρησης της συμπεριφοράς μέσα στην τάξη, της σχολικής επίδοσης και γενικά της 

βελτίωσης των μηχανισμών συγκέντρωσης προσοχής που εμποδίζουν το παιδί να 

ολοκληρώσει επαρκώς μια δραστηριότητα. Με την τεχνική αυτή όταν φωνάζουμε 

την λέξη «χελώνα» το παιδί θα πρέπει να σταματά οτιδήποτε κάνει, να μαζεύει το 

σώμα του σαν μια χελώνα και να ανιχνεύει το περιβάλλον. Στη συνέχεια θα πρέπει 

να αναρωτηθεί ποια δραστηριότητα έχει αναλάβει να κάνει, γιατί έχει ξεφύγει από 

αυτή και στο τέλος να καταλάβει ότι θα πρέπει να την ολοκληρώσει (Καραδήμας, 

2001). 
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Οι Προτεραιότητες 

Μετά τον εντοπισμό των προβληματικών μορφών συμπεριφοράς, τον εντοπισμό των 

συνθηκών κάτω από τις οποίες εμφανίζονται στο μαθητή και την οριοθέτηση στόχων 

είναι σημαντικό να θέσουμε και προτεραιότητες αυτών. Δηλαδή, να δώσουμε μεγαλύ-

τερη βαρύτητα και προτεραιότητα σε συγκεκριμένους στόχους του εξατομικευμένου 

προγράμματος που θεωρούμε περισσότερο απαραίτητους για το συγκεκριμένο παιδί ή 

ευκολότερα επιτεύξιμους ως εξής: 

• Μείωση της υπερκινητικότητας/παρορμητικότητας για την προστασία της σωματι-

κής ακεραιότητάς του, τη βελτίωση της ικανότητας αυτοπαρατήρησης, αυτοεπο-

πτείας, συνεργασίας και διαπροσωπικών σχέσεων με συνομήλικους.  

• Αύξηση του χρόνου προσήλωσης μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας στην εργασία 

που τον εμποδίζει να την ολοκληρώσει επαρκώς.  

• Εξάσκηση της λεπτής κινητικότητας ώστε ο μαθητής να βελτιώσει και να σταθε-

ροποιήσει το γραφικό του χαρακτήρα  

Διδακτικές Προσεγγίσεις 

Ο σχεδιασμός και η επίτευξη των στόχων ενός εξατομικευμένου προγράμματος για 

παιδί με διάγνωση ΔΕΠ-Υ εξαρτάται από την επιλογή παρεμβάσεων μέσω των κατάλ-

ληλων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων όπως είναι:  

Η εξατομικευμένη διδασκαλία, η οποία αποτελεί μέθοδο προσαρμογής της διδακτικής 

διαδικασίας ώστε να ανταποκρίνεται στις διαφορές που παρουσιάζουν οι μαθητές στον 

τρόπο μάθησης και στην ψυχοσυναισθηματικής τους σύνθεση. Είναι περισσότερο α-

ποτελεσματική όταν συνδυάζεται με τη χρήση υπολογιστών ή άλλων τεχνολογικών μέ-

σων (Γιαννακοπούλου, 1994). Δημιουργεί ίσες ευκαιρίες μάθησης μέσω των οποίων 

αποκτώνται νέες εμπειρίες, διδάσκονται τακτικά και συστηματικά οι βασικές δεξιότη-

τες που είναι περισσότερο απαραίτητες, ενώ οι μαθητές αντιλαμβάνονται ευκολότερα 

τις δυνατότητές τους και αξιοποιούν τις ικανότητές τους (Κακαβελάκης, 1994). 

Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία. Η προσέγγιση στηρίζεται στη θετική αλληλεξάρ-

τηση των μελών της ομάδας, στην προσωπική ευθύνη, στην ανατροφοδοτική αλληλε-

πίδραση (Felder & Brent 2007) ενώ οι στόχοι της είναι αφενός η μεγιστοποίηση των 

μαθησιακών αποτελεσμάτων μέσω του δυναμικού ρόλου της μαθητικής ομάδας και 

αφετέρου κοινωνικοί, διανοητικοί, ψυχοκινητικοί (Καρυώτης, 2009). Επίσης βελτιώνει 

τις διαπροσωπικές σχέσεις, εμπλέκει ενεργά τους μαθητές στη διαδικασία μάθησης και 

συμβάλλει στην άμβλυνση των αδυναμιών των μαθητών (Χιονίδου-Μοσκοφόγλου, 

2000). Θεωρείται ιδιαίτερα αποτελεσματική τόσο για τους μαθητές της γενικής εκπαί-

δευσης όσο και για τους μαθητές με ΔΕΠ-Υ στο πλαίσιο της συνεκπαίδευσης (Μα-

τσαγγούρας, 2004). 
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Η εφαρμογή παρεμβάσεων για την αισθητηριακή επεξεργασία. Η μέθοδος εστιάζει 

στην επίλυση των προβλημάτων που προκαλούνται από την μη ικανοποιητική επεξερ-

γασία των ερεθισμάτων που φθάνουν στον εγκέφαλο εξαιτίας της ανεπαρκούς δικτύω-

σης και επικοινωνίας μεταξύ των εγκεφαλικών περιοχών και έχει ως αποτέλεσμα τη 

δημιουργία ανασφάλειας και ελλιπή τρόπο αντίληψης του παιδιού με ΔΕΠ-Υ. Για την 

αντιμετώπιση των δυσλειτουργιών σχεδιάζονται κινητικά προγράμματα που παρέχουν 

στο παιδί ιδιοδεκτικά και απτικά ερεθίσματα για την νευρολογική του ωρίμανση, τον 

συντονισμό των λεπτών κινήσεων, την ολοκλήρωση της δερματοαισθητικής του αντί-

ληψης και τη βελτίωση της δεξιότητας της γραφής (Neuhaus, 1998).  

Υλικά δραστηριοτήτων 

Για την εφαρμογή των δραστηριοτήτων του εξατομικευμένου προγράμματος είναι α-

παραίτητο να επιλεγούν τα κατάλληλα υλικά τα οποία θα πρέπει να ανταποκρίνονται 

στους στόχους και να είναι εύκολα στη χρήση τους. 

Στα προγράμματα κινητικών και αθλητικών δραστηριοτήτων είναι απαραίτητα υλικά 

όπως μπάλες pilates και ομαδικών αθλημάτων, στρώματα γυμναστικής, στεφάνια, 

σχοινάκια, κώνοι, κορδέλες, μικρά τραμπολίνο, βαράκια κτλ (δραστηριότητες 6,7,8), 

ενώ όταν τα προγράμματα συνδυάζονται με μουσική είναι απαραίτητο είτε ένα ηλε-

κτρονικό μέσο παραγωγής ήχου (υπολογιστής, κινητό κτλ) είτε ένα μουσικό όργανο 

(δραστηριότητα 7).  

Μέσα στην αίθουσα είναι απαραίτητα: 

• ένας υπολογιστής με εξειδικευμένα προγράμματα τον οποίο θα χρησιμοποιεί ο μα-

θητής με ΔΕΠ-Υ στη γραφή και την ανάγνωση (δραστηριότητα 2)  

• μία θεραπευτική μπάλα στην οποία κάθεται ο μαθητής αντικαθιστώντας την κλα-

σική καρέκλα (δραστηριότητα 3) 

• μία μεγάλη εικόνα στερεωμένη στον τοίχο η οποία θα ορίζει το χώρο που βρίσκεται 

το «παρκινγκ», κολλώδεις σημειώσεις για να γράφει ο μαθητής, κρεμάστρες ή ει-

δικός χώρος στο παρκινγκ για να τοποθετούνται οι σημειώσεις (δραστηριότητα 9) 

• χρωματιστά τετράδια για σημειώσεις, μαρκαδόροι, στυλό (δραστηριότητα 1) 

• πλαστελίνη, ψαλίδια για χαρτοκοπτική και κολάζ, δαχτυλομπογιές για ζωγραφική, 

κύβοι ταιριάσματος, πάζλ (δραστηριότητα 8) 

Επίλογος 

Η εφαρμογή του εξατομικευμένου προγράμματος αποτελεί αφετηρία για την αντιμε-

τώπιση της πρόκλησης που λέγεται ΔΕΠ-Υ και μπορεί να επιφέρει τα επιθυμητά απο-

τελέσματα εφόσον στηρίζεται σε παιδαγωγικές και διδακτικές πρακτικές αναγνωρίζο-

ντας ότι κάθε παιδί είναι μία ξεχωριστή προσωπικότητα.  
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Ζητήματα τηλεκπαίδευσης κατά την εποχή της πανδημίας  

Κατσάνος Πολυχρόνης  
Καθηγητής Π.Ε.86 Α/θμια Εκπαίδευση, M.Ed. Εκπαίδευση Ενηλίκων,  

Περίληψη 

Το παρόν άρθρο, αναφέρεται στην διερεύνηση των ζητημάτων με τα οποία βρέθηκαν 
αντιμέτωποι οι εκπαιδευτικοί κατά την διάρκεια της τηλεκπαίδευσης, η οποία διεξήχθη 
τις περιόδους ιατρικής απομόνωσης εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού. Η συγκε-
κριμένη μελέτη περίπτωσης, έγινε πράξη μέσα από την εφαρμογή μεθόδων ποιοτικής 
έρευνας. Το δείγμα είναι εκπαιδευτικοί με ανάλογη εμπειρία επί του εξεταζόμενου θέ-
ματος, σε Ελληνικό πανεπιστήμιο κατά το εαρινό εξάμηνο 2019-2020. Για την σταχυ-
ολόγηση των στοιχείων, ο γράφων παρείχε στους συμμετέχοντες φόρμες συνεντεύ-
ξεων. Στα δεδομένα που περισυλλέχθησαν, εφαρμόστηκε ανάλυση περιεχομένου. Σε 
ό,τι αφορά στα αποτελέσματα της έρευνας, καταγράφηκαν οι δυσκολίες των εκπαιδευ-
τικών ως προς την πραγματοποίηση των μαθημάτων, τις τεχνικές αδυναμίες που τυχόν 
προέκυπταν και τα εμπόδια που συναντούσαν οι φοιτητές. Ο εντοπισμός των ζητημά-
των, είναι η αρχή προς την επίλυσή τους, για την δημιουργία καλύτερων συνθηκών 
εκπαίδευσης. 

Λέξεις-Κλειδιά: τηλεκπαίδευση, πανδημία, τριτοβάθμια 

E-learning issues during the pandemic 

Katsanos Polychronis, Ict Teacher at Primary Education, M.Ed. Adult Education, 

Abstracts 

This article refers to the investigation of the issues faced by teachers during distance 
learning, which was conducted during periods of medical isolation due to the corona-
virus pandemic. This case study was carried out through the application of quality re-
search methods. The sample are teachers with similar experience on the examined sub-
ject, in a Greek university during the spring semester 2019-2020. To enter the data, the 
writer provided the participants with interview forms. Content analysis was applied to 
the collected data. Regarding the results of the research, the difficulties of the teachers 
in terms of the realization of the lessons, the technical weaknesses that may have arisen 
and the obstacles that the students encountered were recorded. Identifying issues is the 
beginning of resolving them, in order to create better educational conditions. 

Key-Words: distance education, pandemic, higher education 
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Εισαγωγή 

Η τηλεκπαίδευση είναι μια διεργασία προγραμματισμένης εκπαίδευσης η οποία συντε-
λείται εξ αποστάσεως και προϋποθέτει τεχνολογικού τύπου επικοινωνία (Moore & 
Kearsley, 2012). Η έννοια της τηλεκπαίδευσης, διαπερνάται από τα εξής στοιχεία 
(Simonson, Smaldino, Albright & Zvacek, 2008):  

• περιλαμβάνει επικοινωνίες διαδραστικού χαρακτήρα 
• τα δεδομένα αναπαράγονται μέσω ήχου και βίντεο και διαμοιράζονται μεταξύ 

των συμμετεχόντων 
• ο διδάσκων με τον φοιτητή, βρίσκονται σε φυσική απόσταση 

Η τηλεκπαίδευση βρίσκεται σε μία διαρκή προσπάθεια να βελτιώσει την ποιότητα της 
εκπαίδευσης και να εξελίξει την μάθηση των εκπαιδευομένων (Burns, 2011). Συνιστά 
εκείνον τον τύπο μάθησης που συνεχίζει την πρωταρχική ιδέα της εξ αποστάσεως εκ-
παίδευσης δι’ αλληλογραφίας, πλέον αναθεωρημένη και εκσυγχρονισμένη, με ηλε-
κτρονικά καταγεγραμμένα δεδομένα, αμοιβαίο ήχο και γραφικά, βίντεο και υπολογι-
στή (Simonson et al., 2008). Η εξέλιξη του διαδικτύου, φέρει στο προσκήνιο την ηλε-
κτρονική μάθηση μεταβάλλοντας τις μεθόδους παράδοσης του μαθήματος (Mahmud, 
2010). Υφίστανται διαφοροποιήσεις ως προς των ορισμό των διαφόρων εκπαιδεύσεων 
που τελούνται από απόσταση, εντούτοις, οι ερμηνείες συνδέονται. Επί παραδείγματι η 
τηλεκπαίδευση είναι μέρος της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Bates, 2018).  

Από κοινού με την εξέλιξη των τεχνολογιών που έχουν ως στόχο την παροχή μαθημά-
των μέσω τηλεκπαίδευσης, γεννιούνται νέες ευκαιρίες, όπως είναι οι οικονομικοί πόροι 
για λογαριασμό της εκπαίδευσης και το γεγονός πως στις μέρες μας το μάθημα είναι 
πλέον διαθέσιμο σε έναν ευρύτερο αριθμό φοιτητών και άρα περισσότερα ανοιχτά πα-
ράθυρα στην εκπαίδευση (Saykılı, 2018). Επιπλέον, η διευρυμένη χρήση του διαδι-
κτύου μέσω των κινητών αντικειμένων (π.χ. smartphones), δίνουν μία νέα οπτική στην 
τηλεκπαίδευση. Η συνθήκη αυτή, φαίνεται να επιδρά πλεονεκτικά στα κίνητρα του 
φοιτητή καθώς και στον τρόπο με τον οποίο ορίζει το πρόγραμμα μάθησης του.  

Μολοταύτα, επειδή η διδασκαλία μέσω της τεχνολογίας προϋποθέτει ικανότητες δια-
φόρων τύπων, οι περισσότεροι από τους διδάσκοντες δεν είναι γνώριμοι με αυτήν, έτσι 
είναι αναγκαίο να ενημερωθούν για τους τρόπους εφαρμογής των καινούργιων εργα-
λείων και να τις συμπεριλάβουν στα μαθήματά τους. Επιπροσθέτως, οι φοιτητές είναι 
σημαντικό να είναι έτοιμοι και να ενθαρρύνονται να παρακολουθούν μαθήματα τηλεκ-
παίδευσης, που είναι στις μέρες μας εξαιρετικά δημοφιλή και προγραμματισμένα σε 
ποικίλους τύπους (Makoe, 2012). 

Εμπόδια προς προσπέλαση στην τηλεκπαίδευση 

Η τηλεκπαίδευση παρέχει στους εμπλεκομένους σε αυτήν εκπαιδευτικά περιβάλλοντα 
τα οποία λειτουργούν αυτόνομα ως προς το χωροχρόνο, μέσω εξελιγμένων 
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πλατφορμών που έχουν ως πυρήνα τους το διαδίκτυο. Τα πανεπιστημιακά ιδρύματα 
επιλέγουν την τηλεκπαίδευση για διάφορους λόγους, όπως είναι λόγου χάρη η εκπαί-
δευση, η εξέλιξη των δεξιοτήτων, η βελτίωση της ποιότητας των δομών και του συστή-
ματος της εκπαίδευσης, η δημιουργία ενότητας ανάμεσα στις ανισότητες που προκύ-
πτουν ανάμεσα στα διάφορα ηλικιακά γκρουπ, η διδασκαλία με εξατομικευμένο στόχο 
για συγκεκριμένες ομάδες, για παροχή μαθημάτων σε συνθήκες κρίσης, για την μά-
θηση νέων θεματικών αντικειμένων που συνδέουν την εκπαίδευση με την επαγγελμα-
τική και την οικογενειακή ζωή, δίνοντας μία πλουραλιστική οπτική στην εκπαίδευση 
(Moore & Kearsley, 2012). Εντούτοις, οι επίσημα παγιωμένες πρακτικές, ορισμένες 
φορές, έχουν να αναμετρηθούν με εμπόδια ως προς την ολοκλήρωση της τεχνολογίας. 
Τα τελευταία διακρίνονται σε πρώτου βαθμού, τα επονομαζόμενα εξωτερικά και δευ-
τέρου βαθμού, τα εσωτερικά σε ό,τι αφορά στην συμπερίληψη των τεχνολογικών μέ-
σων. Τα εξωτερικά εμπόδια, συνδέονται με τον εξοπλισμό, την πρόσβαση σε αυτόν, 
την διδασκαλία, την τεχνική υποστήριξη και τον χρόνο.   

Τα εσωτερικά, τα οποία αφορούν κυρίως τους διδάσκοντες, έχουν να κάνουν με τις 
παιδαγωγικές μεθόδους, τις θέσεις και τις προτιμήσεις αυτών.  

Ενδέχεται να παρουσιάζονται εμπόδια στους φοιτητές για ό,τι συνδέεται με την διαδι-
κτυακή εκπαίδευση, ανάμεσα στα οποία εντοπίζονται η παρερμηνεία των προσδοκιών 
τους, ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζονται τον χρόνο τους και η επικοινωνία που ανα-
πτύσσεται ανάμεσα στους εμπλεκομένους. Από την άλλη, ο διδάσκων, ενδέχεται να 
συναντά εμπόδια που σχετίζονται με τον εντοπισμό των στόχων, την αποστολή ανα-
τροφοδότησης, αλλά εξίσου τις διαπροσωπικές σχέσεις (Davis, Gough και Taylor 
(2019). Για παράδειγμα, στην περίπτωση μία ιατρικής σχολής, η διαδικτυακή μάθηση 
έχει να αντιμετωπίσει χρονικούς περιορισμούς, την αδυναμία των τεχνικών δεξιοτή-
των, την ανεπαρκή υποδομή και την απουσία επίσημων τακτικών, υποστήριξης και 
καλοπροαίρετης θέσης όσων λαμβάνουν μέρος στο εγχείρημα (O'Doherty, Dromey, 
Lougheed, Hannigan, Last και McGrath, 2018). 

Η τηλεκπαίδευση κατά την περίοδο της πανδημίας 

Η πανδημία του κορονοϊού, συνιστά ένα εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα υγείας των η-
μερών μας, που επιδρά σε ποικίλους τομείς του βίου, όπως στην καθημερινότητα, στην 
επαγγελματική πραγματικότητα και τα εκπαιδευτικά συστήματα διεθνώς. Παρουσιά-
στηκε αρχικά στην Κίνα το 2019, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να κηρύσσει 
τον Ιανουάριο του 2020 τον πλανήτη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και αναγνωρί-
ζοντας τον ιό ως πανδημία τον Μάρτιο του ίδιου χρόνου. Στην διαδρομή προς την α-
ναχαίτιση της διάδοσης του θανατηφόρου ιού, η διεθνής σφαίρα προέβη σε διαφόρων 
ειδών περιορισμούς που αφορούν στην συγκέντρωση πληθυσμών στον ίδιο χώρο, ανά-
μεσα στους οποίους, ήταν και η τηλεκπαίδευση. Η εφαρμογή της τηλεκπαίδευσης, είχε 
ως στόχο την προστασία από την εξάπλωση του Covid μέσω της φυσικής επαφής και 
την μη αναστολή της εκπαιδευτικής διαδικασίας, τόσο στην προσχολική αγωγή, όσο 
και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.   
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Κατά τη διάρκεια της ιατρικής απομόνωσης, ποικίλα ιδρύματα, διοικητικό προσωπικό, 
εκπαιδευτικοί, φοιτητές έως και κηδεμόνες, βρέθηκαν απροετοίμαστοι ως προς την με-
τάβαση στην τηλεκπαίδευση. Έπρεπε να αφήσουν πίσω τις παραδοσιακές μεθόδους 
διδασκαλίας εκ του σύνεγγυς και να ακολουθήσουν το νέο ρεύμα πρακτικών, που έ-
βριθαν από συνθετότητες και περιορισμένες δυνατότητες (Rasmitadila, 2020). Αυτή η 
μεταβατική περίοδος, επηρέασε σε μεγάλο βαθμό τους διδάσκοντες και τους εκπαιδευ-
ομένους (Mailizar et al., 2020). Ο φοιτητικός κόσμος, δέχτηκε ψυχολογικές επιπτώσεις 
εξαιτίας της παύσης λειτουργίας των σχολών, από την απουσία εξοπλισμού απαραίτη-
του για την συμμετοχή στην παράδοση, από την δυσκολία εντοπισμού του διαδικτυα-
κού υλικού από την εστία τους και τον κατ’ οίκον περιορισμό για μεγάλο χρονικό διά-
στημα. Επιπλέον, τα ελλιπή τεχνολογικά μέσα, συναινούσαν με τη σειρά τους στους 
κατασταλτικούς παράγοντες (Apriyanti, 2020).  

Προκειμένου να υπάρξει μία επιτυχής τηλεκπαίδευση, είναι αναγκαίο να εντοπιστούν 
τα προβλήματα για να υπερκεραστούν ή να μειωθεί η βαρύτητά τους, για μία περισσό-
τερο ποιοτική απόδοση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Άλλωστε, η αρνητική εμπει-
ρία των φοιτητών μπορεί να αποβεί πηγή άγχους για την αυριανή επαγγελματική τους 
σταδιοδρομία, ενώ το ίδιο δυσάρεστα μπορεί να νιώσουν σε μία συνθήκη επανάχρησης 
της τηλεκπαίδευσης. Το παρόν άρθρο στοχεύει να αναδείξει τα προσωπικά, τεχνικά και 
οικονομικά ζητήματα με τα οποία έχουν να αναμετρηθούν οι εκπαιδευτικοί με αρκετά 
χρόνια διδασκαλίας στο ενεργητικό τους και τα πανεπιστημιακά ιδρύματα που ενημε-
ρώνουν τους διδάσκοντες κατά την εξέλιξη της πανδημίας του κορονοϊού. Τα ζητήματα 
που αντιμετώπισαν οι καθηγητές με την έκτακτη τηλεκπαίδευση, δεν είναι ευρέως δια-
δεδομένα. Γι’ αυτό, είναι σημαντικό, να ενημερωθεί το κοινό, για τα προβλήματα των 
διδασκόντων. Σε αυτήν την κατεύθυνση, το ερευνητικό ερώτημα της ανά χείρας μελέ-
της είναι το εξής: 

• Με ποια ζητήματα είχαν να αναμετρηθούν οι έμπειροι εκπαιδευτικοί στην τηλεκ-
παίδευση κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού; 

Μεθοδολογία της έρευνας 

 Για την παρούσα μελέτη εφαρμόστηκε η μέθοδος της μελέτης περίπτωσης, η οποία 
συνιστά μέρος των μεθόδων της ποιοτικής έρευνας. Η μελέτη περίπτωσης, αποτελεί 
μια ποιοτικού τύπου προσέγγιση, η οποία παρουσιάζει μια συγκεκριμένη περίπτωση 
και φέρνει στην επιφάνεια τα θέματα της περί ου ο λόγος υπόθεσης, με την χρήση δια-
φόρων πηγών δεδομένων, σταχυολογώντας στοιχεία εκ των ένδον, ούτως ώστε να α-
ποδώσουν μία ουσιαστική αντίληψη που συνδέεται με μία πραγματική συνθήκη, του 
τρέχοντος συστήματος, σε συγκεκριμένο χωροχρόνο (Creswell, 2013). Η εξεταζόμενη 
περίπτωση, συνιστά η διαδικασία της τηλεκπαίδευσης με την οποία οι έμπειροι στο 
χώρο της διδασκαλίας καθηγητές βρέθηκαν αντιμέτωποι ξαφνικά, δίχως να το αναμέ-
νουν, κατά την διάρκεια της ιατρικής απομόνωσης εξαιτίας της πανδημίας του κορο-
νοϊού.  
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Δείγμα 

Το μελετώμενο δείγμα της συγκεκριμένης έρευνας συγκροτήθηκε από 20 καθηγητές 
του δεύτερου έτους παιδαγωγικών δημοτικής εκπαίδευσης ελληνικού κρατικού πανε-
πιστημίου κατά τη διάρκεια της Άνοιξης του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020. Οι καθη-
γητές δίδασκαν, μαθηματικά, αναπτυξιακή ψυχολογία, γραμματική της ΝΕ, ιστορία της 
ΝΕ και χημεία. Στους συμμετέχοντες βρίσκονταν 11 γυναίκες και 9 άνδρες. 

Τοποθεσία 

Εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, εφαρμόστηκε η τηλεκπαίδευση στα πανεπιστή-
μια κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019 - 2020 από τον μήνα Μάρτιο. 
Στο πανεπιστήμιο που συμμετείχε στο περίγραμμα της μελέτης, οι φοιτητές παρακο-
λούθησαν μαθήματα μέσω τηλεκπαίδευσης που παρασχέθηκε από το σύστημα μάθη-
σης της σχολής, με τα σύγχρονα μαθήματα να είναι διαθέσιμα σε κάθε αντικείμενο και 
να έχουν διάρκεια 30 λεπτά έκαστο. Τα μαθήματα καταγράφηκαν και ήταν διαθέσιμα 
στους φοιτητές από τις 8μμ, έως το πρωί στις 8πμ της επόμενης μέρας, σε καθημερινή 
βάση. Η οριοθέτηση της ώρας, έγινε προκειμένου να αποφθεχθεί μία ενδεχόμενη υπερ-
φόρτωση στο δίκτυο στα σύγχρονα μαθήματα. Η πλατφόρμα περιλάμβανε δυνατότητα 
επισύναψης και λήψης αρχείων, ανταλλαγή μηνυμάτων, διαμοιρασμό υλικού και ανα-
κοινώσεις. Ως προς την αξιολόγηση, οι φοιτητές έστελναν εργασίες ή έδιναν εξετάσεις 
διαδικτυακά. Κατά την λήξη της διαδικασίας, οι φοιτητές κατέγραψαν τις απόψεις τους 
για την εμπειρία τους.  

Εργαλείο συλλογής δεδομένων 

Για τις ανάγκες της έρευνας και την σταχυολόγηση των δεδομένων, προετοιμάστηκε 
ένα έντυπο συνέντευξης το οποίο περιείχε ερωτήσεις ανοιχτού τύπου. Η φόρμα σχη-
ματίστηκε ως επί το πλείστον λαμβάνοντας υπ’ όψιν την σχετική με το ζήτημα βιβλιο-
γραφία. Έπειτα, συστάθηκε μία φόρμα αποτελούμενη από επτά κριτηρίων. Εντυπώσεις 
αναφορικά με το έντυπο διατυπώθηκαν από δύο επιστήμονες με ειδικότητα στην 
γλώσσα και στην τεχνολογία. Μετά τις απαραίτητες μεταβολές στο περιεχόμενο, πραγ-
ματοποιήθηκε δοκιμαστική εφαρμογή σε δύο από τους φοιτητές που παρακολούθησαν 
τα μαθήματα μέσω της τηλεκπαίδευσης, ούτως ώστε να τεκμηριωθεί η σαφήνεια των 
ερωτήσεων.   

Η τελική φόρμα κατέγραψε έξι ερωτήματα τα οποία ήτα τα κάτωθι: «1. Τι ήταν εκείνο 
που δεν σου άρεσε καθόλου κατά την διενέργεια της τηλεκπαίδευσης;», «2. Αντιμετω-
πίσατε εμπόδια που συνδέονταν με την διεξαγωγή της τηλεκπαίδευσης; Αν ναι, ποια 
ήταν αυτά;», «3. Τι θεωρείτε ότι απουσίαζε – αν απουσίαζε - στην διαδικασία της τη-
λεκπαίδευσης;», «4. Θα επιθυμούσατε στα επόμενα εξάμηνα να παρακολουθήσετε μα-
θήματα μέσω της τηλεκπαίδευσης; Για ποιο λόγο;», «5. Τι άποψη έχετε για τα σύγ-
χρονα μαθήματα της τηλεκπαίδευσης;» «6. Ποια είναι η γνώμη σας για τις μεθόδους 
αξιολόγησης (εξετάσεις, εργασίες κ. ά.) στην τηλεκπαίδευση;». Το έντυπο απαντήθηκε 
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σύμφωνα με την εθελοντική αρχή μέσω του διαδικτύου. Ο μέσος χρόνος απόκρισης 
ήταν τα 20 λεπτά. 

Ανάλυση δεδομένων 

Η ανάλυση δεδομένων πραγματοποιήθηκε με την μέθοδο ανάλυσης περιεχομένου. Η 
ανάλυση περιεχομένου εφαρμόζεται για να αναλυθούν δεδομένα που έχουν προέλθει 
από συνεντεύξεις και παρατηρήσεις, παρουσιάζοντάς τα ως ποσοστά. Οι καθηγητές 
κωδικοποιήθηκαν ως P1, P2, κ.ο.κ. (Fraenkel, Wallen & Hyun, 2012). 

Αποτελέσματα  

Στην παρούσα έρευνα, εντοπίζοντας τα ζητήματα που αντιμετώπισαν οι εκπαιδευτικοί 
σε ίδρυμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά τη διαδικασία της τηλεκπαίδευσης εν 
μέσω πανδημίας, προέκυψαν πέντε βασικά θέματα και δόθηκαν 25 κωδικοί ως αποτέ-
λεσμα της ανάλυσης των παρεχόμενων από τους συμμετέχοντες δεδομένων. Τα θέματα 
ήταν: «Εφαρμογή», «Φοιτητής», «Αδύνατη» και «Τεχνικό». 

Θέμα Αριθμοί κωδικών 

Εφαρμογή 7 

Φοιτητής 7 

Αδύνατη 6 

Τεχνικό 5 

Πίνακας 1. Θέματα και κωδικοί που ανέκυψαν ως αποτέλεσμα της ανάλυσης 

Γίνεται αντιληπτό ότι το θέμα της εφαρμογής συνίσταται σε επτά κωδικούς, το θέμα 
της αδυναμίας κατέχει έξι, το τεχνικό επίσης έξι και το φοιτητικό επτά. Το σύνολο είναι 
25 κωδικοί.  

Προβλήματα σχετικά με την εφαρμογή 

Το ζήτημα εφαρμογής που αναδύθηκε ως αποτέλεσμα της ανάλυσης των σταχυολογη-
μένων στοιχείων, αποτυπώνει τα εμπόδια που προέκυψαν με την χρήση της τηλεκπαί-
δευσης. Η συχνότητα των επτά κωδικών τεκμηριώνει τον αριθμό των ατόμων που συμ-
μετείχαν. Οι καθηγητές (πίνακας 2) αναφέρθηκαν ως επί το πλείστον στην έλλειψη 
χρόνου για σύγχρονη διδασκαλία (f=45) και υπέρογκο φόρτο εργασίας (f=34) στο κομ-
μάτι της εφαρμογής.  
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Θέμα Κωδικός Συχνό-

τητα 
Εφ

αρ
μο

γή
 

Έλλειψη χρόνου για σύγχρονα μαθήματα 45 

Μεγάλος όγκος εργασίας εξαιτίας προγραμματισμένης μελέ-

της για το σπίτι 

34 

Αδυναμία εγκυρότητας εφαρμογής για υποχρεωτικά μαθή-

ματα 

15 

Αβέβαιο σύστημα αξιολόγησης 12 

Έλλειψη χρόνου για μελέτη στο σπίτι 8 

Περιορισμένη πρόσβαση σε εγγεγραμμένα μαθήματα 5 

 Χαμηλότερη αλληλεπίδραση 5 

Πίνακας 2. Κωδικοί και συχνότητες που συνδέονται με το ζήτημα της εφαρμογής 

Παραδείγματα θέσεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με τα εμπόδια που αντιμετώπι-
σαν σε συχνή κλίμακα στην διαδικασία εφαρμογής: (Οι καθηγητές κλήθηκαν P1, P2 
κτλ)  P10: Χρειαζόμασταν περισσότερες ώρες μαθημάτων, διότι αναγκαζόμασταν να 
τα διδάσκουμε επιφανειακά. Σε μόνο 30 λεπτά, οι φοιτητές είχαν μεγάλη δυσκολία να 
κατανοήσουν την παράδοση.  P51: Ο φόρτος εργασίας ήταν τεράστιος. Κάποιοι από ε-
μάς αναγκαστήκαμε να δώσουμε πάρα πολλές εργασίες για το σπίτι. Έτσι οι φοιτητές 
δυσκολεύονταν να προλάβουν. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, πολύ γρήγορα, όλοι να νιώ-
θουμε εξουθενωμένοι.  

Προβλήματα σχετικά με τους μαθητές 

Το θέμα των φοιτητών που ανέκυψε ως απότοκο της ανάλυσης των στοιχείων, αποτυ-
πώνει τα ζητήματα που αντιμετώπισαν ατομικά οι φοιτητές κατά την διεξαγωγή της 
τηλεκπαίδευσης. Το συγκεκριμένο θέμα περικλείει επτά κωδικούς. Όπως γίνεται αντι-
ληπτό (πίνακας 3), οι καθηγητές ανέφεραν ως επί το πλείστον προσωπικές δυσκολίες 
που συνδέονται με τους φοιτητές, όπως η δυσχέρεια επικοινωνίας με φίλους (f=17) και 
προβλήματα συγκέντρωσης (f=13). 

Θέμα Κωδικός Συχνότητα 

 Δυσκολία επικοινωνίας με φίλους 17 

 Αδυναμία συγκέντρωσης 13 

 Αδυναμία αίσθησης του 

περιβάλλοντος της τάξης 

10 
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Φοιτητής Έλλειψη συνήθειας στο σύστημα 9 

 Έλλειψη γνώσης και δεξιοτήτων 7 

 Ανάγκη για κοινωνικοποίηση 6 

 Παθητικότητα 5 

Πίνακας 3. Κωδικοί και συχνότητες του θέματος φοιτητής 

Παραδείγματα απόψεων για τα επιμέρους προβλήματα που σχετίζονται με τους φοιτη-
τές είναι τα ακόλουθα:   

P7: …Δυστυχώς σε ό,τι αφορά την εργασία στο σπίτι, οι φοιτητές δεν μπόρεσαν να ανα-
πτύξουν μία υγιή επικοινωνία με τους φίλους τους.  

P39: … Όταν έχουμε μαθήματα στο εικονικό περιβάλλον, οι φοιτητές δυσκολεύονται να 
συγκεντρωθούν εξολοκλήρου σε αυτό. Ιδιαίτερα αν δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, 
είναι αδύνατον να παρακολουθήσουν το μάθημα, κάτι που τους απομακρύνει από τα μα-
θήματα.  

Προβλήματα που σχετίζονται με το ζήτημα της αδυναμίας 

To θέμα της αδυναμίας περιγράφει τις αδυναμίες που προκύπτουν κατά τη ροή της 
τηλεκπαίδευσης. Έξι κωδικοί βρίσκονται υπό αυτό θέμα. Οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν 
(πίνακας 4) πως τα βασικά προβλήματα συνδέονται με ελλείψεις, όπως εκείνης της 
σύνδεσης στο διαδίκτυο (f=20) και η απουσία συσκευής υπολογιστή (f=14).  

 

Θέμα Κωδικός Συχνότητα 

Α
δυ

να
μί

α 

Έλλειψη δικτύου 20 

Έλλειψη υπολογιστή 14 

Περιορισμοί πρόσβασης στο διαδίκτυο 12 

Ακατάλληλη συσκευή κινητού 8 

Ανισότητα ευκαιριών 7 

Έλλειψη εξοπλισμού (π.χ.ακουστικά ή μικρό-

φωνο) 

5 

Πίνακας 4. Βασικά προβλήματα στη ροή της Τηλεκπαίδευσης 

Παραδείγματα θέσεων αναφορικά με τα συχνότερα προβλήματα αναφέρονται παρα-
κάτω:  P15: Υπήρξαν στιγμές που οι φοιτητές είχαν μεγάλο πρόβλημα διότι δεν είχαν 
πρόσβαση στο διαδίκτυο, κάτι που τους πλήγωνε. Δεν ήταν εφικτό να παραπεμφθούν ούτε 
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σε εξωτερικές πηγές εξαιτίας των περιορισμών για την αποφυγή εξάπλωσης του ιού, με 
αποτέλεσμα να έχουν αισθήματα αποτυχίας, αφού δεν γινόταν να ολοκληρώσουν τις ερ-
γασίες που τους είχαν ανατεθεί.  P28: Υπάρχουν φοιτητές που δεν είχαν λαπτοπ, έ-
τσι καταλαβαίνετε ότι δεν γινόταν να γίνουν οι εργασίες στο κινητό. 

Τεχνικές δυσκολίες 

Σε ό,τι άπτεται των τεχνικών δυσκολιών, έγινε αντιληπτό μέσα από την ανάλυση των 
παρεχόμενων δεδομένων, ότι υφίστανται πέντε κωδικοί που αφορούν το συγκεκριμένο 
θέμα. Οι καθηγητές ανέφεραν (πίνακας 5) κατά βάση τεχνικά προβλήματα ήχου (f=11) 
και ζητήματα σύνδεσης κατά τη διάρκεια των σύγχρονων μαθημάτων (f=10).  

Θέμα Κωδικός Συχνότητα 

Τε
χν

ικ
ό 

Προβλήματα ήχου 11 
Προβλήματα σύνδεσης 

στο σύγχρονο μάθημα 

10 

Προβλήματα επισύναψης αρχείων 9 
Αδυναμία σύνδεσης στο σύστημα 8 

 Προβλήματα βίντεο 5 

Πίνακας 5. Τεχνικές δυσκολίες 

Οι κωδικοί και οι συχνότητες που συνδέονται με τα συχνά εμφανιζόμενα τεχνικά θέ-
ματα είναι:   

P26: Αρκετές φορές είχαμε παροδικά προβλήματα ήχου ή σύνδεσης.   

P24: Δεν ήταν λίγες οι φορές που το σύστημα κατά τη ροή της διδασκαλίας απέκλειε τους 
φοιτητές, είτε εκείνοι δεν κατάφερναν να συνδεθούν. Πολλά και τα προβλήματα ήχου. 

Συμπεράσματα και συζήτηση 

Η παρούσα έρευνα που παρουσιάστηκε στο άρθρο, έφερε στο φως τα ζητήματα με τα 
οποία έχουν να αναμετρηθούν οι καθηγητές των πανεπιστημίων σχολών, κατά την διε-
ξαγωγή της τηλεκπαίδευσης την περίοδο της πανδημίας του κορονοϊού. Οι δυσκολίες 
των καθηγητών συνδέονταν με θέματα υλοποίησης του εγχειρήματος, με την διαχεί-
ριση των προβλημάτων των φοιτητών, καθώς και με τον τεχνικό τομέα. Σε παρόμοια 
μελέτη των Mailizar κ.ά. (2020) με δασκάλους κατά την περίοδο της καραντίνας, εντο-
πίζονται παρόμοια εμπόδια αναφορικά με τους διδάσκοντες την στάση του σχολικού 
ιδρύματος, το πρόγραμμα σπουδών και τους μαθητές. 

Αντίστοιχα η μελέτη των Rasmitadila κ.ά. (2020), συνδέεται με τεχνικά προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί κατά την τηλεκπαίδευση κατά την ίδια περίοδο, 
την προετοιμασία και συμμετοχή των μαθητών και την γενικότερη εμπειρία που 
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αποκόμισαν από την συγκεκριμένη μέθοδο εκπαίδευσης. Σε δύσκολες μέρες σαν αυτές, 
η παιδαγωγική προσέγγιση οφείλει να είναι πυκνή σε νοήματα και με ενσυναίσθηση 
για τις ανάγκες των φοιτητών. Για το λόγο αυτό, είναι εξαιρετικής σημασίας να ενισχύ-
ονται οι γνώσεις και οι δεξιότητες των διδασκόντων, ούτως ώστε να είναι έτοιμη να 
συνεχίσουν την διδασκαλία τους απρόσκοπτα, όταν περάσει η αναταραχή. 

Η τηλεκπαίδευση συνιστά σημαντικό μέρος της επαγγελματικής σταδιοδρομίας των 
εκπαιδευτικών και το εκπαιδευτικό σύστημα χρήζει διδασκόντων ικανών να προσαρ-
μοστούν στις βραχείες μεταβολές που συντελούνται στο τομέα τους, όντες σε θέση να 
συνδυάσουν την θεωρία με την πράξη.  
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Η «ανατομία» του ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού παιχνιδιού 

Χανδρινός Κωνσταντίνος 
Έκτακτος Επιστημονικός Συνεργάτης, Α.Ε.Ν./Α, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΚΠΑ 

Περίληψη 

«Τέρμα το παιχνίδι! Ώρα για διάβασμα!» Όπως φαίνεται από το σύνηθες σχόλιο των 
περισσοτέρων γονέων, το ενδιαφέρον για το παιχνίδι και ιδιαίτερα για το ηλεκτρονικό 
διδακτικό παιχνίδι βρίσκεται, στην καλύτερη των περιπτώσεων, σε μειονεκτική βάση, 
χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η θετικότατη απήχηση που αυτά μπορεί να έχουν στα 
παιδιά/ μαθητές. Παρά τις προσπάθειες αποθάρρυνσης των παιδιών από το να ασχο-
λούνται με τα “ανούσια” ηλεκτρονικά παιχνίδια, η επιτυχία που αυτά γνωρίζουν ανά 
τον κόσμο είναι πλέον αναμφισβήτητη. Ποιος είναι όμως ο προσδιορισμός των επιμέ-
ρους στοιχείων που συνθέτουν και καθιστούν τα ηλεκτρονικά παιχνίδια ελκυστικά 
και ακαταμάχητα; Η ανατομία για την αποκάλυψη της ελκυστικότητας των ηλεκτρο-
νικών παιχνιδιών αποβαίνει εξαιρετικής σημασίας για την εξυπηρέτηση των μαθη-
σιακών στόχων. Μια πληθώρα από μεταγενέστερους παιδαγωγούς, ψυχολόγους και 
εκπαιδευτικούς συνηγορούν στην ικανότητα ενασχόλησης, εκπαιδευτικής σημασίας 
και κοινωνικής συμμετοχής που τα ηλεκτρονικά παιχνίδια μπορούν να προσφέρουν 
στο μαθησιακό περιβάλλον.  

Λέξεις-Κλειδιά: ηλεκτρονικό, εκπαιδευτικό, παιχνίδι 

«Anatomy» of the Educational E-games 

Chandrinos Constantine 
 Faculty Fellow M.M.A./A, Ph.D. candidate, National Kapodistrian University of Ath-

ens 

Abstract 

«Game over! Time to read!» The previous statement that most parents may adopt re-
veals a minimal interest in games, especially electronic educational games. Unfortu-
nately, the positive impact the e-games can have on children/students is easily ignored 
and disregarded. Despite many parents’ efforts to discourage children from playing 
‘meaningless’ computer games, their worldwide popularity is indisputable. Neverthe-
less, what are the individual elements that make electronic games attractive and irre-
sistible? The anatomy for revealing the attractiveness of computer games is of great 
importance in order to accomplish specific learning objectives. A plethora of educa-
tors, psychologists and teachers advocate the engagement potential, educational rele-
vance and social contribution that computer games can provide in the learning envi-
ronment. 

Key-Words: electronic game, educational game, e-game 
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Εισαγωγή 

Τα παιδιά/ μαθητές μέσα στο περιβάλλον του ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού παιχνιδιού 
από την μια πλευρά μεν ασχολούνται με ότι τα ευχαριστεί περισσότερο, αφού όπως 
προαναφέρθηκε το ηλεκτρονικό παιχνίδι συνδέεται άρρηκτα με το αίσθημα της ευχα-
ρίστησης, από την άλλη δε πλευρά μαθαίνουν να υποτάσσονται στους συγκεκριμέ-
νους κανόνες που υπαγορεύονται από το ίδιο το ηλεκτρονικό διδακτικό παιχνίδι και 
μαθαίνουν να αυτοπειθαρχούν. Με άλλα λόγια, το ηλεκτρονικό παιχνίδι απαιτεί από 
τους μαθητές/ παίκτες, ασυναίσθητα στην αρχή και συνειδητά έπειτα, να έχουν ε-
γκράτεια έναντι των άμεσων παρορμήσεων και να εξασκούν την υπομονή τους. 

Οι κανόνες που διέπουν τα ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά παιχνίδια χρησιμεύουν ως γε-
νικές και κατευθυντήριες οδηγίες τις οποίες οι μαθητές/ παίκτες καλούνται να ακο-
λουθήσουν έτσι ώστε να κατορθώσουν να φέρουν εις πέρας τους στόχους που έχουν 
τεθεί κατά την σχεδίαση τους. Οι μαθητές/ παίκτες μέσα από την ορθή εφαρμογή των 
κανόνων και την χαλιναγώγηση των αυθόρμητων ενεργειών τους, πετυχαίνουν τον 
μέγιστο αυτοέλεγχο και επιδεικνύουν την δύναμη της θέλησης τους. Επίσης, οι κανό-
νες στο διδακτικό ηλεκτρονικό παιχνίδι συντελούν στην αβίαστη χειραφέτηση των 
μαθητών/ παιδιών, όπου “παίζοντας” μαθαίνουν να μετασχηματίζουν ένα δομημένο 
εικονικό περιβάλλον, ακολουθώντας και υπακούοντας πάντα την δομή αυτού του ει-
κονικού κόσμου. Με αυτόν τον τρόπο, αντιλαμβάνονται την ανάγκη σύνδεσης και 
προσαρμογής των δικών τους αναγκών με τις ανάγκες και τις επιθυμίες των άλλων 
και τις δεσμεύσεις της ευρύτερης κοινωνίας. 

Επιπλέον, η παρουσία ενός επιτεύξιμου σκοπού κρίνεται απαραίτητη προϋπόθεση σ’ 
ένα ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό παιχνίδι, μιας και είναι σχεδόν αδύνατη η επιτυχία σ’ 
αυτό άνευ της παρουσίας συγκεκριμένου σκοπού και ουσιαστικά ακυρώνεται και ο 
βασικός λόγος ενασχόλησης με αυτό. Σ’ ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι η επίτευξη του 
σκοπού αποτελεί το μεγαλύτερο και βασικότερο κίνητρο, η οποία δρα ταυτόχρονα 
και ως η υπέρτατη πρόκληση των ίδιων των παικτών/ μαθητών. Όπως και στην μαθη-
σιακή διαδικασία όπου υπάρχουν οι αντικειμενικοί/ διδακτικοί στόχοι προς πραγμά-
τωση, έτσι και στα ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά παιχνίδια οι στόχοι γίνονται γνωστοί 
από την αρχή για να είναι ενήμεροι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι για το ποια είναι η απο-
στολή προς εκτέλεση. Έπειτα, είναι στην ευκαιρία των παικτών/ μαθητών να στοχα-
στούν και να υλοποιήσουν την καλύτερη στρατηγική, ώστε να έχουν επιτυχή κατάλη-
ξη στην προσπάθεια επίτευξης του τιθέμενου στόχου. Πέραν τούτου, ο δρόμος προς 
την επιτυχία ή αλλιώς η διαδικασία για την πραγματοποίηση του στόχου στο ηλε-
κτρονικό εκπαιδευτικό παιχνίδι προκαλεί το ενδιαφέρον, το κίνητρο και τελικά την 
ηθική ικανοποίηση της επιτυχίας. 

Φυσικά, στο ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό παιχνίδι η παρουσία των κανόνων ανεβάζει 
τον βαθμό της πρόκλησης για τους παίκτες/ μαθητές, αφού προσδιορίζουν τις στρα-
τηγικές και τα εργαλεία τα οποία θα έχουν στην διάθεση τους, ούτως ώστε αυτοί να 
μπορέσουν να αρχίσουν την προσπάθεια τους και στο τέλος να στεφθούν νικητές. Η 
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παρουσία των στόχων και χρήσης των στρατηγικών επίτευξης τους, μέσα στο ηλε-
κτρονικό διδακτικό παιχνίδι, αποτελούν μια ουσιαστική πρακτική. Έτσι, αργότερα, 
συνειδητοποιημένοι οι μαθητές/ παίκτες να μπορέσουν στο πραγματικό, πλέον, σχο-
λικό τους περιβάλλον να κάνουν χρήση των απαραίτητων τακτικών και εμπειριών 
τους, για να ξεπεράσουν τα διάφορα εκπαιδευτικά εμπόδια και τελικά να πετύχουν τα 
επιθυμητά μαθησιακά αποτελέσματα. 

Το Συστατικό της Ευχαρίστησης και της Ψυχαγωγίας 

Το ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό παιχνίδι εκ φύσεως έχει την δυνατότητα να παρέχει ευ-
θυμία και ψυχική αναζωογόνηση στα παιδιά/ παίκτες, ενώ παράλληλα τους δίνει την 
ευκαιρία να μεταφερθούν σ’ ένα διαφορετικό περιβάλλον και να ξεφύγουν απ’ όλα 
αυτά που τα κουράζουν, τα φοβίζουν ή και ακόμα τα καταπιέζουν. Ο ρόλος της δια-
σκέδασης ως εσωτερικό κίνητρο στην εκπαίδευση έχει διττή φύση. Αφενός, το εσω-
τερικό κίνητρο προωθεί την επιθυμία για επανάληψη της δραστηριότητας ή εν γένει 
της εμπειρίας που παρέχεται μέσω του ηλεκτρονικού παιχνιδιού και αφετέρου, με την 
παροχή ευχαρίστησης οι μαθητές παρακινούνται ούτως ώστε να εμπλακούν σε δρα-
στηριότητες για τις οποίες δεν γνωρίζουν καλά ή τους προκαλούν αρνητικά συναι-
σθήματα, ανησυχία και άγχος (M. Prensky, 2001: 23). 

Η διασκέδαση που προκαλείται εξαιτίας του ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού παιχνιδιού, 
φαίνεται ότι όχι μόνο συντελεί στην χαλάρωση των μαθητών αλλά και συμβάλει στην 
ευκολότερη απενεργοποίηση του ονομαζόμενου θυμικού φίλτρου(affective filter). Τι 
είναι όμως αυτό το θυμικό φίλτρο; Σύμφωνα μ’ αυτήν την υπόθεση, το θυμικό φίλ-
τρο(affective filter) είναι ένας μηχανισμός, ο οποίος ελέγχει την εισαγωγή και την 
επεξεργασία των προς μάθηση δεδομένων που δέχονται τα υποκείμενα από το παρα-
δοσιακό σχολικό περιβάλλον. Όταν, όμως, ένας μαθητής βιώνει υψηλά επίπεδα άγ-
χους το θυμικό του φίλτρο(affective filter) ενεργοποιείται ασυναίσθητα και ο μαθητής 
δεν δύναται πια πλέον να δώσει την απαραίτητη προσοχή και αυτοσυγκέντρωση στο 
προς μάθηση αντικείμενο και ούτε, βέβαια, δύναται να μάθει οτιδήποτε. Είναι αξιο-
σημείωτο ν’ αναφερθούν ονομαστικά, σε αυτό το σημείο, κάποιοι στοιχειώδεις παρά-
γοντες που μπορεί να ενεργοποιήσουν το θυμικό φίλτρο και έτσι να συντελέσουν 
στην δυσκολία μάθησης, όπως μπορεί να είναι η έλλειψη κινήτρων, αυτοπεποίθησης 
και η ύπαρξη του φόβου (P. Lightbown, N. Spada, 1998: 52-58). 

Είναι κοινός τόπος, η σπουδαιότητα της θετικής συμβολής της ευχαρίστησης που πα-
ρέχεται μέσω του ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού παιχνιδιού στη συναισθηματική κατά-
σταση των μαθητών, που στην συνέχεια μπορεί να ευνοήσει και την άνθηση των νοη-
τικών ικανοτήτων στις δυσκολίες και στις προκλήσεις των διαφόρων αντικειμένων 
μάθησης.  
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Ο Καλός, Ο Κακός και Ο Άσχημος: 

Διαδραστικότητα, Προσαρμογή και Ανατροφοδότηση 

Το ηλεκτρονικό παιχνίδι αποτελεί δίχως αμφιβολία ένα νέο περιβάλλον μάθησης, το 
οποίο συγκρινόμενο με τις παραδοσιακές μορφές εκπαίδευσης και μάθησης, παρου-
σιάζει αρκετές ιδιαιτερότητες. Μια από αυτές περιλαμβάνει την διαδραστικότητα. 
Πρόκειται για μια ασαφή και παράλληλα πολυδιάστατη έννοια, όμως η γενική εκδοχή 
συμφωνεί ότι η διαδραστικότητα αποτελεί την αμοιβαία ανταλλαγή δράσης ανάμεσα 
των παικτών/ μαθητών και το ηλεκτρονικό παιχνίδι. Η διαδραστικότητα καθορίζεται 
ως η λειτουργία εισαγωγής δεδομένων από το παίκτη/ μαθητή προς τον ηλεκτρονικό 
υπολογιστή καθώς και το είδος της ανταπόκρισης του συστήματος προς την ενέργεια 
αυτή (R. Sims, χχ). 

Επιπροσθέτως, το ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό παιχνίδι είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με 
την διαδραστικότητα, αφού από μόνη της η διαδικασία του παιχνιδιού εμπεριέχει μια 
διαλογική σχέση, μια κοινωνική διάσταση και, φυσικά, την ενεργή συμμετοχή των 
παικτών. Εδώ παρουσιάζει ενδιαφέρον η αλληλεπίδραση μεταξύ των παικτών και του 
ηλεκτρονικού διδακτικού παιχνιδιού, κυρίως ως προς τον τρόπο που οι παίκτες/ μα-
θητές αντιλαμβάνονται την απάντηση και την αντίδραση του συστήματος. Αυτό προ-
ϋποθέτει ότι η κάθε αντίδραση συνεπάγεται την πρόθεση και την εφαρμογή της κρη-
τικής σκέψης και δεν αφορά απλά το πάτημα κάποιων κουμπιών ή στην κίνηση του 
ποντικιού. Επιπλέον, πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα ενεργού έλεγχου του περιβάλ-
λοντος του ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού παιχνιδιού και, τελικά, ελευθερία καθορι-
σμού της εμπειρίας από τους παίκτες/ μαθητές.  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κοινωνική διάσταση της διαδραστικότητας ή 
όπως την ονομάζουν αρκετοί ερευνητές, της αλληλεπίδρασης. Με πιο απλά λόγια, η 
διαμόρφωση της συμπεριφοράς και η απόκτηση γνώσης, όχι μόνο δεν εξαρτάται απο-
κλειστικά από ένα συγκεκριμένο ερέθισμα ή/και από τις νοητικές διεργασίες που α-
ναπτύσσει το ίδιο το άτομο, αλλά εξαρτάται και από ένα σύνολο παραγόντων που 
αφορούν την αλληλεπίδραση του ατόμου με το περιβάλλον που αναπτύσσεται μέσα 
σ’ ένα ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό παιχνίδι (R. Sims, χχ). Η διαδραστικότητα μπορεί 
να έχει έντονα κοινωνική διάσταση. Ειδικότερα, με την ανάπτυξη και εφαρμογή των 
πλεονεκτημάτων της τελευταίας λέξης της τεχνολογίας που επιτρέπουν την λειτουρ-
γία της εικονικής πραγματικότητας, ο ρεαλισμός του περιβάλλοντος του ηλεκτρονι-
κού παιχνιδιού αυξάνει την αίσθηση της πραγματικής παρουσίας στο εικονικό χώρο. 
Έτσι, δύναται να καλλιεργηθούν και να προωθηθούν οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, 
που αναπτύσσονται πλέον μεταξύ των παικτών σε τέτοιο βαθμό ώστε να παρατηρού-
νται συμπεριφορές αντίστοιχες με εκείνες του πραγματικού κόσμου. Ιδιαίτερο ενδια-
φέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις που δημιουργού-
νται μέσα στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού παιχνιδιού, συνεχίζονται να υφίστανται και 
μετά το πέρας του. Μάλιστα, σε ορισμένα σχολεία παρατηρείται το φαινόμενο δη-
μιουργίας εικονικών κοινοτήτων ή διαδικτυακών ημερολογίων(blogs) που περιέχουν 
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πληροφορίες για τις αποκτηθείσες εμπειρίες μέσα στο ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό παι-
χνίδι. Ακόμα, δύνανται να δημιουργηθούν διαδικτυακές συζητήσεις, όπου οι παίκτες/ 
μαθητές ανταλλάσσουν απόψεις. Αυτή η νέα κατάσταση θα μπορούσε κάλλιστα να 
χρησιμοποιηθεί με θετικά διδακτικά αποτελέσματα, όσον αφορά την καλλιέργεια δε-
ξιοτήτων στο αντικείμενο της ξένης γλώσσας.  

Ένα έναυσμα, για την ενεργό συμμετοχή των παικτών/ μαθητών ενός ηλεκτρονικού 
διδακτικού παιχνιδιού σε αυτού του είδους των εικονικών κοινοτήτων, θα μπορούσε 
να καταστεί η ανάγκη της συνεχούς επικοινωνίας, έτσι ώστε να υπάρχει συλλογική 
προσπάθεια στη ολοκλήρωση του στόχου του ηλεκτρονικού παιχνιδιού. Οι παίκτες θα 
μπορούσαν να ανταλλάσσουν στοιχεία, συμβουλές και στρατηγικές προκειμένου να 
αποκτήσουν το πολυπόθητο πλεονέκτημα. Επιπροσθέτως, ένα άλλο γνώρισμα που 
χαρακτηρίζει τα ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά παιχνίδια αφορά την ικανότητα της προ-
σαρμογής.  

Η μεγάλη πρόκληση που έχουν να αντιμετωπίσουν οι εκπαιδευτικοί, σύμφωνα και με 
τον Mark Prensky, είναι να κρατηθούν οι παίκτες/ μαθητές σε αυτήν την νοητική κα-
τάσταση ροής του παιχνιδιού και παράλληλα να συντελείται το έργο της μάθησης, 
ειδάλλως θα κουραστούν, θα αποθαρρυνθούν και τελικά θα παραιτηθούν εντελώς από 
το ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό λογισμικό/ παιχνίδι (M. Prensky, 2001: 16). Τα καλο-
σχεδιασμένα λογισμικά/ ηλεκτρονικά παιχνίδια που είναι προσανατολισμένα για δι-
δακτικούς σκοπούς, είναι μελετημένα έτσι ώστε προσαρμόζονται στις ικανότητες και 
δεξιότητες του κάθε παίκτη/ μαθητή, προσφέροντας ένα εξατομικευμένο περιβάλλον 
δράσης όπου ο μαθητής δεν χάνει το ενδιαφέρον του και συνεχίζει έως ότου φέρει εις 
πέρας την αποστολή του. Η προσαρμογή λαμβάνει χώρα είτε όταν ο μαθητής προπο-
ρεύεται στο ηλεκτρονικό παιχνίδι με αρκετή άνεση και ευκολία, είτε μένει πίσω και 
δυσκολεύεται να φέρει εις πέρας το τιθέμενο έργο.  

Η προσαρμογή γίνεται αντιληπτή ως αλλαγή στο βαθμό ή επίπεδο δυσκολίας του η-
λεκτρονικού παιχνιδιού, με την παροχή συνεχούς ή μερικής ενίσχυσης καθώς επίσης 
με τον προσανατολισμό σε εναλλακτικές οδούς δράσης. Αυτές οι ενέργειες από μέ-
ρους του ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού παιχνιδιού θα οδηγήσουν τους παίκτες/ μαθη-
τές πάλι μέσα στην ζώνη ροής του παιχνιδιού, ενεργώντας ως ανασταλτικός παράγο-
ντας για την εγκατάλειψη της προσπάθειας και εν τέλει της μαθησιακής διαδικασίας. 

Περαιτέρω, ένα άλλο κυρίαρχο στοιχείο, που αποτελεί σημαντικό κομμάτι του άξονα 
ενός ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού παιχνιδιού, είναι εκείνο της συνεχούς και άμεσης 
ανατροφοδότησης. Μια από της μεγάλες προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν οι 
σχεδιαστές ηλεκτρονικών παιχνιδιών που έχουν εκπαιδευτικό προσανατολισμό είναι 
αυτή της πληροφόρησης των παικτών/ μαθητών όσον αφορά τις επιδόσεις τους. Τα 
διδακτικά ηλεκτρονικά παιχνίδια, πέρα από τα γνωστά πλεονεκτήματα που παρουσιά-
ζουν όλα τα συμβατικά παιχνίδια, διαθέτουν και κάποια επιπρόσθετα που μπορούν να 
διευκολύνουν την όλη μαθησιακή διαδικασία. Πρώτον, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια έ-
χουν ενσωματωμένη την δυνατότητα να επεξεργαστούν και να αξιολογήσουν τα απο-
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τελέσματα της δραστηριότητας και να τα παρουσιάσουν στους παίκτες/ μαθητές επι-
τόπου. Η ανατροφοδότηση λαμβάνει χώρα όταν κάποια κατευθυντήρια δράση αλλά-
ξει, ως εκ τούτου, η ανατροφοδότηση γνωστοποιεί τους παίκτες άμεσα εάν η ενέργεια 
που πραγματοποίησαν θα έχει τα αναμενόμενα θετικά ή μη αναμενόμενα αρνητικά 
αποτελέσματα. Επίσης, με την ανατροφοδότηση επισημαίνεται εάν οι μαθητές κινού-
νται μέσα στους προκαθορισμένους κανόνες ή έχουν παρεκκλίνει της πορείας τους. 

Αν και η ανατροφοδότηση μπορεί να πάρει πολλές μορφές παρουσίασης, το κυρίαρχο 
χαρακτηριστικό της σε όλα τα ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά παιχνίδια είναι η αμεσότητα 
όπου μόλις ο παίκτης κάνει κάποια ενέργεια, έχει την δυνατότητα να δει τα αποτελέ-
σματα αυτής της ενέργειας. Ο Mark Prensky θεωρεί ότι από την ανατροφοδότηση 
πηγάζει η μάθηση. Τούτο διότι ο παίκτης μαθαίνει άμεσα την λειτουργία και το σκο-
πό του παιχνιδιού, όπως: πώς να πετύχει, πως θα κατορθώσει να περάσει στο επόμενο 
επίπεδο και πως τελικά θα τερματίσει. Μέσω της ανατροφοδότησης ο μαθητής δύνα-
νται να επιβραβευθεί για κάποια δεξιότητα που τελειοποίησε ή αντιθέτως να ενθαρ-
ρυνθεί να προσπαθήσει ξανά και ξανά, αναζητώντας βοήθεια ώστε να καταφέρει να 
ξεπεράσει τα εμπόδια (M. Prensky, 2001: 13-14). 

Το Πρελούντιο της Νίκης 

«A computer game is nothing but a problem that we are selling……and 
basically your solving that problem is playing the game. The conflict  
or challenge that produced the problem to solve does not necessarily 
have to be against  another opponent, real  or artificial  intelligence? It 
can be a puzzle to solve, or anything that  stands in the way of your 
progress (how do I get this sim married off?)»  (M. Prensky, 2001: 23). 

Το παραπάνω απόσπασμα αποτελεί μια σύντομη περιγραφή της σημασίας που κατέ-
χει η παρουσία προβληματισμών και διλημμάτων μέσα στο ηλεκτρονικό εκπαιδευτι-
κό παιχνίδι. Όμως, ποια είναι η υπόσταση των προβλημάτων/ διλημμάτων στα ηλε-
κτρονικά διδακτικά παιχνίδια και εν γενεί στη μαθησιακή διαδικασία; Το νόημα των 
προβληματισμών είναι ανεπιτήδευτα απλό και περικλείει την διαδικασία επίτευξης 
ενός σκοπού ενώ και εφόσον το μονοπάτι για την επίτευξη αυτού του σκοπού είναι 
ερεβώδης και αβέβαιο. Η ικανότητα επίλυσης των προβλημάτων/ διλημμάτων αποτε-
λεί βασική ικανότητα των ατόμων και είναι μείζονος σημασίας για την καλλιέργεια 
κατανόησης και της μάθησης. 

Η παρουσία των προβληματισμών/ διλημμάτων μέσα στο ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό 
παιχνίδι είναι ουσιαστικά μια αντανάκλαση των καταστάσεων στο πραγματικό κό-
σμο. Ήτοι, η ικανότητα επίλυσης προβληματισμών απαντάται ως μοναδικό χαρακτη-
ριστικό στο ανθρώπινο είδος, όπου στην μεταμοντέρνα εποχή με τις ταχύτατες αλλα-
γές και κοινωνικούς μετασχηματισμούς, αποτελεί την πλέον σημαντική ικανότητα και 
διαβατήριο για την επιτυχία. Οι μαθητές/ παίκτες στο ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό παι-
χνίδι μαθαίνουν, υποσυνείδητα, να προσαρμόζονται αβίαστα στις συνεχείς αλλαγές, 
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στα νέα δεδομένα και στην αξιοποίηση των νέων μέσων για την επίτευξη των στόχων 
τους. 

Η διαδικασία επίλυσης των προβλημάτων μοιάζει σαν ένας πολύπλοκος λαβύρινθος 
όπου οι μαθητές/ παίκτες προχωρούν προς την έξοδο/ επίτευξη στόχου βήμα, βήμα. 
Στην πορεία τους μπορεί να κάνουν κάποια στραβοπατήματα, αλλά με την υποστήρι-
ξη που τους παρέχεται Μέσω του ηλεκτρονικού προγράμματος που διέπει την λει-
τουργία του ηλεκτρονικού διδακτικού παιχνιδιού, προσανατολίζονται και σταδιακά 
φτάνουν στην έξοδο. Τα ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά παιχνίδια μπορούν να προσφέ-
ρουν μια μοναδική πρακτική στην χρήση αυτών των γνωστικών εργαλείων και στρα-
τηγικών που είναι απαραίτητα για την επιτυχή επίλυση των προβληματισμών. 

Η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων/ διλημμάτων αποτελεί υποσύνολο της κρητικής 
σκέψης και παράλληλα εκτελεί της ίδιες στρατηγικές, ονομαστικά, των εμπειρικών 
κανόνων και των αλγόριθμων. Με πιο απλά λόγια, Μέσω των ηλεκτρονικών εκπαι-
δευτικών παιχνιδιών ο μαθητής αποκτά την ευκαιρία να εξασκηθεί στην κριτική σκέ-
ψη και στην διαδικασία εφαρμογής των δυο προαναφερθέντων στρατηγικών. Οι ε-
μπειρικοί γνωστικοί κανόνες δρουν ως γενικοί οδηγοί και δύνανται να εφαρμοστούν 
σε μια πληθώρα καταστάσεων, όμως η αποτελεσματικότητα εφαρμογής τους είναι 
αμφίβολη. Εν αντίθεση, οι αλγόριθμοι είναι διαδικασίες που εγγυημένα θα λειτουρ-
γήσουν στην εφαρμογή τους και Τούτο διότι οι αλγόριθμοι είναι τυποποιημένες δρά-
σεις τυπωμένες στην μνήμη του υποκείμενου και καθορίζουν την σειρά των πράξεων 
που πρέπει να ακολουθήσει ο μαθητής/ παίκτης για να πετύχει. Για παράδειγμα, τι 
πρέπει να κάνει το υποκείμενο για να ετοιμαστεί για το σχολείο ή πως θα νικήσει έ-
ναν αντίπαλο σε ένα παιχνίδι. 

Επιπροσθέτως, το ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό παιχνίδι προτάσσει την συνάρτηση της 
εμπειρίας του παίκτη/ μαθητή και τις απαιτήσεις του ίδιου του παιχνιδιού. Όταν ο 
παίκτης/ μαθητής τελειοποιήσει κάποια δεξιότητα δεν ακολουθεί ολόκληρο το μονο-
πάτι της διαδικασίας επίλυσης του διλήμματος, απλά “κόβει δρόμο” και εφαρμόζει 
την αποκτηθείσα γνώση. Έτσι μέσα στο ηλεκτρονικό διδακτικό παιχνίδι εισάγονται 
νέα στοιχεία, προκλήσεις και προβληματισμοί ανά επίπεδο. Το ηλεκτρονικό εκπαι-
δευτικό παιχνίδι δύναται να αποτελέσει το έναυσμα για περαιτέρω ομαδική συζήτηση 
μέσα στην σχολική τάξη, όπου θα ενισχύσει την μεταφορά γνώσης. Επιπλέον, η ενερ-
γή συμμετοχή θεωρείται από πολλούς παιδαγωγούς και ερευνητές μείζονος σημασίας 
για την καλλιέργεια και ανάπτυξη της ικανότητας επίλυσης των προβληματισμών/ 
διλημμάτων και παράλληλα της καλλιέργειας της κριτικής σκέψης. 

Ένα επιπλέον πλεονέκτημα των ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών παιχνιδιών είναι ότι οι 
παίκτες/ μαθητές βιώνουν στο ελάχιστο την επίδραση του θυμικού φίλτρου (affective 
filter) και τούτο διότι μέσα στο παιχνίδι συνεχώς αντιμετωπίζουν νέες καταστάσεις, 
όπου χρειάζεται να προσαρμοστούν και να επιλύσουν. Όμως, δεν χρειάζεται να ανη-
συχούν, ούτε να φοβούνται και να αγχώνονται για την τυχόν αποτυχία τους, εν αντί-
θεση μάλιστα, μπορούν με μεγαλύτερη άνεση να πάρουν ρίσκα και να αποδεχτούν με 
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πιο ήρεμο τρόπο τις μικρο-αποτυχίες, μιας και έχουν την γνώση ότι όλα αυτά που 
συμβαίνουν είναι απλά μέρος της διαδικασίας επίλυσης των προβλημάτων/ διλημμά-
των που παρουσιάζονται σε ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι. 

Πέραν τούτου, στα ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά παιχνίδια προωθείται το δυνατό συ-
στατικό της ιδιότητας της εξέτασης του ελέγχου των κινήσεων και κυρίως των προ-
θέσεων των παικτών/ μαθητών. Με αλλά λόγια, έχουμε την συνειδητή παρουσία και 
ανάπτυξη της μεταγνώσης. Η μεταγνώση είναι μια απαραίτητη ικανότητα για την 
πλήρωση κάθε δραστηριότητας, όμως, αποτελεί ιδιάζων θεμέλιο λίθο στην επίλυση 
των προβληματισμών/ διλημμάτων. Τούτο ισχύει επειδή οι παίκτες χρειάζονται να 
έχουν την αντίληψη της δραστηριότητας με την οποία εμπλέκονται, τον γενικό στόχο, 
των στρατηγικών που θα εφαρμοστούν και της αποτελεσματικότητας αυτών των 
στρατηγικών. Η διαδικασία επίλυσης των προβλημάτων προστάζει την ύπαρξη διαλ-
λακτικότητας και ευελιξίας της σκέψης, οι παίκτες/ μαθητές πρέπει να είναι σε θέση 
να μετακινούνται με ευκολία στις αλλαγές των στόχων και τα εμπόδια που έχουν να 
αντιμετωπίσουν. 

Ο συναγωνισμός στο ηλεκτρονικό παιχνίδι 

«Ο συναγωνισμός, η πρόκληση και η αντιπαράθεση είναι οι  κύριοι πα-
ράγοντες που ενεργοποιούν την αδρεναλίνη και την δημιουργικότητα. 
Αυτοί οι  παράγοντες δρουν ως το εναρκτήριο λάκτισμα για την ενεργό 

συμμετοχή και γνήσιο ενθουσιασμό σε ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι. Η 
σωστή ισορροπία του επιπέδου πρόκλησης, συναγωνισμού και αντιπα-
ράθεσης σύμφωνα με τις ικανότητες και πρόοδο του εκάστοτε παίκτη 

ονομάζεται ‘ισορροπία του παιχνιδιού’ και αποτελεί  το κλειδί  επιτυχίας 
για ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι» .  (M. Prensky, 2001: 14). 

Ο συναγωνισμός στάθηκε αφορμή να ξεκινήσει μια διελκυστίνδα μεταξύ των ερευνη-
τών και ψυχοπαιδαγωγών για το τι αυτός κομίζει μέσα σ’ ένα σχολικό περιβάλλον. 
Εντούτοις, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι ο συναγωνισμός και η εκπαίδευση 
σχετίζονται άμεσα. Από την μια πλευρά, οι μαθητές εκ φύσεως συναγωνίζονται και 
συνεπώς η παρουσία του συναγωνισμού, σε κάποιο βαθμό, στην μαθησιακή διαδικα-
σία είναι αναπόφευκτη. Από την άλλη πλευρά, ο συναγωνισμός αποτελεί ένα αναπό-
σπαστο κομμάτι των ενήλικων σε μια ανταγωνιστική, μοντέρνα κοινωνία.Κάποιοι 
παιδοψυχολόγοι δεν συμφωνούν στο εάν οι συναγωνιστικές επιθυμίες των μαθητών 
θα έπρεπε να ενθαρρυνθούν ή αντιθέτως να περιοριστούν και να εξαλειφθούν μέσα 
από την μαθησιακή διαδικασία. Τούτο ισχύει διότι, ο συναγωνισμός θεωρείται από 
κάποιους ως αντίζηλος της συνεργασίας, ως εκ τούτου, ως ένα διεφθαρμένο στοιχείο 
της κοινωνίας και της κουλτούρας μιας κοινωνίας, θα πρέπει να ακρωτηριαστεί και 
να αποδυναμωθεί. 

Εντούτοις, ο συναγωνισμός δεν παύει να υφίσταται και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό μέ-
σα στην κοινωνία όπου ζουν οι μαθητές. Αφού λοιπόν αυτός θεωρείται ως ένα κομ-

68/257

________________________________________________________________________________________________________________ 
 i-Teacher       -        I.S.S.N. : 1792 - 4146         -        Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Περιοδικό         -        33ο  Τεύχος       -        Ιούνιος    2022



μάτι της κοινωνίας και μια από της πλέον σημαντικές προσταγές του σχολείου είναι η 
μεταφορά της κουλτούρας και των πεποιθήσεων της υπάρχουσας κοινωνίας, τότε εί-
ναι επιτακτική ανάγκη ο συναγωνισμός να ενσωματωθεί στην μαθησιακή διαδικασία 
προετοιμασίας των μελλοντικών μελών της κοινωνίας, έτσι ώστε αυτοί να είναι καλύ-
τερα προετοιμασμένοι για το τι θα αντιμετωπίσουν και με ποιους αποτελεσματικούς 
τρόπους θα χειριστούν τις διάφορες καταστάσεις συναγωνισμού. 

Επιπλέον, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ακαδημαϊκή και εν τελεί η επαγγελματική κα-
ριέρα του κάθε μαθητή είναι άκρως προσωπική και ενίοτε αρκετά συναγωνιστική. 
Μέσα από την σχολική διαδικασία, οι μαθητές αξιολογούνται και βαθμολογούνται 
και αργότερα θα πρέπει να συναγωνιστούν για να εργαστούν και για να προαχθούν 
στην μελλοντική τους εργασία. Συνεπώς, οι μαθητές θα πρέπει να εξοικειωθούν με 
την ιδέα του συναγωνισμού καθώς επίσης να μάθουν να χειρίζονται την επιτυχία και 
την αποτυχία. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η αποδοχή της αποτυχίας, αφού μέσω αυτής 
της επώδυνης διαδικασίας δύνανται να επέλθει η αυτογνωσία και να εντοπιστούν τα 
αδύνατα σημεία που χρήζουν βελτίωσης. 

Τα ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά παιχνίδια μπορούν να προσφέρουν μια εναλλακτική 
προσέγγιση στο θέμα του συναγωνισμού. Η ευχαρίστηση των παικτών/ μαθητών εγ-
γράφεται σε μια προοπτική ξεπεράσματος του ίδιου του εαυτού και η συμπεριφορά 
τους εξαρτάται από τον πόθο της κυριαρχίας, απάντηση σε ένα άτυπο συναγωνισμό 
με τον υπολογιστή. Επιπροσθέτως, τα ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά παιχνίδια αναλαμ-
βάνουν τον ρόλο ενός τέλειου καθρέπτη για να εξασφαλίσει έναν τέλειο συναγωνισμό 
με το “εγώ”, το οποίο και επιτρέπει στους μαθητές να ικανοποιήσουν την ανάγκη 
τους στο να αποδείξουν ότι είναι ικανότεροι στο έλεγχο των γεγονότων μέσα στο η-
λεκτρονικό παιχνίδι.   

Με άλλα λόγια, ο συναγωνισμός στο ηλεκτρονικό διδακτικό παιχνίδι μπορεί να ανα-
φέρεται και σε μια βίωσα κατάσταση και στα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας 
των ίδιων των μαθητών. Αν και ο σχεδιασμός της πλειοψηφίας των ηλεκτρονικών 
εκπαιδευτικών παιχνιδιών έχει συναγωνιστικά στοιχεία, εντούτοις, οι μαθητές δύνα-
νται να προσεγγίσουν και να ξεκινήσουν αυτόν τον συναγωνισμό με διαφορετικές 
διαθέσεις (J. Shindler, χχ). Οι εκπαιδευτές δεν είναι σε θέση να ελέγχουν τις προσω-
πικότητες ή τις προθέσεις των μαθητών τους, αλλά μέσω του ηλεκτρονικού εκπαιδευ-
τικού παιχνιδιού ίσως να μπορούν να καλλιεργήσουν ή και να τιθασεύσουν, στον 
βαθμό που επιθυμούν, τον παράγοντα του συναγωνισμού. Ο συναγωνισμός είναι σαν 
ένα ατίθασο και ανεκπαίδευτο άλογο ενώ μεν μπορεί να εξασφαλίσει το κίνητρο και 
την προσοχή των μαθητών, εύκολα δε μπορεί να μετατραπεί σε βλαβερό ανταγωνι-
σμό που θα αποθαρρύνει και θα υποσκάψει την συνεργασία μεταξύ των μαθητών. 
Στην διάρκεια του ηλεκτρονικού παιχνιδιού δύναται να αναπτυχθεί ένας υγιής αντα-
γωνισμός μεταξύ των διαφορετικών παικτών, ο οποίος θα μπορούσε να χαρακτηρι-
σθεί ως “ευγενής άμιλλα”.  

Ο συναγωνισμός μέσα στο περιβάλλον του ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού παιχνιδιού 
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μπορεί να εξασφαλίσει την απαραίτητη ώθηση και κίνητρο για την εξάσκηση εκ μέ-
ρους των παικτών/ μαθητών των διαφόρων δεξιοτήτων και παράλληλα να απολαύ-
σουν την δραστηριότητα. Επιπλέον, προβάλλεται η θετική αξία του υγιούς συναγωνι-
σμού, η οποία προσδιορίζεται από τα όρια και τους κανόνες που ορίζει το κοινωνικό 
σύνολο σε μια ευνομούμενη κοινωνία. 

Επιπροσθέτως, αρκετοί παιδοψυχολόγοι και ερευνητές περιγράφουν τον συναγωνι-
σμό σαν ένα προωθητικό παράγοντα μάθησης και προσπάθειας βελτίωσης των δεξιο-
τήτων του ατόμου. Όμως, χρειάζεται να διασαφηνιστεί ότι ο συναγωνισμός φαίνεται 
να ενεργοποιεί διαφορετικά κίνητρα σε διαφορετικούς παίκτες/ μαθητές είτε εσωτε-
ρικά, είτε εξωτερικά.  

Μια, κατά την εκτίμηση μας, σχεδόν απαρατήρητη και μη εύκολα αναγνωρίσιμη, αλ-
λά κρίσιμη ιδιομορφία του συναγωνισμού θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι το στοι-
χείο της αλληλοεπίδρασης μεταξύ των παικτών/ μαθητών ενός ηλεκτρονικού εκπαι-
δευτικού παιχνιδιού. Με άλλα λόγια, αρκετοί παιδαγωγοί και ερευνητές υποστηρί-
ζουν ότι η διδακτική πράξη δεν λαμβάνει χώρα σε ένα απολύτως αεροστεγές σχολικό 
περιβάλλον/ πλαίσιο συμπεριφορικής αντίδρασης αλλά, αντιθέτως, υπάρχει ο παρά-
γοντας της αντίδρασης τόσο σε επίπεδο συστήματος, όσο σε προσωπικό επίπεδο. Έ-
τσι ώστε, να δημιουργείται ένα πλέγμα ανταλλαγής και αλληλοεπίδρασης. Ο συναγω-
νισμός αποτελεί μια εναλλακτική μορφή αλληλεπίδρασης μεταξύ των μαθητών/ παι-
κτών. Σ’ ένα μαθησιακό περιβάλλον η διάθεση ή αλλιώς ο τρόπος συμπεριφοράς ενός 
μαθητή, παίζει σημαντικό ρόλο για την εύρυθμη λειτουργία μιας κοινωνικής ομάδας, 
όπως είναι οι σχολικές τάξεις. Οι μαθητές που έχουν άκριτα ασπαστεί το ανταγωνι-
στικό τρόπο μάθησης, θεωρούνται επιθετικοί και προπάντων αντιπαθητικοί από τους 
άλλους συμμαθητές τους, έτσι περιθωριοποιούνται από την ομάδα και καθίστανται 
πηγή μιας πληθώρας προβλημάτων. Στο ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό παιχνίδι η ανά-
πτυξη κοινωνικών δικτύων θεωρείται μείζονος σημασίας για την επιτυχή έκβαση των 
στόχων του. Συνεπώς, αυτά τα κοινωνικά δίκτυα και η αλληλεπίδραση που έχουν οι 
μαθητές μέσω αυτών, επηρεάζουν με “υγιή” τρόπο την εμπειρία του συναγωνισμού.  

Συμπεράσματα 

Υπάρχουν τρεις κύριοι λόγοι για την επικράτηση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Ο 
πρώτος αφορά την ευχαρίστηση που τα ηλεκτρονικά παιχνίδια μπορούν να προσφέ-
ρουν στους παίκτες/ μαθητές. (Τσιτουρίδου, Βρύζας, και Σεμεντεριάδης, 1999: 
200).Ο δεύτερος κύριος λόγος προτίμησης αφορά την ενεργό συμμετοχή, την παρου-
σία του συναγωνισμού και την ικανοποίηση από την επίτευξη του τιθέμενου στόχου 
του ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού παιχνιδιού, ήτοι την πολυπόθητη νίκη (Τσιτουρίδου, 
Βρύζας, και Σεμεντεριάδης, 1999: 200). Τέλος, η φυγή, η εκτόνωση και κυρίως η 
διαφυγή σ’ έναν φανταστικό κόσμο είναι οι κυρίαρχοι λόγοι που ασκούν μια ακατα-
μάχητη έλξη στους παίκτες/ μαθητές. (Τσιτουρίδου, Βρύζας και Σεμεντεριάδης, 1999: 
200). 
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Μια αρκετά μεγάλη πρόκληση για τους σημερινούς παιδαγωγούς αποτελεί η σχεδία-
ση του κατάλληλου προγράμματος σπουδών, το οποίο θα επιτρέπει στους μαθητές να 
αποκτήσουν μια βαθιά αίσθηση της αποκτηθείσας γνώσης και εμπειρίας. Όμως η δια-
δικασία της μαθησιακής πράξης είναι περισσότερο περίπλοκη από την απλή παθητική 
έκθεση των μαθητών στην γνώση. Τελευταίες έρευνες από μια πλειάδα ερευνητών 
και παιδοψυχολόγων αναδεικνύουν την θεωρία ότι η κατανόηση δεν δύνανται να με-
ταφερθεί παθητικά αλλά οι ίδιοι οι μαθητές χρειάζεται να κάνουν εκείνες τις κατάλ-
ληλες νοητικές συνδέσεις. Οι μαθητές που έχουν λάβει το “το βάπτισμα του πυρός” 
μέσα από το ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό παιχνίδι έχουν καλλιεργήσει τις πολύτιμες 
μεταγνωστικές διαδικασίες και είναι σε θέση να κατακρατούν σαν διηθητήριο πλέγμα 
τις απαραίτητες πληροφορίες και έπειτα να τις ανακαλούν πιο αποτελεσματικά κατά 
το δοκούν. 
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Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Παιχνίδι και Eκμάθηση του Λεξιλογίου στη Γαλλική 
ως δεύτερη ξένη γλώσσα  

Νικολέττα Κουμουρίδου, Εκπαιδευτικός Π.Ε. 05, M.A. 
Θωμαΐς Ρουσουλιώτη, Ε.Δ.Ι.Π. Α.Π.Θ. 

 Περίληψη 

Η παρούσα εργασία εστιάζει στα οφέλη της υιοθέτησης των ψηφιακών εκπαιδευτικών 
παιχνιδιών στην τάξη των Γαλλικών ως ξένης γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαί-
δευση. Στόχος αυτής της έρευνας είναι να διαπιστώσει εάν η εκμάθηση του λεξιλογίου 
μέσω ψηφιακών εκπαιδευτικών παιχνιδιών είναι επωφελής για τους μαθητές που διδά-
σκονται τη γαλλική ως ξένη γλώσσα. Αναλύεται η επίδραση των ψηφιακών εκπαιδευ-
τικών παιχνιδιών στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων εκμάθησης του λεξιλογίου στη δεύ-
τερη ξένη γλώσσα των μαθητών της 5ης και της 6ης δημοτικού, καθώς και στην ενί-
σχυση των κινήτρων και της συμμετοχής τους στη διαδικασία εκμάθησης της ξένης 
γλώσσας. Η έρευνα επικεντρώνεται στην εκμάθηση του λεξιλογίου μέσω ψηφιακών 
εκπαιδευτικών παιχνιδιών και τα ευρήματα που συλλέχτηκαν αποδεικνύουν ότι η ε-
φαρμογή της προαναφερθείσας παιγνιώδους προσέγγισης μπορεί να συμβάλλει θετικά 
προς την κατεύθυνση αυτή. 

Λέξεις-Kλειδιά: ψηφιακό παιχνίδι, εκμάθηση λεξιλογίου, γαλλική γλώσσα, παιγνιώ-
δης προσέγγιση , Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. 

Digital games and acquisition of vocabulary in the class of French 
as a foreign language 

Nikoletta Koumouridou, French Language Teacher, M.A.  
Thomais Rousoulioti, Teaching Fellow AUTH 

  Abstract 

This paper elaborates on the benefits of digital educational games in the class of French 
as a foreign language in primary education. Games play an important role in our lives 
and can be implemented to the vocabulary learning process. The aim of this research is 
to find out if the learning of the vocabulary with the implementation of digital educa-
tional games is beneficial for students. The effect of digital educational games on de-
veloping the vocabulary acquisition skills of young learners as well as on enhancing 
their motivation and learning engagement is analyzed. The research, which was con-
ducted in the 5th and 6th grade of a state elementary school, is based on the vocabulary 
learning through digital educational games. Research findings prove that the implemen-
tation of the aforementioned gaming approach can assist vocabulary learning.  

Key-Words: digital games, vocabulary learning, French language, gaming approach, 
primary education 
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 Εισαγωγή 

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθεί η εκμάθηση του λεξιλογίου μέσω 
ψηφιακών εκπαιδευτικών παιχνιδιών στο μάθημα της γαλλικής γλώσσας στην Πρωτο-
βάθμια Εκπαίδευση. Η εκμάθηση του λεξιλογίου είναι μια μακροχρόνια και απαιτητική 
διαδικασία (Rousoulioti et al., 2020) και όταν τα παιχνίδια είναι διασκεδαστικά, χαλα-
ρωτικά και ενθαρρυντικά, τότε το ενδιαφέρον των μαθητών αυξάνεται. Τα παιχνίδια 
προσφέρουν συνεχές κίνητρο για μάθηση και ο ενθουσιασμός των μαθητών δεν υπερι-
σχύει εις βάρος των μαθητικών σκοπών (Yin & Kwan, 2006:247). Το Ενιαίο Πρό-
γραμμα Σπουδών για τις Ξένες Γλώσσες (ΕΠΣ-ξγ) επιχειρεί να συμπεριλάβει στο σύ-
στημα διαβάθμισης των επιπέδων γνώσης της ξένης γλώσσας περιγραφητές που έχουν 
σχέση με την χρήση νέων τεχνολογιών στην επικοινωνία (ΕΠΣ-ξγ, 2016:28). Από την 
άλλη πλευρά σύμφωνα με τον Prensky (2001) η μάθηση βασισμένη στο παιχνίδι μπορεί 
να εφαρμοστεί σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και σε πολλά γνωστικά αντικεί-
μενα. 

Θεωρητικό Πλαίσιο της παρούσας έρευνας 

Ως ψηφιακό εκπαιδευτικό παιχνίδι ορίζεται οποιοδήποτε παιχνίδι παίζεται με τη χρήση 
κάποιας ηλεκτρονικής συσκευής, όπως ηλεκτρονικός υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο, 
tablet, κονσόλα παιχνιδιών (Kirriemuir & McFarlane, 2003). Τα ψηφιακά εκπαιδευτικά 
παιχνίδια έχουν ως κύριο σκοπό τη μάθηση χωρίς να αποκλείουν την ψυχαγωγία (Karra 
et al., 2017). Ο Suits (2014) διακρίνει τρία κύρια στοιχεία στο παιχνίδι, τον συγκεκρι-
μένο στόχο, τους συγκεκριμένους κανόνες και την εθελοντική αποδοχή των κανόνων 
από τους παίκτες προκειμένου να παίξουν το παιχνίδι. 

Οι βασικότερες κατηγορίες ψηφιακών παιχνιδιών είναι οι εξής (Prensky 2009:156-
158): Παιχνίδια δράσης (action games), παιχνίδια περιπέτειας (adventure games), παι-
χνίδια στρατηγικής (strategy games), παιχνίδια προσομοίωσης (simulation games), παι-
χνίδια ρόλων (role playing games), παιχνίδια αθλητικά και αγώνων (sports and race 
games), παιχνίδια διαχείρισης (management games) και παιχνίδια γρίφων (puzzle 
games). 

Σημαντικό ρόλο στη σχεδίαση των ψηφιακών εκπαιδευτικών παιχνιδιών παίζει η δυ-
νατότητα σύνδεσης του αντικειμένου μάθησης με τις εκπαιδευτικές τεχνικές μάθησης 
και τα είδη των παιχνιδιών που μπορούν να εξυπηρετήσουν την εκπαιδευτική διαδικα-
σία (Prensky, 2007). Για τις ξένες γλώσσες ο Prensky προτείνει τη μίμηση, τη συνεχή 
πρακτική εξάσκηση και την εμβάθυνση ως εκπαιδευτικές τεχνικές μάθησης, ενώ οι 
πιθανοί τύποι παιχνιδιών είναι τα παιχνίδια ρόλων και παιχνίδια αντανακλαστικών. Οι 
Yip και Kwan (2006) υποστήριξαν ότι τα ψηφιακά παιχνίδια αποτελούν αποτελεσμα-
τικά εργαλεία για την εκμάθηση του λεξιλογίου για τους μαθητές και τους καθηγητές. 
Επιπλέον οι μαθητές προτιμούν τα ψηφιακά παιχνίδια σε σχέση με την κατά πρόσωπο 
διδασκαλία. Για αυτό τον λόγο χρειαζόμαστε περισσότερα παιχνίδια που να δίνουν κί-
νητρο και την αίσθηση της επιτυχίας στους μαθητές, ώστε να διατηρήσουμε το 
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ενδιαφέρον των μαθητών και να διασφαλίσουμε την αποτελεσματικότητα της εκμάθη-
σης. Τέλος, οι εκπαιδευτικοί από την πλευρά τους πιστεύουν ότι έχει βελτιωθεί ο ρόλος 
τους ως ερευνητές και διευκολυντές χρησιμοποιώντας τα ψηφιακά εργαλεία επικοινω-
νίας με τους μαθητές (Yip & Kwan 2006:247), στα οποία συγκαταλέγονται και τα ψη-
φιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια. 

H εκμάθηση του λεξιλογίου μέσω παιχνιδιών στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπου-
δών για τη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας 

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για την Γαλλική Γλώσσα (2006) προτείνει την 
εφαρμογή κατά τη διδασκαλία παιχνιδιών (2006:1438) µέσα από τα οποία ο μαθητής 
αναπτύσσει στρατηγικές οργάνωσης και κατηγοριοποίησης του λεξιλογίου, όπως π.χ. 
σηµασιολογικές κατηγοριοποιήσεις και συσχέτιση µεταξύ λέξεων. Τα παιχνίδια βοη-
θάνε τον μαθητή να αναπτύξει γλωσσολογική και κοινωνιογλωσσική ικανότητα, δη-
λαδή να αναπτύξει φωνολογικές, λεξιλογικές και µορφοσυντακτικές δεξιότητες. Η πο-
λυµορφία των οπτικο-ακουστικών πηγών επιτρέπει φωνητική ποικιλία (προφορά, το-
νισµός, καθαρότητα άρθρωσης, ρευστότητα λόγου κ.λπ.), ποικιλία στα επίπεδα γλώσ-
σας (κοινή γαλλική, καθηµερινή γλώσσα, γλωσσολογικές ποικιλίες, τοπική προ-
φορά…) και στις µορφοσυντακτικές δοµές της γλώσσας τις οποίες διαπερνά το λεξι-
λόγιο. Περιλαμβάνει επίσης δραστηριότητες µέσα από τις οποίες ο µαθητής αναπτύσ-
σει στρατηγικές οργάνωσης και κατηγοριοποίησης του λεξιλογίου, όπως π.χ. σηµασιο-
λογικές κατηγοριοποιήσεις και συσχέτιση µεταξύ λέξεων (2006: 1440-41).  

Έρευνα Πεδίου 

Οι ερευνητικές υποθέσεις που τέθηκαν προς διερεύνηση στο πλαίσιο της έρευνας πε-
δίου είναι οι εξής: Α. Ποια ψηφιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια προτιμούν οι μαθητές του 
δημοτικού κατά την εκμάθηση του λεξιλογίου στη δεύτερη ξένη γλώσσα; και Β. Συμ-
βάλλουν τα ψηφιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια στην εκμάθηση του λεξιλογίου; 

Στην έρευνα πήραν μέρος 130 μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ δημοτικού ηλικίας 10 έως 12 
ετών από σχολεία της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. 49 από τους μαθητές είναι αγόρια 
εκ των οποίων 34 της Ε΄ τάξης και 15 της ΣΤ΄ τάξης. 81 από τους μαθητές είναι κορί-
τσια εκ των οποίων 36 ανήκουν στην Ε΄ τάξη και 45 στη ΣΤ΄ τάξη. Όλοι οι μαθητές 
είχαν επιλέξει την γαλλική ως δεύτερη ξένη γλώσσα. Οι μαθητές της Ε΄ δημοτικού 
διδάσκοντα Γαλλικά για πρώτη χρονιά, ενώ οι μαθητές της ΣΤ΄ δημοτικού διδάσκονται 
Γαλλικά για δεύτερη χρονιά. Όλα τα παιδιά είχαν την ίδια καθηγήτρια ξένης γλώσσας 
και χρησιμοποίησαν τα ίδια ψηφιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια. Όλοι οι μαθητές βρίσκο-
νταν στο ίδιο επίπεδο εκμάθησης της δεύτερης ξένης γλώσσας κατά τη στιγμή διεξα-
γωγής της έρευνας και θεωρούνται όλοι αρχάριοι επιπέδου Α1. Οι μαθητές της Ε΄ τάξης 
ξεκίνησαν μαθήματα Γαλλικών τη χρονιά διεξαγωγής της έρευνας, ενώ οι μαθητές της 
ΣΤ΄ τάξης είχαν ξεκινήσει μαθήματα Γαλλικών από την προηγούμενη χρονιά. Κάποια 
από τα παιδιά έκαναν ιδιαίτερα μαθήματα ή παρακολουθούσαν μαθήματα σε Κέντρα 
Ξένων Γλωσσών.  
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Για την συλλογή των αποτελεσμάτων, εκτός από τον έλεγχο των Αναλυτικών Προ-
γραμμάτων για τη διδασκαλία της Γαλλικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (βλ. πα-
ραπάνω), σχεδιάστηκε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο μοιράστηκε στους μαθητές κατά 
την διάρκεια του μαθήματος των Γαλλικών. Με την παρούσα έρευνα επιχειρήθηκε να 
προσδιοριστεί ο βαθμός που βοηθάνε τους μαθητές τα ψηφιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια 
να μάθουν το λεξιλόγιο στη δεύτερη ξένη γλώσσα.  

Αποτελέσματα της έρευνας 

Α. Ποια ψηφιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια προτιμούν οι μαθητές του δημοτικού κατά 
την εκμάθηση του λεξιλογίου στη δεύτερη ξένη γλώσσα; 

Το παρακάτω γράφημα (Γράφημα 1) μας δείχνει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των 
μαθητών στο μάθημα των Γαλλικών χρησιμοποιεί περισσότερα ψηφιακά εκπαιδευτικά 
παιχνίδια από ότι σε άλλα μαθήματα όπως τα Αγγλικά, η Νεοελληνική Γλώσσα και η 
Ιστορία. Ειδικότερα, οι μαθητές απάντησαν ότι δεν παίζουν καθόλου ψηφιακά εκπαι-
δευτικά παιχνίδια στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. Το 22% των μαθητών α-
πάντησε ότι παίζουν ψηφιακά παιχνίδια και σε άλλα μαθήματα, το 1% ότι παίζουν στην 
Ιστορία, το 9% στα Αγγλικά και σχεδόν το 70% στα Γαλλικά. 

Γράφημα 1 

Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων όσον αφορά το αγαπημένο ψηφιακό 
εκπαιδευτικό παιχνίδι των μαθητών έδειξε (Πίνακας 1) ότι όσον αφορά την Ε΄ τάξη το 
22,62% των ερωτηθέντων απάντησε ότι η κρεμάλα τους αρέσει περισσότερο από ότι το 
σταυρόλεξο, το οποίο συγκέντρωσε ποσοστό προτίμησης 14,29%. Ακολουθούν με φθί-
νουσα κατάταξη στις απαντήσεις των μαθητών η δραστηριότητα με τίτλο γράψε τη σω-
στή λέξη και ποσοστό 4, 17%, ακολουθούν τα flash cards με ποσοστό 5,95% και το 
παιχνίδι memory με ποσοστό 10,12%. Για τη ΣΤ΄ τάξη το μεγαλύτερο ποσοστό στις 
προτιμήσεις των μαθητών, 17,26%, αφορά πάλι την κρεμάλα και ακολουθεί το παιχνίδι 
memory με 10,71%, το σταυρόλεξο με ποσοστό προτίμησης 7,74%, η δραστηριότητα 
γράψε τη σωστή λέξη με ποσοστό 4,17% και τέλος τα flash cards με ποσοστό 2,98%. 
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Αγαπημένο ψηφιακό εκπαιδευτικό παιχνίδι ανά τάξη 

  Ε΄ ΣΤ΄ Σύνολο 

Παιχνίδι Ν % Ν % Ν % 

Flash Cards 10 5,95% 5 2,98% 15 8,93% 

Memory 17 10,12% 18 10,71% 35 20,83% 

Γράψε τη σωστή λέξη 7 4,17% 7 4,17% 14 8,33% 

Κρεμάλα 38 22,62% 29 17,26% 67 39,88% 

Σταυρόλεξο 24 14,29% 13 7,74% 37 22,02% 

Πίνακας 1 

Όπως δείχνει το Γράφημα 2 το πιο αγαπημένο παιχνίδι της Ε΄ τάξης είναι η κρεμάλα 
και το λιγότερο αγαπητό είναι το γράψε τη σωστή λέξη. Ενώ για τη ΣΤ΄ τάξη το πιο 
δημοφιλές παιχνίδι είναι η κρεμάλα και το λιγότερο δημοφιλές είναι τα flash cards. 
Στους μαθητές αρέσει περισσότερο το παιχνίδι memory, η κρεμάλα και το σταυρόλεξο. 
Δεν τους αρέσει το παιχνίδι γράψε τη σωστή λέξη, μάλλον γιατί τους είναι δύσκολο να 
θυμηθούν ολόκληρη τη λέξη και να τη γράψουν σωστά. Ενώ η κρεμάλα και το σταυρό-
λεξο φαίνεται να είναι προτιμότερα, γιατί βρίσκουν ένα-ένα τα γράμματα που λείπουν 
μέχρι να βρουν ολόκληρη την λέξη. 

 
Γράφημα 2 

Σύμφωνα με το παρακάτω γράφημα (Γράφημα 3) τα κορίτσια προτιμούν την κρεμάλα 
και το memory, ενώ τα αγόρια την κρεμάλα και το σταυρόλεξο. 
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Γράφημα 3 

Β. Συμβάλλουν τα ψηφιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια στην εκμάθηση του λεξιλογίου; 

Όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 2) περίπου οι μισοί μαθητές, δη-
λαδή το 46,92% απάντησε ότι τους αρέσει να παίζουν. Στην ερώτηση αν τα παιχνίδια 
στον υπολογιστή τους βοήθησαν να μάθουν καινούριες λέξεις το 28,46% πιστεύει ότι 
τους βοήθησαν πολύ και το 23,08% αρκετά. Στην ερώτηση αν θα ήθελαν να παίζουν 
πιο συχνά παιχνίδια με λέξεις στον υπολογιστή το 21,54% απάντησε αρκετά και το 
19,23% πάρα πολύ. Στην ερώτηση αν την ώρα του μαθήματος έμαθαν καινούριες λέ-
ξεις παίζοντας κάποιο από τα προαναφερθέντα παιχνίδια στον υπολογιστή, το 33,08% 
απάντησε αρκετά, ενώ το 13,85% όχι. Στην ερώτηση αν το ψηφιακό παιχνίδι σε βοη-
θάει να θυμηθείς λέξεις που έμαθες σε παλιότερα μαθήματα, το 35,38% απάντησε λίγο, 
το 23,08% απάντησε αρκετά και το 21,54% απάντησε πολύ. Στην ερώτηση σου φτάνει 
ο χρόνος παιχνιδιού στην ώρα του μαθήματος για να μάθεις τις καινούριες λέξεις, το 
17,69% απάντησε όχι, το 21,54% λίγο, το 33,85% αρκετά, το 17,69% πολύ και μόλις 
το 9,23% πάρα πολύ. 

Το 21,54% των μαθητών επιπροσθέτως απάντησε ότι ο χρόνος για την εκμάθηση νέου 
λεξιλογίου μέσω των ψηφιακών παιχνιδιών κατά τη διάρκεια του μαθήματος είναι λί-
γος και δεν τους φτάνει, ενώ θα επιθυμούσαν να έχουν περισσότερο χρόνο στην διά-
θεσή τους. Μόνο το 9,23% απάντησε ότι τους φτάνει ο χρόνος εκπόνησης των ψηφια-
κών δραστηριοτήτων σε μεγάλο βαθμό. Άρα πιθανότατα οι μαθητές επιθυμούν να α-
φιερώνουν περισσότερο χρόνο στα ψηφιακά παιχνίδια για να επιτύχουν καλύτερα απο-
τελέσματα στην εκμάθηση του λεξιλογίου, αλλά και επειδή τους αρέσει να παίζουν 
παιχνίδια στον υπολογιστή όντας εξοικειωμένοι με τη διαδικασία αυτή. 
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Πίνακας 2 

Το παρακάτω γράφημα (Γράφημα 4) δείχνει ότι η πλειοψηφία των μαθητών, δηλαδή 
το 39% προτιμά τις δραστηριότητες για την εκμάθηση του λεξιλογίου στον 

  Όχι Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ 
  Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % 

Σου αρέσει το 
παιχνίδι; 

1 0,77% 8 6,15% 25 19,23% 35 26,92% 61 46,92% 

Σε βοήθησαν τα 
παιχνίδια στον 
υπολογιστή να 
μάθεις καινού-
ριες λέξεις; 

26 20,00% 24 18,46% 30 23,08% 37 28,46% 13 10,00% 

Θα ήθελες να 
παίζετε πιο συ-
χνά παιχνίδια με 
λέξεις στον υ-
πολογιστή; 

25 19,23% 25 19,23% 28 21,54% 27 20,77% 25 19,23% 

Την ώρα του 
μαθήματος έ-
τυχε ποτέ να 
μάθεις καινού-
ριες λέξεις παί-
ζοντας ένα παι-
χνίδι στον υπο-
λογιστή; 

18 13,85% 35 26,92% 43 33,08% 20 15,38% 14 10,77% 

Όταν παίζετε 
παιχνίδια στον 
υπολογιστή, 
αυτό σε βοηθάει 
να θυμηθείς λέ-
ξεις που μάθατε 
σε παλιότερα 
μαθήματα; 

13 10,00% 46 35,38% 30 23,08% 28 21,54% 13 10,00% 

Σου φτάνει ο 
χρόνος του παι-
χνιδιού στην 
ώρα του μαθή-
ματος για να 
μάθεις τις και-
νούριες λέξεις ή 
θέλεις να παί-
ξεις και άλλο 
στον υπολογι-
στή; 

23 17,69% 28 21,54% 44 33,85% 23 17,69% 12 9,23% 
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υπολογιστή, ενώ η μειοψηφία, δηλαδή το 25%, τις δραστηριότητες για την εκμάθηση 
του λεξιλογίου σε χαρτί. Αρκετά μεγάλο ποσοστό μαθητών, δηλαδή το 36% πιστεύει 
ότι τους βοηθάει να κάνουν δραστηριότητες για την εκμάθηση του λεξιλογίου και στον 
υπολογιστή και σε χαρτί. Είναι φανερό ότι οι μαθητές προτιμούν το ψηφιακό εκπαι-
δευτικό παιχνίδι σε συνδυασμό με τις παραδοσιακές ασκήσεις σε χαρτί. Αυτό πιθανόν 
να οφείλεται στην εικόνα και τα γραφικά του υπολογιστή τα οποία κάνουν την διαδι-
κασία πιο ευχάριστη αλλά και στο ότι έχουν εξοικειωθεί με τον παραδοσιακό τρόπο 
διδασκαλίας. Όπως φαίνεται στο γράφημα 4, το 25% των μαθητών προτιμά μόνο τον 
παραδοσιακό τρόπο εκπόνησης δραστηριοτήτων. Όσον αφορά την εκμάθηση του λε-
ξιλογίου τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι τα ψηφιακά παιχνίδια βοηθάνε 
αρκετά στην εκμάθηση νέων λέξεων, όπως επίσης και στο να κάνουν οι μαθητές επα-
νάληψη το παλιότερο λεξιλόγιο που έχουν διδαχτεί.  

 
Γράφημα 4 

Συζήτηση 

Το άρθρο αυτό συνιστά μια προσπάθεια καταγραφής και ερμηνείας των αντιλήψεων 
των μαθητών του δημοτικού σχολείου για τα ψηφιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια. Ειδικό-
τερα, τα ευρήματα της έρευνας κατέδειξαν τα εξής: 

Α. Ποια ψηφιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια προτιμούν οι μαθητές του δημοτικού κατά 
την εκμάθηση του λεξιλογίου στη δεύτερη ξένη γλώσσα; 

Τα αποτελέσματα της στατιστικής επεξεργασίας για το πρώτο ερευνητικό ερώτημα έ-
δειξαν ότι στους μαθητές αρέσει περισσότερο το παιχνίδι memory, η κρεμάλα και το 
σταυρόλεξο, ενώ δεν τους αρέσει πολύ το παιχνίδι γράψε τη σωστή λέξη, γιατί τους δυ-
σκολεύει. Ευρήματα άλλων ερευνών έδειξαν ότι οι μαθητές που χρησιμοποιούν 
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ψηφιακά παιχνίδια διαμορφώνουν θετικές αντιλήψεις και στάσεις σχετικά με τη χρήση 
των ψηφιακών παιχνιδιών στην μαθησιακή διαδικασία (Fokidis & Foka, 2018:129).  

Β. Συμβάλλουν τα ψηφιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια στην εκμάθηση του λεξιλογίου; 

Η παρούσα έρευνα επιβεβαιώνοντας προγενέστερες έρευνες κατέδειξε τη θετική στάση 
των μαθητών στα ψηφιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια, καθώς και ότι τα ψηφιακά εκπαι-
δευτικά παιχνίδια ενισχύουν την εκμάθηση του λεξιλογίου. Το ψηφιακό εκπαιδευτικό 
παιχνίδι ενισχύει το κίνητρο και την εμπλοκή των μαθητών και παρέχει ευκαιρία βελ-
τίωσης του λεξιλογίου (Abrams & Walsh: 2014). Ο Beck (1982) πιστεύει ότι όσο πε-
ρισσότερο χρησιμοποιούν οι μαθητές μια λέξη παίζοντας, οι πιθανότητες να τη θυμού-
νται είναι μεγαλύτερες και αυτό συνεπώς ενισχύει την άποψη ότι η εκμάθηση λεξιλο-
γίου μέσω ψηφιακών εκπαιδευτικών παιχνιδιών ευνοεί τους μαθητές. Τα αποτελέ-
σματα της στατιστικής επεξεργασίας για το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα έδειξαν ότι 
οι μαθητές δηλώνουν ότι προτιμάνε το ψηφιακό εκπαιδευτικό παιχνίδι σε συνδυασμό 
με τις παραδοσιακές ασκήσεις σε χαρτί, το οποίο λειτουργεί θετικά υπέρ της χρήσης 
των ψηφιακών παιχνιδιών εκπαιδευτικού σκοπού (Prensky, 2003) όσον αφορά τη συ-
νέχιση της εφαρμογής τους μέσα στην τάξη της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Σε αυτό 
βέβαια θεωρείται ότι συμβάλλει θετικά και η αντίστοιχη πρόταση συμπερίληψης των 
παιχνιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία από τα Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για 
τη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Μέσω των ψη-
φιακών εκπαιδευτικών παιχνιδιών οι μαθητές έρχονται σε επαφή με δραστηριότητες οι 
οποίες βοηθούν τους μαθητές να μάθουν το λεξιλόγιο με διαφορετικό τρόπο από ό,τι 
με τον συμβατικό τρόπο διδασκαλίας αναπτύσσοντας παράλληλα επιπρόσθετες δεξιό-
τητες.  
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Μουσική εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (σύντομη επισκόπηση) 

Αναστασία Σταυρουλάκη, Εκπαιδευτικός Μουσικής ΠΕ 79.01 M.Ed  

Περίληψη 

Επί του παρόντος, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω του Διαδικτύου εκτείνεται σε 
όλους τους κλάδους της εκπαίδευσης. Νέες δυνατότητες ανοίγονται για τη μουσική 
εκπαίδευση οι οποίες χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες και σχετίζονται με το Διαδίκτυο. 
Η πανδημία Covid-19, το lockdown και το πέρασμα στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, 
ανάγκασαν όλους τους εκπαιδευτικούς μουσικής να προσαρμοστούν στα νέα δεδο-
μένα. Στο παρόν άρθρο γίνεται μια επισκόπηση που αφορά τη μουσική εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση (Σχολική, Τριτοβάθμια και Δια βίου μάθηση), καθώς και μια επισκόπηση 
της σχετικής αρθρογραφίας στην Ελλάδα.  

Λέξεις - Κλειδιά: Μουσική Εκπαίδευση, Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση 

Distance learning in music education 

Abstract 

 Currently, distance education extends to all branches of education. New possibilities 
open up for music education that use new technologies and are related to the Internet. 
The Covid-19 pandemic, the lockdown and the transition to distance education, is forc-
ing all music teachers to adapt their teaching methods. This article provides an overview 
of distance music education (School, Higher Education, and Lifelong Learning), as well 
as an overview of the relevant articles in Greece. 

Key-Words: Music Education, Distance Learning 

Εισαγωγή 

Η μουσική κατάρτιση σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης θεωρείται παραδοσιακά ως η 
εμπλοκή των ανθρώπων σε μουσικές δραστηριότητες, όπως η εκμάθηση ενός μουσικού 
οργάνου, το τραγούδι, η εκτέλεση σόλο ή σε ομάδες, ο αυτοσχεδιασμός και η σύνθεση 
μουσικής. Η μουσική κατάρτιση και εκπαίδευση, ωστόσο, είναι απαραίτητο να εξετα-
στεί λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως η ηλικία των εμπλεκομένων ατόμων, το 
επίπεδο εκπαίδευσης, τη φύση της μάθησης (επίσημη, ανεπίσημη), συγκεκριμένα πεδία 
μουσικής διδασκαλίας καθώς και των τρόπων διδασκαλίας. Οι τρόποι διδασκαλίας χω-
ρίζονται σε τρεις κατηγορίες: (α) τη συμβατική μέθοδο διδασκαλίας, (β) το μικτό τρόπο 
- συμπληρωματική ΕξΑΕ και (γ) τη λειτουργία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, που διε-
ξάγεται αποκλειστικά στο διαδίκτυο. Κάθε ένα από τα παραπάνω απαιτεί διαφορετικό 
επίπεδο αλληλεπίδρασης μεταξύ του εκπαιδευτή και του εκπαιδευόμενου. Ως εκ τού-
του, απαιτούν διαφορετικά επίπεδα σύγχρονης και ασύγχρονης μάθησης 
(Koutsoupidou, 2014). 
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Οι ΤΠΕ εισάγουν αλλαγές στην εκπαιδευτική διαδικασία. Επιτρέπουν την ανάπτυξη 
νέων παιδαγωγικών μεθοδολογιών και επιτρέπουν νέους τρόπους μάθησης και επικοι-
νωνίας μεταξύ εκπαιδευτικού και εκπαιδευόμενου, καθώς και της επικοινωνίας και αλ-
ληλεπίδρασης μεταξύ των εκπαιδευόμενων (Ruippo, 2003; Xrysostomoy, 2019). Τα 
ψηφιακά εργαλεία είναι επίσης σημαντικά για την πραγματοποίηση μιας ποικιλίας μου-
σικών μαθημάτων μέσω της ΕξΑΕ. Η τεχνολογία έχει συμβάλει στη μουσική εκπαί-
δευση κυρίως μέσω πακέτων λογισμικού που διευκόλυναν τη μουσική σημειογραφία 
και τη σύνθεση. Οι διαδραστικές πλατφόρμες που έχουν σχεδιαστεί για μικρά παιδιά 
έχουν γίνει δημοφιλείς, προσφέροντας δραστηριότητες παιχνιδιού και σύνθεσης. Επι-
τρέπουν στα παιδιά να πειραματιστούν με διαφορετικές πτυχές της μουσικής. Η τεχνο-
λογία έχει διευρύνει τους ορίζοντες του αυτοσχεδιασμού, της σύνθεσης και γενικότερα 
της μουσικής δημιουργικότητας, παρέχοντας μουσικό υλικό με το οποίο τα παιδιά ή οι 
ενήλικες μπορούν να συνεργαστούν δημιουργικά (Triantafyllaki, 2019; Xrysostomoy, 
2019).  

Η επαγγελματική ανάπτυξη και κατάρτιση των εκπαιδευτικών, είναι τομείς έρευνας οι 
οποίες αφορούν πολλούς επαγγελματίες της εκπαίδευσης, όχι μόνο τους εκπαιδευτι-
κούς μουσικής (de Guise, 2009). Εκπαιδευτικοί μουσικής και ερευνητές έχουν εξετάσει 
την αναγκαιότητα εφαρμογής των ΤΠΕ στη διδασκαλία και τη μάθηση της μουσικής, 
καθώς και την ανάγκη για εκπαίδευση επικεντρωμένη στη χρήση της τεχνολογίας. Οι 
δάσκαλοι μουσικής χρειάζονται εκπαίδευση και βοήθεια ώστε να αξιοποιήσουν πλή-
ρως τις δυνατότητες που τους προσφέρει η τεχνολογία, (Bauer, Reese & McAllister, 
2003). Ειδικά στην Ελλάδα η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη διδασκαλία Μουσικής 
με τη χρήση ψηφιακών μέσων παραμένει μια από τις χαμηλότερες στην Ευρώπη 
(Stergiopoylos et al, 2016).  

Αντίθετα, τα εξ αποστάσεως μαθήματα μουσικής αναπτύχθηκαν γρήγορα στην τριτο-
βάθμια εκπαίδευση. Πολλά πανεπιστημιακά ιδρύματα προσφέρουν εξ αποστάσεως 
προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς τίτλους, καθώς επίσης και σεμινάρια με στόχο την 
επαγγελματική ανάπτυξη και μετεκπαίδευση εκπαιδευτικών μουσικής (Arxontopoyloy 
& Myralis, 2019; Adamopoyloy & Myralis, 2019). 

Έρευνες και Εξ Αποστάσεως Μουσική εκπαίδευση 

Η έρευνα σχετικά με τη μουσική εξ αποστάσεως εκπαίδευση και μάθηση, βρίσκεται 
ακόμη στα σπάργανα. Σχετικές μελέτες εμφανίστηκαν λίγο πριν το 2000. Μεγάλο μέ-
ρος της έρευνας στην εξ αποστάσεως μάθηση περιλαμβάνει μελέτες για την αποτελε-
σματικότητά της, σύγκριση των δια ζώσης και εξ αποστάσεως μαθημάτων με εστίαση 
στις μεθόδους διδασκαλίας και τη στάση των μαθητών/φοιτητών απέναντι στην ΕξΑΕ 
και τους τρόπους αξιολόγησής τους (Rees, 2002). 

Η πανδημία COVID-19 και το πέρασμα στην υποχρεωτική εξ αποστάσεως εκπαίδευση, 
δημιούργησε ένα νέο κύκλο ερευνών σε ότι αφορά τη μουσική εκπαίδευση. Οι Βερβέ-
ρης και Αποστολής (2020) μελετούν την εξ αποστάσεως διδασκαλία οργάνων στα 
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Μουσικά Σχολεία της Ελλάδας κατά τη διάρκεια της καραντίνας του COVID-19. Κα-
ταλήγουν ότι οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν τόσο σύγχρονες όσο και ασύγχρονες με-
θόδους διδασκαλίας, ήρθαν αντιμέτωποι με πολλά τεχνικά προβλήματα όπως στη σύν-
δεση και τον ήχο αλλά και την απουσία κατάλληλου τεχνικού εξοπλισμού. Προτιμούν 
τη διά ζώσης διδασκαλία, όμως αναγνωρίζουν ότι η αξιοποίηση στοιχείων ασύγχρονης 
διδασκαλίας μπορεί να εμπλουτίσει και τα διά ζώσης μαθήματα. Οι Παπανδρίκου και 
Βαρβέρη (2020) μελετούν τη διδασκαλία πιάνου στα Μουσικά Σχολεία την εποχή του 
κορονοϊού με βάση ένα σενάριο για τις κλίμακες και τη σύνδεση συγχορδιών. Αναφέ-
ρουν ότι η αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων στη διδακτική πράξη, αποδείχθηκε χρή-
σιμη για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών στόχων. Αντιμετώπισαν δυσκολίες σε ότι 
αφορά τη δημιουργία του σεναρίου, την κατανόηση των ζητούμενων από τους μαθητές, 
τη χρήση των ψηφιακών εργαλείων και την τελική ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων 
οι οποίες ξεπεράστηκαν και το σενάριο ολοκληρώθηκε ικανοποιητικά. Ο Κολυδάς 
(2020) μελετά τη χρήση ψηφιακών τεκμηρίων στο χώρο της μουσικής. Κάνει μία σύ-
νοψη προτάσεων και ερευνητικών δεδομένων από παλαιότερες έρευνες και προσθέτει 
νέες βάση της νέα συνθήκης λόγω Covid. Συμπεραίνει ότι η κατοχή βασικών δεξιοτή-
των Τ.Π.Ε. είναι απαραίτητες ώστε να ανταποκριθεί κανείς στις προκλήσεις της επο-
χής. Οι Ακογιούνογλου και Κόνιαρη (2020) διερευνούν την εμπειρία των εκπαιδευτι-
κών μουσικής στην εξ αποστάσεως διδασκαλία. Με βάση τα αποτελέσματα της έρευ-
νάς τους οι παράγοντες που επηρεάζουν το αίσθημα της τεχνολογικής αυτό-αποτελε-
σματικότητας των εκπαιδευτικών ήταν ο τεχνολογικός εξοπλισμός, το επίπεδο του μου-
σικού ψηφιακού γραμματισμού, του γραμματισμού της οθόνης, καθώς και η ύπαρξη 
ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος. Οι Κουτελιδάκη και Μουζάκης (2022) δημιούρ-
γησαν εκπαιδευτικό υλικό στο πλαίσιο μιας παρέμβασης για τη διδασκαλία της Μου-
σικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Τα δεδομένα που προέκυψαν από την αξιολό-
γηση του εκπαιδευτικού υλικού αναδεικνύουν πτυχές και διαστάσεις που μπορούν να 
συμβάλλουν στην ενίσχυση της διδασκαλίας και της μάθησης σε περιβάλλοντα εξ α-
ποστάσεως εκπαίδευσης. Οι Καρανικόλα, Κουτσούμπα και Μανούσου (2022) εφάρ-
μοσαν το μοντέλο της ανεστραμμένης τάξης στο μάθημα της μουσικής και διαπιστώ-
θηκε ότι τα μαθησιακά αποτελέσματα ήταν καλύτερα, παρατηρήθηκε αύξηση του δι-
δακτικού χρόνου μέσα στην τάξη ενώ οι εντυπώσεις των μαθητών ήταν θετικές για τη 
μέθοδο διδασκαλίας. Η Σταυρουλάκη (2022) δημιούργησε εκπαιδευτικό υλικό και έ-
κανε χρήση Τηλεδιάσκεψης για ένα επιμορφωτικό σεμινάριο εκπαιδευτικών Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης με τη μέθοδο της ΕξΑΕ. Το οποίο οι συμμετέχοντες αποτίμησαν 
θετικά. Συμπεραίνει ότι τα επιμορφωτικά προγράμματα ή σεμινάρια πάνω στη μουσική 
εκπαίδευση μπορούν να είναι συμβατά με την εξ αποστάσεως μεθοδολογία, σε συν-
δυασμό με σύγχρονες και ασύγχρονες μεθόδους.  

Μουσική εκπαίδευση και ΕξΑΕ 

Υπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί τρόποι διεξαγωγής ενός προγράμματος ώστε να θε-
ωρηθεί ως πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Ο Loeckx (2015) σημειώνει πως 
η φύση της μουσικής είναι εγγενώς πολυτροπική και παρατηρεί ότι η ανάπτυξη της 
τεχνολογίας έχει μετασχηματίσει τις διαδικασίες μουσικής διδασκαλίας-μάθησης οι 
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οποίες πρέπει να διερευνηθούν υπό το πρίσμα μιας νέας εκπαιδευτικής αντίληψης. Συ-
μπληρώνει δε, ότι παρόλο που έχουν εκπονηθεί πολλές πρωτοποριακές εργασίες στην 
παροχή εξ αποστάσεως μαθημάτων μουσικής, τα ευρήματά τους δεν λαμβάνονται υ-
πόψη στην ανάπτυξη ενός νέου μουσικοπαιδαγωγικού μοντέλου με αποτέλεσμα τη 
στασιμότητα στην ποιότητα της διαδικτυακής μουσικής διδασκαλίας-μάθησης. 

Σε σχολικό επίπεδο, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση χρησιμεύει συμπληρωματικά στον 
εμπλουτισμό συμβατικών μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης (σχολική ΕξΑΕ), ενώ υ-
πάρχουν και εκπαιδευτικά προγράμματα που χρησιμοποιούν την ΕξΑΕ με στόχο τη 
σύμπραξη με σχολεία σε απομακρυσμένες περιοχές (Arxontopoyloy & Myralis, 2019).  

Στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση και Διά Βίου μάθηση, υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία προ-
γραμμάτων που προσφέρονται. Η εκπαίδευση και επιμόρφωση μουσικών εκπαιδευτι-
κών, η επαγγελματική εξέλιξή τους, καθώς και ο ιδιαίτερα αυξανόμενος αριθμός ιδρυ-
μάτων που προσφέρουν προγράμματα σπουδών μουσικής (προπτυχιακά και μεταπτυ-
χιακά), συγχρόνως με τον αυξανόμενο αριθμό φοιτητών που εγγράφονται σε ηλεκτρο-
νικά προγράμματα σπουδών μουσικής σε παγκόσμιο επίπεδο, δείχνουν την τάση της 
εποχής αλλά και το μέλλον των προγραμμάτων αυτών (Arxontopoyloy & Myralis, 
2019; Adamopoyloy & Myralis, 2019). 

Ανεξάρτητα λοιπόν από τη βαθμίδα ή το είδος του προγράμματος, σημασία έχει η α-
ξιοπιστία και η αποτελεσματικότητα της εξ αποστάσεως μουσικής εκπαίδευσης σε σύ-
γκριση με το παραδοσιακό μοντέλο εκπαίδευσης, ειδικά σε ότι αφορά την κατάκτηση 
της γνώσης και την εκπλήρωση των στόχων του εκάστοτε προγράμματος. Η βαρύτητα 
πρέπει να δίνεται στις παιδαγωγικές προσεγγίσεις και όχι τόσο στο εκπαιδευτικό υλικό 
αυτό καθεαυτό (Mygdanis & Kokkidoy (2017). Συμπληρωματικά είναι απαραίτητο να 
αναφερθεί ότι, η δημιουργική χρήση των ΤΠΕ και των εργαλείων της ΕξΑΕ γενικότερα 
(ειδικά στη Δια Βίου Μάθηση), ενισχύουν την αποδοτικότητα, τον αυτοέλεγχο, τη 
στοχο-προσήλωση, την αποφασιστικότητα, την επιμονή, τον πειραματισμό, καθώς και 
την ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών των μαθητών, φοιτητών ή επιμορφούμενων 
γενικότερα (Xrysostomoy, 2019). 

Σχολική ΕξΑΕ και Μουσική 

Σε σχολικό επίπεδο, η ΕξΑΕ χρησιμεύει ως συμπλήρωμα για τον εμπλουτισμό των 
συμβατικών μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης. Η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας 
αποτελεί ένα πολύ σημαντικό μέρος της συμπληρωματικής σχολικής ΕξΑΕ, η οποία 
όμως βρίσκεται σε αρκετά πρώιμο στάδιο. Μετά όμως το ξέσπασμα της πανδημίας 
COVID-19 και το πέρασμα στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση (σύγχρονη και ασύγ-
χρονη), εκπαιδευτικοί και μαθητές κατάφεραν (μέσα από δύσκολες συνθήκες) να χρη-
σιμοποιήσουν εκπαιδευτικές πλατφόρμες (e me, e class) και άλλα ψηφιακά εργαλεία 
(webex) με στόχο την επικοινωνία και μάθηση. 
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Ειδική μνεία πρέπει να γίνει σε ένα πιλοτικό πρόγραμμα εφαρμογών τηλεδιάσκεψης 
και πολυμεσικής ροής στη μουσική εκπαίδευση με τίτλο: “Εξ Αποστάσεως Μουσική 
Αγωγή”. Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί την πρώτη στον ελληνικό χώρο προσπάθεια 
αξιοποίησης δυνατοτήτων πολυμερούς τηλεδιάσκεψης και απευθείας ροής πολυμέσων 
(streaming media) στην υπηρεσία της μουσικής παιδείας. Εμπνευστής του εγχειρήμα-
τος αυτού, ο Πέτρος Στεργιόπουλος, εκπαιδευτικός μουσικής στα εκπαιδευτήρια “Ελ-
ληνογερμανική Αγωγή” (Stergiopoylos et al, 2016). 

Μουσική ΕξΑΕ στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

Στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, υπάρχει μεγάλη ποικιλία προγραμμάτων. Τα πανεπι-
στήμια χρησιμοποιούν σήμερα προγράμματα εξ αποστάσεως μάθησης μέσω μεικτών 
τρόπων παρακολούθησης, όπου απαιτούνται ορισμένες διά ζώσης συναντήσεις για την 
ολοκλήρωση ενός μαθήματος ή και εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως μαθήματα 
(Arxontopoyloy & Myralis, 2019). Υπάρχουν πολλά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά 
προσφερόμενα προγράμματα από Πανεπιστήμια του Εξωτερικού και της Κύπρου. Σε 
προπτυχιακό επίπεδο τα προγράμματα αυτά περιλαμβάνουν ενότητες μουσικής θεω-
ρίας, ιστορίας και μουσικής παιδαγωγικής. Σε μεταπτυχιακό επίπεδο υπάρχουν ειδι-
κεύσεις, όπως η Μουσική Εκπαίδευση, η Μουσική Ψυχολογία και η Μουσική Τεχνο-
λογία (Arxontopoyloy & Myralis, 2019). 

Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν εξ αποστάσεως προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα 
στο τομέα της Μουσικολογίας, της Μουσικής Παιδαγωγικής και της Μουσικής Εκτέ-
λεσης οργάνου. Αντίθετα, στην Κύπρο προσφέρονται εξ αποστάσεως προπτυχιακά ή 
μεταπτυχιακά προγράμματα στη Μουσική Παιδαγωγική, τη Μουσική Τεχνολογία αλλά 
και τη Μουσική Εκτέλεση (Κλασική και Τζαζ) από δύο πανεπιστήμια, το Ευρωπαϊκό 
Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας (Adamopoyloy & Myralis, 
2019).). Εξαίρεση φυσικά αποτελεί η περίοδος της πανδημίας όπου όλα τα πανεπιστη-
μιακά ιδρύματα της Ελλάδας χρησιμοποίησαν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 

Πολλοί ερευνητές αναφέρουν (βλ. Sherbon & Kish, 2005; Walls, 2008; Kos & 
Goodrich, 2012) ότι στα πλεονεκτήματα ενός εξ αποστάσεως προγράμματος είναι η 
ευελιξία και η ευκολία προγραμματισμού, καθώς και ότι η διαδικτυακή μεταπτυχιακή 
εκπαίδευση μπορεί να αποτελέσει μια αποτελεσματική μορφή επαγγελματικής εξέλι-
ξης. Επισημαίνονται όμως και κάποια μειονεκτήματα, όπως η έλλειψη προσωπικής αλ-
ληλεπίδρασης, η μειωμένη πρόσβαση σε καθηγητές (Walls, 2008), η έλλειψη αξιοπι-
στίας του πτυχίου, και εμπιστοσύνης των εργοδοτών σε ένα διαδικτυακό πτυχίο 
(Arxontopoyloy & Myralis, 2019).  

Μουσική ΕξΑΕ στη Διά Βίου Μάθηση 

Σε ότι αφορά τη Διά Βίου Μάθηση και την εξ αποστάσεως Μουσική Εκπαίδευση, θα 
γίνει αναφορά στα MOOC’s και στα επιμορφωτικά σεμινάρια που παρέχονται κυρίως 
από εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα, την Κύπρο αλλά και το εξωτερικό. 
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MOOC’s 

Τα Μαζικά Ανοιχτά Διαδικτυακά Μαθήματα (Massive Open Online Courses, MOOCs) 
αποτελούν μία πρόσφατη πρόταση στον χώρο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και η 
απήχησή τους στον παγκόσμιο εκπαιδευτικό χάρτη αυξάνεται εκθετικά. Βασίζονται 
στη χρήση νέων τεχνολογιών και έχουν τη δυνατότητα να απευθύνονται σε μεγάλους 
πληθυσμούς (Steels, 2015). Η πλειονότητα των MOOCs αναπτύσσεται από γνωστά πα-
νεπιστήμια που προσφέρουν τα μαθήματά τους σε ειδικά διαμορφωμένες πλατφόρμες 
και καλύπτουν ένα ευρύ γνωστικό φάσμα. Συνήθως, η ανάπτυξή του βασίζεται σε ένα 
ήδη υπάρχον μάθημα που προσφέρεται από το ίδιο πανεπιστήμιο με την παραδοσιακή 
εκπαίδευση (Adamopoyloy & Myralis, 2019; Van der Perre, 2015). 

Πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι τα MOOCs αποτελούν επανάσταση στο χώρο της 
εκπαίδευσης ενώ άλλοι είναι πιο επιφυλακτικοί και εκφράζουν ανησυχίες σχετικά με 
τις μαθησιακές εμπειρίες που παρέχουν. Στο πεδίο της μουσικής εκπαίδευσης παρέχο-
νται MOOCs από διαφορετικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, με ποικίλο περιεχόμενο όπως 
Ιστορία και Θεωρία της Μουσικής, Μουσική Παιδαγωγική, Μουσική Βιομηχανία και 
Μουσική Τεχνολογία. Άτομα από διαφορετικά σημεία του πλανήτη, ανεξαρτήτως μου-
σικού υποβάθρου έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν αυτά τα μαθήματα, στις 
περισσότερες περιπτώσεις με τον δικό τους μαθησιακό ρυθμό (Mygdanis & Kokkidoy, 
2017; Kanelopoylos & Koutsoumpa, 2017). 

Τα MOOCs, σε αντίθεση με τα παλαιότερα εξ αποστάσεως μουσικά παιδαγωγικά μο-
ντέλα που ήταν παθητικά και τα προγράμματα στατικά, χωρίς να δίνουν κίνητρα για 
μάθηση, έχουν τη δυνατότητα να διευρύνουν τους τρόπους της εξ αποστάσεως μουσι-
κής εκπαίδευσης (Loeckx, 2015). Υπάρχουν όμως και αρκετοί προβληματισμοί ανα-
φορικά με τον τρόπο διάρθρωσης των προγραμμάτων, την αξιολόγηση, τα κίνητρα και 
το ποσοστό αποχώρησης των εκπαιδευομένων.  

Συνοψίζοντας, τα MOOCs γίνονται ολοένα και πιο δημοφιλή και αυτό ίσως επηρεάσει 
μελλοντικά τη διάρθρωση των μουσικών μαθημάτων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 
Τέλος, η χρήση των ψηφιακών μέσων μπορεί να διευρύνει τους τρόπους της μουσικής 
διδασκαλίας-μάθησης καθώς όλο και περισσότερα πανεπιστημιακά ιδρύματα ενσωμα-
τώνουν περιβάλλοντα ψηφιακής μάθησης. 

Επιμορφωτικά Σεμινάρια e-learning Μουσικής 

Μία άλλη κατηγορία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι τα προγράμματα συμπληρω-
ματικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning) που παρέχονται από τα Κέντρα Δια 
Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) σε όλη την Ελλάδα. Η πλειοψηφία των σπουδαστών κατέ-
χει ήδη πτυχίο και επιλέγει τα προγράμματα εξ αποστάσεως ως συμπληρωματική εκ-
παίδευση. Τα ελληνικά πανεπιστήμια θέτουν ως προϋπόθεση οι υποψήφιοι να έχουν 
ήδη πρότερη εμπειρία πάνω στο θέμα του ενδιαφέροντός τους. Τα τελευταία χρόνια τα 
Μουσικά Πανεπιστήμια (ΕΚΠΑ, ΠΑΜΑΚ) έχουν προγράμματα e-learning, καθώς και 
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Παιδαγωγικά Τμήματα (Πανεπιστήμιο Αιγαίου) με θεματολογία τη Μουσική Παιδα-
γωγική, Μουσικοκινητική, Μουσικοθεραπεία, Μουσική Ιστορία, Μουσική Τεχνολογία 
κ.α. (Adamopoyloy & Myralis, 2019).). 

Τα προγράμματα που αναφέρονται παραπάνω χρησιμοποιούν ασύγχρονες και σύγχρο-
νες μεθόδους διδασκαλίας, υπάρχουν όμως και τα webinars (Web-based seminar). Στον 
τομέα της Μουσικής Παιδαγωγικής τα webinars, ειδικά μετά το ξέσπασμα της πανδη-
μίας COVID-19 αυξήθηκαν εντυπωσιακά σε αριθμό σε παγκόσμιο επίπεδο. Ειδικά 
στην Ελλάδα η ΕΕΜΕ (Ελληνική Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση) υπήρξε πρωτο-
πόρος, οργανώνοντας σε εβδομαδιαία σχεδόν βάση εξ αποστάσεως επιμορφωτικές 
δράσεις την περίοδο της καραντίνας (eeme.gr). 

Επίλογος 

Συνοψίζοντας και σύμφωνα με τις έρευνες που παρουσιάστηκαν παραπάνω, η μουσική 
εκπαίδευση μπορεί να είναι συμβατή με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Το ίδιο ισχύει 
και για τα προγράμματα ή σεμινάρια πάνω στη μουσική εκπαίδευση, τα οποία μπορούν 
να είναι συμβατά με την εξ αποστάσεως μεθοδολογία. Στα προγράμματα αυτά, οι επι-
μορφούμενοι επενδύουν τις προσπάθειές τους σε συζητήσεις (μέσω φορουμ και chat 
room) και διερευνούν ειδικά θέματα υπό την καθοδήγηση ενός εκπαιδευτή - επιμορ-
φωτή. Οι εκπαιδευτές μπορούν εύκολα να κατευθύνουν τη μάθηση μέσω διαδικτύου 
με προσεκτικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό υλικό, ασκήσεις αυτοαξιολόγησης και ανά-
θεση εργασιών οι οποίες δεν απαιτούν προσωπική αλληλεπίδραση (Sherbon & Kish, 
2005). Όλα τα παραπάνω μπορούν να επιτευχθούν με καλή σύνδεση στο διαδίκτυο, την 
κατοχή κατάλληλου τεχνολογικού εξοπλισμού και την επιμόρφωση των εκπαιδευτι-
κών, διαφορετικά δημιουργούνται ανισότητες ανάμεσα στους μαθητές/επιμορφούμε-
νους και κρίνεται η ποιότητα της ίδιας της εκπαίδευσης. 
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Αξιολογώντας ερευνητικά αποτελέσματα από την εφαρμογή συστημάτων 
ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

Μητρατζούλη Παρασκευή, M.Sc. -  Βαζούρας Σπύρος, M.Ed,  

Περίληψη  

Οι ειδικές επιδημιολογικές και υγειονομικές συνθήκες της πρόσφατης περιόδου σε 
πολλές περιπτώσεις οδήγησαν σε αντικατάσταση της δια ζώσης εκπαίδευσης με μεθό-
δους σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Στην εργασία παρουσιάζεται μια αρ-
χική αξιολόγηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων από την πρώτη συστηματική εφαρ-
μογή της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε μια δημόσια εκπαιδευτική δομή. 
Εξετάζονται ενδιαφέρουσες συνιστώσες της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης και  ανιχνεύ-
ονται ανάγκες και δεξιότητες των σπουδαστών/τριών στη χρήση μηχανών αναζήτησης, 
ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών και άλλων ψηφιακών συστημάτων μάθησης. Τα ευρήματα 
συνιστούν μια ενδιαφέρουσα, πρωτότυπη και χρήσιμη πληροφορία σε μια σχεδόν α-
χαρτογράφητη περιοχή της έρευνας για τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και 
επικοινωνίας στην εκπαίδευση.  

Λέξεις-Κλειδιά: ασύγχρονη τηλεκπαίδευση, εκπαιδευτική έρευνα, Τ.Π.Ε. 

Evaluating research results from the application of asynchronous 
distance learning systems 

Mitratzouli Paraskevi, M.Sc. - Vazouras Spyros, M.Ed. 

Abstract  

The special epidemiological and health conditions of the recent period in many cases 
have led to the replacement of normal and with physical presence education with syn-
chronous and asynchronous distance learning methods. In this paper presented an initial 
evaluation of research results from the first systematic application of asynchronous dis-
tance learning in a public educational structure. Interesting components of asynchro-
nous distance learning are examined and the needs and skills of students in the use of 
search engines, e-libraries and other ICT based learning systems are identified. The 
findings are an interesting, original and useful piece of information in an almost un-
charted area of research on the use of ICT in education. 

Key-Words: asynchronous distance learning, educational research, I.C.T. 

Εισαγωγή 

Η σημαντική θέση της τεχνολογίας των υπολογιστών και του διαδικτύου στην καθημε-
ρινή ζωή των ανθρώπων, η αλματώδης ανάπτυξη του ψηφιακού διδακτικού υλικού, η 
χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού κάθε τύπου και το εύρος των εφαρμογών διαχείρισης 
της ψηφιακής γνώσης αποτελούν μερικά από τα στοιχεία εκείνα που προσδιορίζουν 
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τον ρόλο και την προστιθέμενη αξία των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας 
στην εκπαίδευση.   

Η βιβλιογραφική επισκόπηση αναδεικνύει τη θετική στάση των σπουδαστών/τριών 
κάθε βαθμίδας απέναντι στη χρήση ψηφιακών συστημάτων, πηγών και γνώσεων. Ποι-
κίλα πληροφοριακά συστήματα, ψηφιακές βιβλιοθήκες και μηχανές αναζήτησης φαί-
νεται πως αποτελούν βασικές επιλογές και ενδεδειγμένες λύσεις για την πλειονότητα 
των σπουδαστών/τριών, η οποία διαθέτει σήμερα τον απαιτούμενο τεχνολογικό εξο-
πλισμό και τις βασικές δεξιότητες χρήσης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοι-
νωνίας (Davis, 1993; Venkatesh, Morris, Davis & Davis, 2003; Kekes, 2007; Smarkola, 
2008; Raptis & Rapti, 2015; Vazouras & Mitratzouli, 2021).  

Κατά την πρόσφατη περίοδο της επιδημιολογικής περιπέτειας και των έκτακτων υγειο-
νομικών συνθηκών η εκπαιδευτική κανονικότητα μεταβλήθηκε. Σε πολλές περιπτώσεις 
επιβλήθηκε η αναστολή της δια ζώσης λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών σε όλες 
τις βαθμίδες και για διάφορα χρονικά διαστήματα. Η εκπαιδευτική διαδικασία με φυ-
σική παρουσία αντικαταστάθηκε από την ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων εξ αποστά-
σεως εκπαίδευσης, είτε σύγχρονης, είτε ασύγχρονης και άλλοτε συνδυαστικά. Σε πολ-
λές δημόσιες εκπαιδευτικές δομές, η ασύγχρονη τηλεκπαίδευση βασίστηκε στην εφαρ-
μογή της ηλεκτρονικής τάξης (e-class) του πανελλήνιου σχολικού δικτύου που αποτε-
λεί ένα απλό, ευέλικτο και ασφαλές ψηφιακό περιβάλλον μάθησης, επικοινωνίας και 
συνεργασίας. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών 
μαθημάτων που ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστη-
ρίζει την ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, χωρίς ιδιαίτερους περιορισμούς. Η 
πρόσβαση πραγματοποιείται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή, χωρίς την απαί-
τηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων. Παράλληλα, χρησιμοποιήθηκε και η δυνατό-
τητα της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας webex της 
Cisco. 

Στο πλαίσιο αυτό προσαρμόστηκε και η εκπαιδευτική λειτουργία των δημόσιων ινστι-
τούτων επαγγελματικής κατάρτισης που εντάσσονται στο πέμπτο επίπεδο του ευρωπα-
ϊκού πλαισίου προσόντων και η επαγγελματική κατάρτιση που παρέχουν στηρίζεται 
στις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων (Rogers, 1999). Η ασύγχρονη τηλεκπαίδευση 
στην περίπτωση αυτή βασίστηκε στην εκπαιδευτική πλατφόρμα Open eClass, η οποία 
είναι μια ειδική και προσαρμοσμένη έκδοση της ηλεκτρονικής τάξης (e-class) του πα-
νελλήνιου σχολικού δικτύου.  

Στην εργασία μας παρουσιάζεται μια αρχική αξιολόγηση της εμπειρίας των σπουδα-
στών/τριών του ΔΙΕΚ Λιβαδειάς από την αξιοποίηση της εκπαιδευτικής πλατφόρμας 
Open eClass, αλλά και γενικότερα από τη διαχείριση συστημάτων ψηφιακής γνώσης 
για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζονται ενδιαφέρουσες συνιστώ-
σες της πρώτης αυτής συστηματικής εφαρμογής της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, π.χ. 
η λειτουργικότητα και η φιλικότητα της εκπαιδευτικής πλατφόρμας, ο τρόπος, ο χρόνος 
και η επάρκεια πρόσβασης των σπουδαστών/τριών, η αξιολόγηση του διαθέσιμου τε-
χνολογικού εξοπλισμού, η ανταπόκριση των σπουδαστών/τριών και η εκτίμηση της 
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αποτελεσματικότητας της τηλεκπαίδευσης. Επίσης, διερευνώνται κάποια πρόσθετα 
στοιχεία εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος, π.χ. η σχέση των σπουδαστών/τριών με τη 
χρήση των μηχανών αναζήτησης και άλλων ψηφιακών πηγών πληροφόρησης και γνώ-
σης.   

Ταυτότητα δείγματος  

Πρόκειται για μια ποσοτική έρευνα που πραγματοποιήθηκε κατά τη χρονική περίοδο 
2020-2021. Από το συνολικό πλήθος των 131 ενεργών σπουδαστών/τριών του ΔΙΕΚ 
Λιβαδειάς, κατά τη χρονική περίοδο διεξαγωγής της, οι 100 σπουδαστές/τριες συμμε-
τείχαν εθελοντικά στην έρευνα και συμπλήρωσαν με επάρκεια και πληρότητα ένα ηλε-
κτρονικό ερωτηματολόγιο. Ο βαθμός ανταπόκρισης ανήλθε σε ποσοστό 76.34%. Οι 
συμμετέχοντες/ουσες σπουδαστές/τριες ανήκαν σε δώδεκα τμήματα ειδικοτήτων και 
φοιτούσαν στο πρώτο ή στο τρίτο εξάμηνο κατάρτισης. Στο δείγμα συμμετείχαν σπου-
δάστριες σε ποσοστό 63% και σπουδαστές σε ποσοστό 37%, ενώ το βιωματικό ενδια-
φέρον τους για το αντικείμενο της έρευνας διευκόλυνε τη συμμετοχή τους και λειτούρ-
γησε ως ένα πρόσθετο κίνητρο. 

Μεθοδολογία έρευνας  

Σύμφωνα με το δειγματοληπτικό σχέδιο, ο μηχανισμός επιλογής των υποκειμένων του 
δείγματος βασίστηκε στην ευκολία πρόσβασης, τη διαθεσιμότητα των σπουδα-
στών/τριών, το σύντομο χρόνο και την ευκολία συλλογής των ερευνητικών δεδομένων. 
Κατά συνέπεια, η έρευνα στηρίχθηκε σε ένα δείγμα μη-πιθανοτήτων. Το κύριο μειονέ-
κτημα των δειγμάτων μη-πιθανοτήτων είναι ότι δεν μπορεί να καταστεί εφικτή η επέ-
κταση των συμπερασμάτων από το δείγμα στον γενικό πληθυσμό με τη βοήθεια της 
στατιστικής συμπερασματολογίας.    

Για τη συλλογή των ερευνητικών δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ένα ανώνυμο, γραπτό, 
δομημένο ερωτηματολόγιο σε ηλεκτρονική μορφή. Είναι μια διαδεδομένη, εύχρηστη 
και γρήγορη τεχνική συλλογής ερευνητικών δεδομένων από πολλά άτομα ταυτόχρονα, 
ενώ η ανωνυμία ενθαρρύνει την ειλικρίνεια στις απαντήσεις των ερωτώμενων. Με το 
ερωτηματολόγιο καταγράφηκαν τόσο τα βασικά δημογραφικά στοιχεία των σπουδα-
στών/τριών, όσο και οι απαντήσεις τους σχετικά με την αποκτηθείσα εμπειρία τους από 
τη διαδικασία της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Το ερωτηματολόγιο είχε αναπτυχθεί 
σε δέκα ερωτήσεις που αφορούσαν διάφορες πτυχές της εμπλοκής των σπουδα-
στών/τριών στην ασύγχρονη τηλεκπαίδευση. Για την καταγραφή των απαντήσεων των 
σπουδαστών/τριών χρησιμοποιήθηκαν κατάλληλες πενταβάθμιες κλίμακες Likert. Η 
σύνταξη του ερωτηματολογίου στηρίχθηκε στις βασικές αρχές της συντομίας, της α-
πλότητας και της εστίασης σε συγκεκριμένο στόχο, οι οποίες εξασφαλίζουν: (i) την 
ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων από μια ενδεχόμενη άστοχη διατύπωση των ερωτή-
σεων που μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένη κατανόηση και καταγραφή της μέτρη-
σης, (ii) την απαλοιφή της μεροληψίας που προέρχεται από κατευθυνόμενες ερωτήσεις 
και (iii) τον περιορισμό των μετρήσεων που μπορεί να είναι αποτέλεσμα είτε κούρασης 
είτε τυχαίας επιλογής απαντήσεων (Floyd & Fowler, 2013).  

95/257

________________________________________________________________________________________________________________ 
 i-Teacher       -        I.S.S.N. : 1792 - 4146         -        Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Περιοδικό         -        33ο  Τεύχος       -        Ιούνιος    2022



Έλεγχοι αξιοπιστίας  

Ο συντελεστής Cronbach’s Alpha που χρησιμοποιείται στις έρευνες καταγραφής των 
απόψεων, των στάσεων και των συμπεριφορών των υποκειμένων ενός δείγματος και 
ελέγχει την αξιοπιστία του ερωτηματολογίου, μέσω της συνοχής των απαντήσεων,  
βρέθηκε με τιμή μεγαλύτερη από το όριο του 0.7 και κατά συνέπεια η αξιοπιστία του 
ερωτηματολογίου κρίθηκε αποδεκτή. Από τον έλεγχο t-test για τη σύγκριση των μέσων 
τιμών των παρατηρήσεων μεταξύ σπουδαστών και σπουδαστριών, δεν προέκυψε καμία 
στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ τους, αφού η τιμή του p βρέθηκε μεγαλύτερη 
από το όριο του 0.05 σε όλες τις περιπτώσεις. Η αξιοπιστία του ελέγχου t-test προϋπο-
θέτει ένα ικανό πλήθος υποκειμένων ανά ομάδα (σπουδαστές, σπουδάστριες) ή οι πα-
ρατηρήσεις σε κάθε ομάδα να προέρχονται από την κανονική κατανομή. Για τη διαπί-
στωση της κανονικότητας χρησιμοποιήθηκαν οι έλεγχοι Kolmogorov Smirnov test και 
Shapiro test. Για την υπόθεση των ίσων διασπορών των πληθυσμών χρησιμοποιήθηκε 
ο έλεγχος Levene's test που γίνεται αυτόματα κατά την πραγματοποίηση του ελέγχου 
t-test.  

Ερευνητικά αποτελέσματα 

Τα ερευνητικά αποτελέσματα προκύπτουν από τις απαντήσεις των σπουδαστών/τριών 
στα δέκα βασικά σημεία αναφοράς της έρευνας και αποτυπώνονται παρακάτω μέσω 
περιγραφικής στατιστικής (Vazouras & Mitratzouli, 2021). 

Λειτουργικότητα της ηλεκτρονικής τάξης Open eClass  

Πόσο ικανοποιημένοι είστε από τη λειτουργικότητα και τη φιλικότητα της ηλεκτρονι-
κής τάξης Open eClass; Η λειτουργικότητα και η φιλικότητα της ηλεκτρονικής τάξης 
Open eClass ικανοποιεί «πολύ» το 36% των σπουδαστών/τριών, «πάρα πολύ» το 8%,  
«αρκετά» το 40%, «λίγο» το 12% και  «σχεδόν καθόλου» το 4%.  

Διαχείριση της ηλεκτρονικής τάξης Open eClass  

Πως αξιολογείτε τις ικανότητές σας στη διαχείριση της ηλεκτρονικής τάξης Open 
eClass; Οι σπουδαστές/τριες αυτοαξιολογούν τις ικανότητές τους στη διαχείριση της 
ηλεκτρονικής τάξης Open eClass ως «άριστες» σε ποσοστό 11%, ως «πολύ καλές» σε 
ποσοστό 30%, ως «καλές» σε ποσοστό 36%, ως «μέτριες» σε ποσοστό 19%, ενώ μόλις 
το 4% διαπιστώνει ανεπάρκεια διαχείρισης.  

Τρόπος πρόσβασης στην ηλεκτρονική τάξη Open eClass 

Ποιος είναι ο βασικός τρόπος με τον οποίο έχετε πρόσβαση στην ηλεκτρονική τάξη 
Open eClass; Η πλειονότητα των σπουδαστών/τριών σε ποσοστό 69% έχει πρόσβαση 
στην ηλεκτρονική τάξη Open eClass μέσω προσωπικού υπολογιστή που διαθέτει στο 
οικιακό περιβάλλον, ενώ το 6% των σπουδαστών/τριών χρησιμοποιεί προσωπικό υπο-
λογιστή σε χώρο εκτός σπιτιού. Το 18% των σπουδαστών/τριών συμμετέχει στην τη-
λεκπαίδευση με ταμπλέτα και το 7% με έξυπνο κινητό.  
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Επάρκεια πρόσβασης στην ηλεκτρονική τάξη Open eClass 

Πόσο ικανοποιημένοι είστε από τον τεχνολογικό εξοπλισμό που διαθέτετε για την πρό-
σβασή σας στην ηλεκτρονική τάξη Open eClass; Η πλειονότητα των σπουδα-
στών/τριών σε ποσοστό 39%, δηλώνει «αρκετά» ικανοποιημένη από την επάρκεια πρό-
σβασης στην ηλεκτρονική τάξη Open eClass με τον τεχνολογικό εξοπλισμό που διαθέ-
τει. Το 21% των σπουδαστών/τριών δηλώνει «πολύ» ικανοποιημένο, το 12% δηλώνει 
«πάρα πολύ» ικανοποιημένο, ενώ το 18% και το 10% δηλώνουν «λίγο» και «σχεδόν 
καθόλου» ικανοποιημένα, αντίστοιχα.  

Ώρες πρόσβασης στην ηλεκτρονική τάξη Open eClass 

Ποιες ώρες επιλέγετε, συνήθως, για να έχετε πρόσβαση στην ηλεκτρονική τάξη Open 
eClass; Υπάρχουν διαθέσιμες οι απαντήσεις: «Πρωί» που αναφέρεται στις ώρες 08.00-
12.00, «Μεσημέρι» που αναφέρεται στις ώρες 12.00-16.00, «Απόγευμα» που αναφέ-
ρεται στις ώρες 16.00-20.00, η «Βράδυ» που αναφέρεται στις ώρες 20.00-24.00, ενώ 
το διάστημα των ωρών 00.00-08.00 περιέχεται στην απάντηση «Άλλες ώρες». Στην 
προτίμηση των σπουδαστών/τριών για την ώρα πρόσβασης στην ηλεκτρονική τάξη 
Open eClass προηγούνται οι βραδινές ώρες με ποσοστό 37% και  οι απογευματινές 
ώρες με ποσοστό 35%, ενώ ακολουθούν οι απαντήσεις «Πρωί», «Άλλες ώρες» και 
«Μεσημέρι» με ποσοστά 16%, 4%  και 8% , αντίστοιχα.  

Αξιολόγηση παρεχόμενης ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης 

Πως αξιολογείτε, συνολικά, την παρεχόμενη κατάρτιση μέσω της ασύγχρονης τηλεκ-
παίδευσης και της ηλεκτρονικής τάξης Open eClass; Η πλειονότητα των σπουδα-
στών/τριων σε ποσοστό 33% την αξιολογεί ως «μέτρια», ενώ το 13% την εκτιμά ως 
«ανεπαρκή». Όμως, το 28% των σπουδαστών/τριων την αξιολογεί ως «καλή», το 22% 
ως «πολύ καλή» και το 4%  ως «άριστη». 

Συνδυασμός σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης  

Πόσο θεωρείτε ότι ο συνδυασμός της σύγχρονης και της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης 
συμβάλλει σε μια περισσότερο αποτελεσματική κατάρτιση; Η πλειονότητα των σπου-
δαστών/τριών σε ποσοστό 72% θεωρεί ότι ο συνδυασμός σύγχρονης τηλεκπαίδευσης 
μέσω webex και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω Open eClass συμβάλλει «πάρα 
πολύ» σε αποτελεσματικότερη κατάρτιση, ενώ οι απαντήσεις «πολύ» και «αρκετά» έ-
χουν ποσοστό 10% η καθεμιά.. Σε ποσοστό 8% οι σπουδαστές/τριες εκτιμούν ότι ο 
συνδυαστικός τρόπος συμβάλλει «λίγο» σε αποτελεσματικότερη κατάρτιση, ενώ η δια-
θέσιμη απάντηση «σχεδόν καθόλου» έχει μηδενικό ποσοστό. 

Συχνότητα χρήσης άλλων ψηφιακών πηγών για εκπαιδευτικούς σκοπούς  

Κάθε πότε χρησιμοποιείτε άλλες ψηφιακές πηγές πληροφοριών, π.χ. μηχανές αναζήτη-
σης ή ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες, για εκπαιδευτικούς σκοπούς; Υπάρχουν διαθέσιμες 
οι απαντήσεις: «Σχεδόν ποτέ» που περιέχει τις περιπτώσεις «ποτέ» και «σε εξαιρετικές 
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περιπτώσεις», «Σπάνια» που αναφέρεται στις περιπτώσεις «από μία μέχρι δύο φορές 
τον μήνα», «Αρκετές φορές» που αναφέρεται στις περιπτώσεις «από τρεις μέχρι πέντε 
φορές τον μήνα», «Συχνά» που αναφέρεται στις περιπτώσεις «από έξι μέχρι δέκα φορές 
τον μήνα» και «Πολύ συχνά» που αναφέρεται στις περιπτώσεις «περισσότερες από 
δέκα φορές τον μήνα». Η πλειονότητα των σπουδαστών/τριών σε ποσοστό 42% χρη-
σιμοποιεί «σπάνια» εναλλακτικές πηγές ψηφιακής γνώσης για εκπαιδευτικούς σκο-
πούς, ενώ σε ποσοστό 16% «σχεδόν ποτέ». Το 7% των σπουδαστών/τριών δηλώνει 
πως χρησιμοποιεί «πολύ συχνά» εναλλακτικές πηγές ψηφιακής γνώσης, ενώ σε ποσο-
στό 11% και 24% επιλέγονται οι απαντήσεις «συχνά» και «αρκετές φορές», αντίστοιχα.   

Δυνατότητα αναζήτησης πληροφοριών στο διαδίκτυο με λέξεις - κλειδιά  

Μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες από άλλες ψηφιακές πηγές στο διαδίκτυο π.χ. 
μηχανές αναζήτησης ή ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες με συγκεκριμένες λέξεις-κλειδιά; 
Διευκρινίστηκε στους σπουδαστές/τριες ότι καλούνται να απαντήσουν εκτιμώντας συ-
νολικά τις ικανότητες που διαθέτουν σε ολόκληρο το εύρος της λειτουργίας της ανα-
ζήτησης πληροφοριών στο διαδίκτυο, δηλαδή από την απλή αναζήτηση μέχρι τη σύν-
θετη αναζήτηση και τη χρήση των λογικών πράξεων. Οι σπουδαστές/τριες κατά την 
αυτοαξιολόγηση της ικανότητας που διαθέτουν στο πεδίο αυτό δηλώνουν πως μπορούν 
να ανταποκριθούν «πολύ καλά» σε ποσοστό 43% και «πάρα πολύ καλά» σε ποσοστό 
12%. Το 32% των σπουδαστών/τριών δηλώνει «αρκετά καλά» και το 13% δηλώνει 
«λίγο καλά», ενώ η απάντηση «καθόλου καλά» έχει μηδενικό ποσοστό.  

Δυνατότητα για «κατέβασμα» αρχείων  

Μπορείτε να «κατεβάσετε» (download) αρχεία από διάφορες ψηφιακές πηγές στο δια-
δίκτυο και να τα αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας; Διευκρινίστηκε στους σπουδα-
στές/τριες ότι καλούνται να απαντήσουν εκτιμώντας συνολικά τις ικανότητες που δια-
θέτουν στο «κατέβασμα» και την αποθήκευση αρχείων, από απλά αρχεία διαφόρων 
τύπων μέχρι συμπιεσμένα αρχεία. Οι σπουδαστές/τριες κατά την αυτοαξιολόγηση της 
ικανότητας που διαθέτουν στο πεδίο αυτό δηλώνουν πως μπορούν να ανταποκριθούν 
«πολύ καλά» σε ποσοστό 33%  και «πάρα πολύ καλά» σε ποσοστό 12%. Το 35% των 
σπουδαστών/τριών επιλέγει την απάντηση «αρκετά καλά», το 13% επιλέγει την απά-
ντηση «λίγο καλά», ενώ το 7% δηλώνει «καθόλου καλά».  

Αξιολόγηση  

Για την πλειονότητα των σπουδαστών/τριών του δείγματος καταγράφεται θετική 
στάση και ανταπόκριση στην ασύγχρονη τηλεκπαίδευση. Για ένα σημαντικό τμήμα 
των σπουδαστών/τριών, όμως, υπήρξαν συνθήκες που αποτέλεσαν ανασταλτικά στοι-
χεία για την πλήρη και θετική αποδοχή της τηλεκπαίδευσης, π.χ. σε κάποιες περιπτώ-
σεις η πρόσβαση στην ηλεκτρονική τάξη πραγματοποιήθηκε με τεχνολογικό εξοπλισμό 
εκτός σπιτιού, ενώ σε άλλες περιπτώσεις εμφανίστηκαν λειτουργικοί περιορισμοί από 
τις δυνατότητες του διαθέσιμου τεχνολογικού εξοπλισμού τους. Καθώς το 25% των 
σπουδαστών/τριών συμμετείχε στην τηλεκπαίδευση είτε με ταμπλέτα είτε με έξυπνο 
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κινητό, είναι αναμενόμενο να δημιουργήθηκαν σημαντικοί περιορισμοί στην αλληλε-
πίδραση και στο εύρος των δυνατοτήτων για την επεξεργασία εγγράφων, υπολογιστών 
φύλλων και άλλων τύπων αρχείων. 

Ο συνδυασμός σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης κρίνεται από τους σπουδα-
στές και τις σπουδάστριες ιδιαίτερα αποδοτικός, καθώς εκτιμούν ότι ενισχύει σημα-
ντικά την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού έργου. Η τηλεκ-
παίδευση, όμως τελικά, ακόμη και με τον συνδυαστικό τρόπο δεν αποκτά ισότιμο ρόλο 
με τη διά ζώσης εκπαιδευτική λειτουργία και πολύ περισσότερο δεν μπορεί να την α-
ντικαταστήσει και ιδιαίτερα στα εργαστηριακά μαθήματα των προγραμμάτων σπου-
δών.  

Ομαδοποιώντας τις θετικές και τις αρνητικές στάσεις των σπουδαστών/τριών απέναντι 
στη χρήση εναλλακτικών πηγών ψηφιακής γνώσης για εκπαιδευτικούς σκοπούς, δια-
πιστώνεται μια ισχυρή τάση αποφυγής της χρήσης αυτής σε ποσοστό 58%. Από την 
άλλη πλευρά, όμως, οι σπουδαστές/τριες έχουν υψηλή αυτοεκτίμηση και κάνουν θε-
τική αυτοαξιολόγηση της ικανότητας που διαθέτουν στην αναζήτηση της ψηφιακής 
γνώσης, ανεξάρτητα από το πόσο συχνά επιλέγουν να την αξιοποιούν. 

Σημαντική θέση στην αξιολόγηση κατέχει η προηγούμενη εμπειρία των εκπαιδευτικών 
και των σπουδαστών/τριών σε μεθόδους τηλεκπαίδευσης από άλλες δραστηριότητές 
τους, ενώ η διοικητική υποστήριξη της τηλεκπαίδευσης πρέπει να εκτιμηθεί στο πλαί-
σιο των έκτακτων συνθηκών της πρώτης εφαρμογής της.  

Τα στατιστικά αποτελέσματα της έρευνας δύναται και πρέπει να συνεκτιμηθούν υπό 
το πρίσμα οικονομικών και κοινωνικών παραμέτρων. Για παράδειγμα, η οικονομική 
και κοινωνική θέση των σπουδαστών/τριών μπορεί να επηρεάζει την ποιότητα και τις 
δυνατότητες του τεχνολογικού εξοπλισμού που διαθέτουν και κατά συνέπεια τον 
τρόπο, το εύρος και την ποιότητα της πρόσβασης στην τηλεκπαίδευση.   

Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι δεν είναι εφικτή η γενίκευση των στατιστικών 
αποτελεσμάτων, καθώς όπως έχει αναφερθεί, η έρευνα εφαρμόστηκε σε δείγμα μη-
πιθανοτήτων.  

Η χρησιμότητα και η συνεισφορά του ερευνητικού εγχειρήματος εστιάζεται κυρίως 
στην πρωτότυπη και ενδιαφέρουσα πληροφορία που παρέχει, καθώς ουσιαστικά ανα-
φέρεται σε ένα σχεδόν αχαρτογράφητο πεδίο της εκπαιδευτικής έρευνας. 

Η επεκτασιμότητα της έρευνας μπορεί να προσανατολιστεί στην ανάπτυξη του ερευ-
νητικού εργαλείου με πρόσθετα ερωτήματα, σε ένα διευρυμένο και πιο αντιπροσωπευ-
τικό δείγμα και στην αξιοποίηση πρόσθετων εργαλείων συλλογής και επεξεργασίας 
των ερευνητικών δεδομένων.  
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Τα μηνύματα του Χόκινγκ για τους ανθρώπους με αναπηρίες 
και η σχολική πραγματικότητα της νέας εποχής 

Ιωάννα Συγκούνα, Φιλόλογος, M.Sc Ειδικής Αγωγής 

Περίληψη 

 Το παρόν άρθρο, παίρνοντας ως αφετηρία μια συνέντευξη του Στήβεν Χόκινγκ, 
περνάει μηνύματα για τους ανθρώπους με αναπηρίες και για την αντιμετώπιση που 
πρέπει να έχουν. Κυρίως το άρθρο αναφέρεται στη σχολική πραγματικότητα που 
πρέπει να αλλάξει ώστε να δημιουργηθεί μια νέα εποχή με συμπεριληπτικά (inclusive) 
σχολεία που θα αγκαλιάζουν όλους τους μαθητές. Η σχολική πραγματικότητα πρέπει 
να αλλάξει, οι εκπαιδευτικοί να επιμορφωθούν, τα σχολικά προγράμματα να 
προσαρμοστούν, η συμπεριληπτική ή ολική εκπαίδευση να γίνει πραγματικότητα. 

Λέξεις-Κλειδιά: αναπηρίες, ειδική αγωγή, συμπερίληψη 

“Hawking’s Messages for people with disabilities 
and school reality of a new age” 

Ioanna Sygkouna, Philologist, M.Sc of Special Education 

Abstract 

The present article, using an interview with Stephen Hawking as a starting point, 
conveys messages about people with disabilities and how they should be treated. The 
article mainly refers to school reality that needs to change in order to create a new age 
with inclusive schools that will embrace all students. School reality must change, 
teachers must be trained, school curricula must be adjusted, inclusive or holistic 
education must materialize. 

Key-Words: disabilities, special education, inclusion 

Εισαγωγή 

Κάθε άνθρωπος που γεννιέται και μεγαλώνει σ’ αυτόν τον κόσμο έχει τα όνειρά του 
και την αξία του.  Ο ίδιος και οι γύρω του σχεδιάζουν το μέλλον του, την εξέλιξή του, 
την πορεία του. Κανείς δεν σκέφτεται ποτέ ότι υπάρχει περίπτωση κάτι να συμβεί και 
αυτά τα όνειρα, αυτή η ζωή, να αλλάξουν δρόμο. Κι όμως, υπάρχουν άνθρωποι που 
γεννήθηκαν αρτιμελείς και απόλυτα υγιείς αλλά από κάποιο παιχνίδι της μοίρας 
βρέθηκαν σε αναπηρικό καροτσάκι με κινητικά ή άλλα προβλήματα. Είναι πολύ 
μεγαλύτερο το ποσοστό των ανθρώπων που δεν είναι εκ γενετής ανάπηροι αλλά αυτό 
συνέβη λίγο αργότερα ή και πολύ αργότερα στη ζωή τους. Η θέση τους αλλάζει 
ολοκληρωτικά. Η ψυχολογία των ίδιων και των οικείων τους, η αντιμετώπιση από την 
κοινωνία, η συνέχιση των σπουδών τους, είναι θέματα που αξίζει να προσεγγιστούν.  
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Ο Στήβεν Γουίλιαμ Χόκινγκ (αγγλικά: Stephen William Hawking, 8 Ιανουαρίου 1942 
– 14 Μαρτίου 2018) ήταν ένας ιδιαίτερα ευφυής άνθρωπος που μπόρεσε να ξεπεράσει, 
στο μέτρο του δυνατού, αρκετά προβλήματα. [Ο Στήβεν Χόκινγκ ήταν Βρετανός 
θεωρητικός φυσικός, κοσμολόγος, συγγραφέας και Διευθυντής Ερευνών στο Κέντρο 
Θεωρητικής Κοσμολογίας στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ. Ο Χόκινγκ ήταν καθηγητής 
Μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ μεταξύ 1979 και 2009. Είχε συντάξει 
μεταξύ άλλων εργασίες εκλαϊκευμένης επιστήμης, στις οποίες συζητά τις θεωρίες και την 
κοσμολογία του γενικά. Το βιβλίο του Το Χρονικό του Χρόνου έμεινε στη λίστα με τα 
best-seller της Βρετανικής Sunday Times για 237 εβδομάδες σπάζοντας ρεκόρ.]  

Ο Χόκινγκ έπασχε από τη νόσο του κινητικού νευρώνα (αμυοτροφική πλευρική 
σκλήρυνση), κατάσταση που είχε εξελιχθεί κατά τη διάρκεια των ετών. Αν και 
γεννήθηκε υγιής, κατέληξε σχεδόν εξ ολοκλήρου παράλυτος και επικοινωνούσε μέσω 
συσκευής παραγωγής ομιλίας.  

Το παρακάτω απόσπασμα κειμένου προέρχεται από συνέντευξη του Στήβεν Χόκινγκ 
(H συνέντευξη δημοσιεύθηκε στο ΒΗΜagazino στις 11 Ιουλίου 2010): 

«Συχνά διερωτώμαι: Πώς αισθάνεσαι που έχεις αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση;» 

Η απάντηση είναι «τίποτε απολύτως». Δεν έχω τίποτε θετικό να πω για την ασθένειά μου. 
Όμως με έμαθε κάτι το πολύ σημαντικό. Να μην οικτίρω τον εαυτό μου και να συνεχίσω 
με ό,τι ήμουνα ικανός να κάνω. Το πιο ασήμαντο πράγμα είναι η αυτολύπηση… 
Προσπαθώ να ζω, όσο γίνεται, μια φυσιολογική ζωή και να μη σκέπτομαι την περίπτωσή 
μου ή να λυπάμαι για πράγματα που δεν μπορώ να κάνω που δεν είναι πολλά. Ήταν για 
μένα ένα μεγάλο σοκ η πληροφόρηση ότι είχα κινητική νευρωνική νόσο.  Ως παιδί, δεν 
ήμουνα ποτέ πολύ καλός στο συντονισμό από φυσική άποψη. Δεν τα κατάφερνα σε 
παιχνίδια με την μπάλα και το γράψιμό μου ήταν η απογοήτευση των δασκάλων μου. 
Μετά την έξοδό μου από το νοσοκομείο, για μεγάλη μου έκπληξη, βρήκα ότι απολαμβάνω 
τώρα τη ζωή περισσότερο από ό,τι πριν. Σημείωσα πρόοδο στην έρευνα και δημιούργησα 
οικογένεια με δυο παιδιά που χαίρομαι καθημερινά. Η προτροπή που τους δίνω είναι:  

΄Θυμηθείτε να είστε περίεργοι και να κοιτάζετε ψηλά στα αστέρια και όχι στα πόδια 
σας΄». 

Δεν συμβαίνει σε όλους το ίδιο. Ο Χόκινγκ, μέσω της συνέντευξής του, στέλνει 
μηνύματα που πρέπει να ακουστούν.  

Άτομο 

Τα άτομα που έχουν αναπηρίες εκ γενετής προσαρμόζονται πιο εύκολα αφού δεν έχουν 
ποτέ ζήσει όπως οι άλλοι άνθρωποι. Αποδέχονται την κατάστασή τους πιο ήπια. 

Τα άτομα όμως που απέκτησαν αναπηρία σε κάποια στιγμή της ζωής τους περνούν από 
διάφορα στάδια. Στην αρχή βρίσκονται σε κατάσταση σοκ ενώ μετά οδηγούνται στην 
άρνηση της κατάστασής τους. Στη συνέχεια και όταν συνειδητοποιήσουν τι τους 
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συμβαίνει, βιώνουν το αίσθημα της απώλειας, νιώθουν θλίψη που μπορεί να φτάσει 
και στην κατάθλιψη. Αποσύρονται από δραστηριότητες λόγω  της αίσθησης της 
ανικανότητας, πολλές φορές κλείνονται στον εαυτό τους και στο σπίτι τους και 
απομονώνονται φοβισμένοι για τις επιπτώσεις της αναπηρίας στη ζωή τους. Ο θυμός 
και οι ενοχές για την πιθανότητα πρόβλεψης της ασθένειας ή του ατυχήματος, είναι κι 
αυτά μέρος των αντιδράσεων (Αντωνίου, 2008). Αρκετοί βέβαια από αυτούς κάποια 
στιγμή αντλούν δυνάμεις και με αποφασιστικότητα, γενναιότητα και θάρρος 
αντιμετωπίζουν την κατάστασή τους.  

Η παραίτηση δεν είναι λύση. Αυτό θέλει να τονίσει ο Χόκινγκ μέσω της συνέντευξής 
του. Δεν υπάρχει λόγος να θυσιαστεί ο καθένας στην αδυναμία της αναπηρίας του αλλά 
οφείλει να καλλιεργήσει τις ικανότητες που έχει και να συνεχίσει να ζει, να δημιουργεί.   

Οικογένεια 

Στην προσπάθεια του ατόμου με αναπηρίες σπουδαίος αρωγός είναι το οικογενειακό 
περιβάλλον του. Αυτοί πρέπει να εμφυσήσουν  αρχικά στον άνθρωπό τους τη δύναμη 
για συνέχεια, να δείξουν τη συμπαράστασή τους. Οι οικογένειες όμως αντιδρούν 
διαφορετικά προς την αναπηρία του παιδιού τους. Τραυματίζεται ο εαυτός τους (αφού 
βλέπουν τα παιδιά τους ως προέκταση του εαυτού τους), νιώθουν ντροπή, απογοήτευση 
για το υγιές παιδί που δεν γεννήθηκε, απελπισία, ίσως ενοχές.  Ποτέ οι γονείς δεν είναι 
προετοιμασμένοι για την ύπαρξη ενός παιδιού με αναπηρία στην οικογένεια. Αγωνιούν 
για την κατάσταση, την πορεία του παιδιού, την αύξηση των εξόδων, την υπερβολική 
ευθύνη, την τύχη του παιδιού όταν αυτοί θα έχουν φύγει. Νιώθουν αδύναμοι, 
απομονώνονται από τον κοινωνικό τους περίγυρο ή και μεταξύ τους (Μπουσκάλια, 
1993). 

Αυτή η συμπεριφορά όμως λειτουργεί εις βάρος του παιδιού και κυρίως εις βάρος της 
κοινωνικής του ένταξης. Οι γονείς πρέπει να ενημερωθούν, να συνδράμουν το παιδί 
τους, να το στηρίξουν στην πορεία του. Το πλήθος των ατόμων που έχουν διακριθεί 
παρά τα προβλήματα αναπηρίας τους, μπορεί να αποτελεί παράδειγμα γι’ αυτούς. 
Διακεκριμένοι επιστήμονες, πολιτικοί, καλλιτέχνες, αθλητές με προβλήματα 
αναπηρίας υπάρχουν σε όλον τον κόσμο. Η απομόνωση και ο εγκλεισμός στο σπίτι 
είναι η χειρότερη αντίδραση. Το άτομο πρέπει να ενσωματωθεί στην κοινωνία ξανά, 
να αρχίσει ή να συνεχίσει κανονικά τις σπουδές και τη ζωή του.   

Η στήριξη του κράτους στην οικογένεια, της οικογένειας στο παιδί, του παιδιού στον 
εαυτό του είναι το κλειδί για την προσαρμογή και τη μετέπειτα πορεία. 

Κοινωνία 

Σε πολλές χώρες του κόσμου υπάρχουν αντιλήψεις για ανικανότητα και εξάρτηση των 
ατόμων με αναπηρίες που συντηρούνται λόγω άγνοιας και οδηγούν στην εγκατάλειψη 
και την παραμέληση. Είναι αλήθεια ότι τα άτομα αυτά ακόμα και στον «πολιτισμένο» 
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κόσμο έρχονται αντιμέτωπα με διάφορες μορφές αποκλεισμού ανάλογα με το είδος της 
αναπηρίας τους, τον τόπο της διαμονής τους, τον πολιτισμό τους. 

Η κοινωνία αντιδρά με κατανόηση, θεωρητικά τουλάχιστον, στα άτομα με αναπηρίες, 
η οποία φτάνει ενίοτε τα όρια του οίκτου, κάτι που ενοχλεί ιδιαίτερα. Δεν υπάρχει 
ενημέρωση και οι αντιδράσεις του κόσμου στη θέα ενός τέτοιου ατόμου ποικίλουν από 
ένα δειλό χαμόγελο, ένα παρατεταμένο και επίμονο βλέμμα, αδιάκριτες ερωτήσεις ως 
και την αποστροφή του βλέμματος από την άλλη μεριά. Η κοινωνία θεωρεί ότι το 
πρόβλημα της αναπηρίας είναι κάτι που το αντιμετωπίζουν οι άλλοι και ότι οι ίδιοι 
αποκλείεται να βρεθούν ποτέ σ’ αυτή τη θέση. Όμως, η αρτιμέλεια δεν είναι 
αποκλειστικό προνόμιο κανενός. Χρειάζεται εκπαίδευση και ενημέρωση για την 
αλλαγή της νοοτροπίας των απλών ανθρώπων. Χρειάζεται κατανόηση και όχι οίκτος, 
συμπαράσταση, αποδοχή, φιλική συναναστροφή, όχι ρατσισμός (Πολυχρονοπούλου, 
2003). 

Αλλά και η κρατική μέριμνα δεν είναι αρκετή. Κατά καιρούς δαπανώνται κονδύλια για 
κατασκευές-επισκευές που θα βοηθήσουν τη ζωή των αναπήρων. Τίποτε όμως δεν είναι 
οργανωμένο και κατάλληλα σχεδιασμένο με αποτέλεσμα ο κόπος και τα έξοδα να είναι 
ατελέσφορα.  

Οι άνθρωποι με αναπηρίες στη χώρα μας βιώνουν αποκλεισμό σχεδόν από παντού. 
Αδυνατούν να έχουν πρόσβαση σε κινηματογράφους, θέατρα, δημόσιες υπηρεσίες, 
αρχαιολογικούς χώρους. Αδυνατούν να κυκλοφορήσουν στους δρόμους της πόλης με 
τα στενά και συχνά κατειλημμένα πεζοδρόμια, τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα, 
δυσκολεύονται να ψωνίσουν στα καταστήματα με τις στενές πόρτες και την έλλειψη 
κατάλληλων χώρων υγιεινής. Δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν με τα μέσα μαζικής 
μεταφοράς, δεν μπορούν να κάνουν τις δουλειές τους μόνοι τους αλλά θέλουν συνοδό. 
Αποκλείονται από την εργασία άλλοτε γιατί δεν είναι προσβάσιμος γι’ αυτούς ο χώρος 
εργασίας και άλλοτε γιατί υπάρχει προκατάληψη απέναντί τους από τους εργοδότες ως 
προς τις ικανότητές τους. Η μεγαλύτερη προσβολή των αναπήρων είναι η αποφυγή της 
πολιτείας να αναλάβει την ευθύνη κοινωνικής πολιτικής (Παπαϊωάννου, 2006). 

Η νοοτροπία πρέπει να αλλάξει. Η πόλη, οι δρόμοι, η εργασία, η ζωή, ανήκουν σε 
όλους. Πριν λίγα χρόνια, το 2006, ψηφίστηκε η «Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα 
των Ατόμων με Αναπηρίες», που διευκρινίζει πώς εφαρμόζονται όλα τα δικαιώματα 
για τα άτομα με αναπηρίες και έχει σκοπό να τονίσει τα ίσα δικαιώματα των ατόμων 
αυτών αλλά και να προστατεύσει την εφαρμογή τους. Η Σύμβαση μιλάει για σεβασμό 
της αξιοπρέπειας και αυτονομίας των ατόμων με αναπηρίες, για πλήρη ενσωμάτωση 
στην κοινωνία και αποδοχή, για ισότητα και προσβασιμότητα. Όπως αναφέρεται στην 
ιστοσελίδα της κυπριακής κυβέρνησης, το Μάρτη του 2011, η Κυπριακή Δημοκρατία 
κύρωσε τη Σύμβαση αυτή. Στην Ελλάδα η Σύμβαση κυρώθηκε τον Απρίλη του 2012. 

Οι φωνές πρέπει να πληθύνουν. Οι ίδιοι οι άνθρωποι με αναπηρίες με τα επιτεύγματά 
τους αναδεικνύουν την αναγκαιότητα αλλαγής νοοτροπίας και στάσης. Επιβάλλεται να 

104/257

________________________________________________________________________________________________________________ 
 i-Teacher       -        I.S.S.N. : 1792 - 4146         -        Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Περιοδικό         -        33ο  Τεύχος       -        Ιούνιος    2022



στραφεί το ενδιαφέρον στις ικανότητες και όχι στην αναπηρία τους (Μιχαηλίδης, 
2003).  

Η αντιμετώπιση των αναπήρων είναι κυρίως θέμα βαθύτατα πολιτικό. Η 
αποκατάσταση, η φροντίδα, η ψυχική υγεία, η πρόσβαση των αναπήρων στην πρόνοια 
και κυρίως στην εκπαίδευση είναι κοινωνικό δικαίωμα που πρέπει να προστατευτεί 
συνταγματικά (Παπαϊωάννου, 2006). 

Σχολική πραγματικότητα 

Είναι γεγονός ότι το ενδιαφέρον για την εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρίες άργησε 
να εμφανιστεί και πέρασε από διάφορα στάδια. Στην αρχή εφαρμόστηκε η πρακτική 
του ιδρυματισμού ή ασυλοποίησης ατόμων με βαριές αναπηρίες. Τα παιδιά αυτά 
έπρεπε να περιθωριοποιηθούν, να αφήσουν ελεύθερο και «καθαρό» το τοπίο για τα 
υγιή παιδιά. Στην πορεία, η αρχή της εκπαιδευσιμότητας και η καθιέρωση της 
υποχρεωτικής φοίτησης στις αρχές του 20ού αιώνα οδήγησαν αργότερα στην 
ομαλοποίηση και τον αποϊδρυματισμό. Η αρχή της ομαλοποίησης θεωρεί ότι τα παιδιά 
με ελλείμματα πρέπει να βρίσκονται σε ένα περιβάλλον εκπαίδευσης όσο γίνεται πιο 
κοντά στο κανονικό. Στο τέλος του προηγούμενου αιώνα άρχισε να εφαρμόζεται η 
πρακτική της ενσωμάτωσης – ένταξης οπότε τα παιδιά με αναπηρίες διδάσκονταν 
βέβαια το δικό τους αναλυτικό πρόγραμμα σε ειδικές τάξεις κάποιες ώρες αλλά 
μοιράζονταν και εκδηλώσεις, εκδρομές, το διάλειμμα, με τα άλλα παιδιά. Το άτομο πια 
άρχισε να νιώθει την ίση μεταχείριση, να απολαμβάνει την οικογενειακή και κοινωνική 
ζωή, να εκπαιδεύεται φτάνοντας πολλές φορές μέχρι και το Πανεπιστήμιο. Η 
ενσωμάτωση – ένταξη ήταν ένα μεγάλο και ουσιαστικό βήμα στην εκπαίδευση ατόμων 
με ανάγκες. Είναι όμως μια πρακτική που αφορά μόνο τα παιδιά με ανάγκες, δηλαδή 
και πάλι διαχωρίζονται από τα υπόλοιπα παιδιά. Ώσπου φτάνουμε στον αιώνα μας να 
μιλάμε για τη συμπεριληπτική ή ολική εκπαίδευση που αφορά την εκπαίδευση όλων 
και τη συμμετοχή τους σε όλες τις δραστηριότητες. Αυτή είναι και η ειδοποιός διαφορά 
της ένταξης από τη συμπερίληψη. Στην πρώτη μιλάμε μόνο για παιδιά με 
ιδιαιτερότητες, στη δεύτερη μιλάμε για όλα τα παιδιά (Στασινός, 2013). 

Δεν υπάρχει καμιά αλήθεια, καμιά δικαιολογία στον αποκλεισμό των ατόμων με 
αναπηρίες από την ίδια εκπαίδευση με όλα τα άλλα άτομα. Η αλληλεπίδραση, η 
συνεργατική, συμμετοχική μάθηση όλων των μαθητών μέσα στην αίθουσα 
διδασκαλίας δίνει τα μέγιστα οφέλη. Λογικό είναι ότι μια τέτοια πρακτική ίσως έχει 
προβλήματα στην εφαρμογή της. Καμιά καινούρια πρακτική – μέθοδος δεν είναι 
εύκολη αμέσως από την αρχή. Με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, την 
προσαρμογή του αναλυτικού προγράμματος σπουδών, την αλλαγή νοοτροπίας, την 
προσβασιμότητα των χώρων εκπαίδευσης και κυρίως με την κρατική βούληση όλα 
είναι δυνατά. Το όφελος είναι μεγάλο όχι μόνο για τα παιδιά με ελλείμματα αλλά και 
για τα άλλα παιδιά. Η αλληλεπίδραση θα τα κάνει πιο ανεκτικά στη διαφορετικότητα, 
πιο ικανά να καταλάβουν τον κόσμο γύρω τους, να εκτιμήσουν τους συνανθρώπους 
τους, να τους αγαπήσουν, να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι. Η δύναμη των ατόμων με 
αναπηρίες, η ευφυία που πολλές φορές αναπτύσσεται ως αντιστάθμισμα της αναπηρίας 
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τους είναι τα δώρα προς τα κανονικά παιδιά. Τα άτομα με ελλείμματα δεν παίρνουν 
μόνο, δεν κερδίζουν μόνο αυτά σε μια κανονική τάξη σχολείου. Προσφέρουν πιο πολύ 
με τον τρόπο που θα καταλήξουν να συμπεριφέρονται μετά από την αλληλεπίδραση με 
τους άλλους. Τα άτομα με αναπηρίες μπορούν να γίνουν οι καθρέφτες ώστε να μας 
εκπαιδεύσουν στην αποδοχή της διαφορετικότητας (Σαλβαράς, 2013).  

Από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ιδρυθεί ο «Ευρωπαϊκός Φορέας για την Ανάπτυξη 
στην Ειδική Αγωγή», ένας ανεξάρτητος και αυτοδιοικούμενος οργανισμός. Σε έκθεση 
του φορέα, Οι απόψεις των Νέων Ανθρώπων σχετικά με τη Συμπεριληπτική Εκπαίδευση 
(2012), παρατίθενται απόψεις νέων, μαθητών, σχετικά με τη συμπεριληπτική 
εκπαίδευση. Όλοι είναι θετικά διακείμενοι προς την εκπαιδευτική αυτή πρακτική. 
Θεωρούν ότι βοηθάει όλους να χειραφετηθούν, να ξεπεράσουν τα όριά τους, να 
αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους. Η συμπεριληπτική εκπαίδευση και η 
συμμετοχική μάθηση ενισχύουν την αλληλεπίδραση σε κανονικές ομάδες. Επίσης, 
πιστεύουν ότι όσο περισσότερο εμπλέκουμε τους ανθρώπους με αναπηρίες με τους 
άλλους, τόσο πιο γρήγορα θα δημιουργήσουμε θετικές αντιλήψεις. Όταν οι μαθητές 
μαθαίνουν να ζουν στο σχολικό περιβάλλον όλοι μαζί, με ή χωρίς ειδικές ανάγκες, θα 
είναι ευκολότερο γι’ αυτούς να αποφεύγουν ρατσιστικές συμπεριφορές αργότερα στην 
κοινωνία. Είναι ανάγκη να μπορούν όλοι να αξιοποιήσουν τις ικανότητές τους για να 
προσφέρονται στον κόσμο σημαντικοί πολίτες με ικανότητες, γνώσεις και δεξιότητες. 

Ακόμα κι αν μια χώρα δεν έχει τόσα οικονομικά μέσα (αφού η συμπεριληπτική 
εκπαίδευση είναι αναμφίβολα δαπανηρή), θα πρέπει να την εφαρμόσει γιατί η 
προσπάθεια για οικονομία καταλήγει σε κάθε περίπτωση σε δαπάνη περισσότερων 
τελικά χρημάτων για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Η συμπεριληπτική 
εκπαίδευση πρέπει να ιδωθεί σαν επένδυση. Πρέπει να μάθουμε να επενδύουμε στους 
ανθρώπους που είναι οι μόνοι πόροι ανάπτυξης. Η συμπεριληπτική εκπαίδευση μας 
βοηθάει να ξεπεράσουμε την ιστορία μας, μας ενδυναμώνει. 

Επίλογος 

Η πορεία του Χόκινγκ τονίζει πιο πολύ από κάθε άλλη πορεία τη δύναμη και την 
αποφασιστικότητα με την οποία πρέπει τα άτομα με αναπηρίες και οι οικογένειές τους 
να αντιμετωπίζουν τη ζωή. Τονίζει ότι υπάρχει αναγκαιότητα η «κοινωνία των 
αρτιμελών» να στηρίξει τα άτομα που έχουν ειδικές ανάγκες λόγω της αναπηρίας τους. 
Το κέρδος δεν αφορά μόνο στην καλλιέργεια του ανθρωπισμού της, που πράγματι της 
λείπει, αλλά και στα οφέλη που ενδέχεται να αποκομίσει. Οι ανάπηροι δεν έχουν μόνο 
ειδικές ανάγκες. Συχνά έχουν και ιδιαίτερες, πολύτιμες για όλους μας, δεξιότητες. Στον 
κόσμο μας σίγουρο είναι ότι δεν περισσεύει κανένας (Μιχαηλίδης, 2003).  

Γι αυτό το λόγο, η σχολική πραγματικότητα πρέπει να αλλάξει, οι εκπαιδευτικοί να 
επιμορφωθούν, τα σχολικά προγράμματα να προσαρμοστούν, η συμπεριληπτική ή 
ολική εκπαίδευση να γίνει πραγματικότητα. 
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Καλό είναι να θυμόμαστε πάντα τον κινέζικο μύθο με τη γριά που κουβαλούσε κάθε 
μέρα νερό στο σπίτι της από ένα κοντινό πηγάδι. Είχε δυο κουβάδες δεμένους στις 
άκρες ενός ξύλινου ραβδιού. Ο ένας κουβάς ήταν γερός ενώ ο άλλος τρύπιος με 
αποτέλεσμα μεγάλη ποσότητα νερού να χάνεται στο δρόμο. Όταν κάποιος είπε στη 
γριά να πετάξει τον τρύπιο κουβά γιατί ήταν άχρηστος εκείνη χαμογελώντας τού έδειξε 
το δρόμο πίσω της που στη μια μεριά ήταν γεμάτος όμορφα λουλούδια. Είπε ότι ο 
κουβάς δεν ήταν καθόλου άχρηστος αφού βοήθησε να μεγαλώσουν αυτά τα όμορφα 
λουλούδια.  

Όλοι αξίζουν την ίδια προσοχή και φροντίδα. 
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SWOT Ανάλυση - μελέτη περίπτωσης 6/θέσιου Δημοτικού Σχολείου 

Aποστολάκη Δ. Μαρία, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70,  M.B.A.- M.A. 

Περίληψη  

Το άρθρο αποσκοπεί να καταδείξει πρωτευόντως τη χρησιμότητα της ανάλυσης 
SWOT, ως εργαλείο προγραμματισμού στη σχολική μονάδα και δευτερευόντως τη 
χρήση της ανάλυσης στη μελέτη περίπτωσης εξαθεσίου Δημοτικού σχολείου όπου χρη-
σιμοποιήθηκε και αξιολογήθηκαν τα αποτελέσματα της.  Αρχικά γίνεται αναφορά στην 
έννοια της ανάλυσης SWOT, και πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν εργαλείο προ-
γραμματισμού στη σχολική μονάδα. Ειδικότερα πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί: Για 
την ανάλυση της θέσης μιας σχολικής μονάδας και για τη διάγνωση των δεδομένων 
της.  Επιπλέον γίνεται αναφορά και στη δυνατότητα που δίνει η ανάλυση SWOT στη 
σχολική μονάδα στο Διευθυντή/ντρια και στους εκπαιδευτικούς να απαντήσουν στα 
ερωτήματα: Που βρισκόμαστε τώρα και που θέλουμε να βρεθούμε; 

Λέξεις-Κλειδιά: πίνακας SWOT, Δυνάμεις, Αδυναμίες, Ευκαιρίες, Απειλές 

SWOT Analysis- Case Study of Six-teacher Ρrimary School 

Apostolaki D. Μaria, Primary School Teacher, Μ.Β.Α.- Μ.Α. 

Abstract 

This article aims at showing first and foremost the utility of SWOT analysis as a pro-
gramming tool in the school unit and secondly proves the utility of SWOT analysis as 
a case study of a six-teacher primary school, where it was implemented and it' s results 
were assessed. Primarily, there is a reference to the SWOT analysis notion and how it 
can be used as a programming tool in the school unit. More specifically how it can be 
used: For the analysis of the school unit's position. For the diagnosis of it' s data. And 
also to the possibility that SWOT analysis provides to the school unit, to the Headmas-
ter/Headmistress and to the Teachers, to answer the questions: Where are we now? and 
Where do we want to be in the future? 

Key-Words: SWOT chart, Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats  

Εισαγωγή 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι, να αναφερθούμε σε θέματα τα οποία αφορούν 
στην Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στη χρησιμότητα 
και στη χρήση της ανάλυσης SWOT ως εργαλείου προγραμματισμού στη σχολική μο-
νάδα. Η ανάλυση SWOT είναι ένα εργαλείο για τον εντοπισμό των δυνατών και αδύ-
ναμων σημείων ενός οργανισμού, όπως και για την εξέταση των ευκαιριών και των 
απειλών που αντιμετωπίζει (Srivastava Kulshreshtha, Mohanty, Pushpangadan & 
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Singh, 2005). Η μέθοδος θεωρείται πολύ απλή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς 
ειδικές γνώσεις (Nikolaou & Evangelinos, 2010).  

Η συλλογή των δεδομένων γίνεται συνήθως μέσω ερωτηματολογίων, παρατηρήσεων 
και συνεντεύξεων. Η ανάλυση SWOT χρησιμοποιείται κυρίως στο στρατηγικό σχεδια-
σμό επιχειρήσεων, διαχειριστικών οργανισμών και φορέων, δημόσιων οργανισμών, 
πολύπλοκων και μακροχρόνιων προγραμμάτων και έργων. Χρησιμοποιείται όμως και 
στο χώρο της εκπαίδευσης, τόσο για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, όσο και 
για την βελτίωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων (Dori et al., 2018, Uskovetal.,2019). 

Επιπρόσθετα η SWOT ανάλυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο στην ανάληψη 
ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (project), η Aguilar (2016), αναφέρει ότι όλα τα 
προγράμματα συνεργασίας του σχολείου με την κοινότητα αντιμετωπίζουν μια σειρά 
προκλήσεων, οι οποίες όμως μπορεί να επιφέρουν σύγχυση ρόλων, αδυναμία 
ανταπόκρισης στις ανάγκες της κοινότητας. Η SWOT ανάλυση έρχεται να βοηθήσει 
στην αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών, που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η σχολική 
μονάδα και στην κατανόηση του πλαισίου υλοποίησης ενός προγράμματος (project) 
και των αναγκών του για να επιτευχθεί επιτυχώς η υλοποίησή του. 

Η SWOT εξαθέσιου Δημοτικού σχολείου 

Η ανάλυση SWOT είναι ένα εργαλείο προγραμματισμού της σχολικής μονάδας. Η λέξη 
SWOT προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων: Strengths/Δυνατότητες, Weaknesses/ 
Αδυναμίες, Opportunities/Ευκαιρίες, Threats/Απειλές. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
την ανάλυση της θέσης μιας σχολικής μονάδας, για την διάγνωση των δεδομένων της 
και απαντά στα ερωτήματα: Που βρισκόμαστε τώρα και Που θέλουμε να βρεθούμε.  

Που όμως δίνεται έμφαση κατά την ανάλυση;  

Δίνεται έμφαση στο βαθμό που η σχολική μονάδα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των 
ομάδων οι οποίες σχετίζονται με αυτή και στο βαθμό που ανταποκρίνεται στη θέση που 
έχουν στο περιβάλλον άλλες σχολικές μονάδες.  

 Η SWOT ανάλυση ως εργαλείο προγραμματισμού στη σχολική μας μονάδα, 
χρησίμευσε για τη διερεύνηση και ανάλυση αυτής, με τον εντοπισμό των 
πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων στο εσωτερικό της περιβάλλον και με τον 
εντοπισμό των ευκαιριών και των απειλών στο εξωτερικό περιβάλλον της. Η συλλογή 
των δεδομένων πραγματοποιήθηκε μέσω ερωτηματολογίων, παρατηρήσεων και 
αρχειακού υλικού.  

Σκοπός της ανάλυσης ήταν η άμβλυνση μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών 
παραγόντων της σχολικής μας μονάδας.  

Συγκεκριμένα μελετήθηκε η περίπτωση 6/θέσιου Δημοτικού σχολείου της υπαίθρου με 
14 εκπαιδευτικούς και 93 μαθητές, το σχολικό έτος 2017, στην περιοχή της Λάρισας 
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και υλοποιήθηκε η αποτύπωση ανάλυσης SWOT ως απαραίτητο εργαλείο του 
management, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά, στην Οργάνωση και 
Διοίκηση όλων των εκπαιδευτικών μονάδων.  

 Αρχικά αναφερθήκαμε στην ανάλυση SWOT γενικά και στη συνέχεια στην ανάλυση 
SWOT που αφορά στη σχολική μονάδα. Στη συνέχεια συλλέξαμε πληροφορίες για το 
σχολείο, κατόπιν παραθέσαμε τη μεθοδολογία ώστε να εφαρμόσουμε τη SWOT 
ανάλυση στην προαναφερθείσα σχολική μονάδα.  

Το επόμενο βήμα ήταν η εφαρμογή της ανάλυσης και η παρουσίαση του SWOT πίνακα.  

Η χρησιμότητα της προαναφερθείσας ανάλυσης, για την σχολική μονάδα έγκειται στον 
εντοπισμό των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων στο εσωτερικό περιβάλλον 
της μονάδας καθώς και στην δυνατότητα εντοπισμού των ευκαιριών και των απειλών 
στο εξωτερικό της περιβάλλον.  

Εντοπίσαμε και καταγράψαμε για το συγκεκριμένο 6/θέσιο Δημοτικό σχολείο τα 
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα στο εσωτερικό περιβάλλον της σχολικής 
μονάδας στη συνέχεια εντοπίσαμε και καταγράψαμε τις ευκαιρίες και τις απειλές στο 
εξωτερικό περιβάλλον της σχολικής μονάδας. έτσι ώστε: 

 να ενισχυθούν τα δυνατά σημεία της σχολικής μονάδας,  

να διορθωθούν τα αδύνατα σημεία της,  

να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες της και να αποφευχθούν οι απειλές. 

Εξετάσαμε πρώτα τους εξωτερικούς και κατόπιν τους εσωτερικούς παράγοντες του ε-
ξαθεσίου Δημοτικού σχολείου, χρησιμοποιώντας τον πίνακα SWOTανάλυσης  

 Στη συνέχεια αναλύονται τα στάδια που ακολουθήθηκαν για την υλοποίηση της ανά-
λυσης SWOT στο εξαθέσιο δημοτικό σχολείο, στην περιοχή της Λάρισας το οποίο ε-
ξετάστηκε ως μελέτη περίπτωσης.  

Πίνακας 1 SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

 

110/257

________________________________________________________________________________________________________________ 
 i-Teacher       -        I.S.S.N. : 1792 - 4146         -        Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Περιοδικό         -        33ο  Τεύχος       -        Ιούνιος    2022



Στάδια για την εφαρμογή της ανάλυσης SWOT 

Συγκεκριμένα τα στάδια που ακολουθήθηκαν για την εφαρμογή της ανάλυσης SWOT 
στο εξαθέσιο δημοτικό σχολείο ήταν:  

• Ανάλυση των δεδομένων της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας μέσα από συλλογή 
πληροφοριών και αρχειακού υλικού από τη διευθύντρια και ομάδα εργασίας του 
σχολείου.  

• Διατύπωση και καταγραφή ερωτήσεων για το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον 
της σχολικής μονάδας. 

•  Για κάθε πεδίο της ανάλυσης SWOT οι συζητήσεις οδηγήθηκαν από 
συγκεκριμένες ερωτήσεις.  

•  Οι δυνάμεις της σχολικής μονάδας ορίστηκαν από την θέση του προσωπικού του 
σχολείου αλλά και από την θέση των ανθρώπων με τους οποίους το σχολείο 
αλληλεπιδρά.  

• Κατασκευάστηκε από την ομάδα εργασίας ο πίνακας SWOT ανάλυσης με τέσσερα 
πεδία και πραγματοποιήθηκε καταγραφή των συγκεκριμένων 
χαρακτηριστικών/καταστάσεων του σχολείου κάτω από την κατάλληλη 
Επικεφαλίδα (Δυνάμεις, Αδυναμίες, Ευκαιρίες, Απειλές)  

• Διερευνήθηκαν οι μελλοντικές δυνατότητες του σχολείου μέσω μίας ενδοσκόπησης 
των θετικών και αρνητικών στοιχείων του οργανισμού. 

•  Κατασκευάστηκε ολοκληρωμένος ο Πίνακας SWOT ανάλυσης 6/θεσίου 
Δημοτικού σχολείου. 

• Πραγματοποιήθηκε λήψη αποφάσεων με σκοπό να αμβλυνθεί η απόσταση μεταξύ 
εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων.  

• Η ολοκλήρωση της μελέτης περίπτωσης πραγματοποιήθηκε με την καταγραφή των 
συμπερασμάτων από την εφαρμογή της ανάλυσης SWOT στο Δημοτικό σχολείο. 

Οι ερωτήσεις που απαντήθηκαν για την ανάπτυξη της συγκεκριμένης ανάλυσης SWOT 
του εξαθεσίου δημοτικού σχολείου ήταν διατυπωμένες ώστε να διερευνηθεί τόσο το 
εσωτερικό περιβάλλον (δυνάμεις-αδυναμίες), όσο και το εξωτερικό περιβάλλον 
(απειλές-ευκαιρίες) της σχολικής μονάδας. 

Eρωτήσεις για την ανάπτυξη της ανάλυσης SWOT 

− Ποια χαρακτηριστικά του εξωτερικού περιβάλλοντος θα μπορούσαν να 
επηρεάσουν αρνητικά το σχολείο μας; 

− Σε ποιες προκλήσεις που έρχονται, είναι καλό να ανταποκριθούμε; 
− Ποια εμπόδια θα μπορούσαν να δυσχεράνουν την ανάπτυξη μας; 
− Ποια αδυναμία μας θα μπορούσε να μετατραπεί σε απειλή;  
− Ποιες αρνητικές επιρροές του περιβάλλοντος μπορούμε να τις κάνουμε ευκαιρίες; 
− Ποια είναι τα πλεονεκτήματα/ δυνατά μας σημεία; 
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− Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που μας κάνουν να ξεχωρίζουμε ως 
σχολείο; 

− Τι βλέπουν οι άλλοι ως δυνάμεις του σχολείου; 
− Τι κάνουμε καλά ως σύλλογος διδασκόντων; 
− Πως θα μπορούσαμε να μετατρέψουμε τις δυνάμεις μας σε ευκαιρίες; 
− Ποιες ευκαιρίες το σχολείο δεν τις έχει εκμεταλλευτεί επαρκώς; 
− Ποια χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος θα μπορούσαν να μας ωφελήσουν; 
− Πως μπορούμε να μειώσουμε τις αδυναμίες δημιουργώντας ευκαιρίες; 
− Πως θα μπορούσαμε μια αδυναμία να τη μετατρέψουμε σε δύναμη;  
− Ποιες είναι οι αδυναμίες μας;/τι δεν κάνουμε καλά; 
− Τι βλέπουν οι άλλοι ως αδυναμίες μας; 
− Για ποια πράγματα δεχόμαστε παράπονα και κριτική; 
− Που θα μπορούσαμε να βελτιωθούμε; 
− Που σε σχέση με άλλα σχολεία έχουμε τους λιγότερους πόρους; 

Πίνακας 2. Ανάλυσης SWOT 6/θέσιου Δημοτικού σχολείου 

(Δυνάμεις-Αδυναμίες εσωτερικού περιβάλλοντος) 

 Δυνάμεις (Strengths)  

1. Συμμετοχή μαθητών σε εκπαιδευτικά προγράμματα, σε βιωματικές δράσεις, 
εντός και εκτός του σχολείου. 

2. Καλή κτιριακή υποδομή (σύγχρονο μεγάλο διδακτήριο, μεγάλος αύλειος 
χώρος ), μεγάλες αίθουσες. 

3. Σταθερό εκπαιδευτικό προσωπικό ( Π.Ε.70). 
4. Εργαστήριο Η/Υ και Χημείας. 
5. Σύγχρονο κλειστό γυμναστήριο. 
6. Μικρός αριθμός μαθητών σε κάθε τάξη.  
7. Παιδιά μεταναστών, σε κατάλληλο σχολικό περιβάλλον. 
8. Ο Σύλλογος Διδασκόντων δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε περιπτώσεις 

μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες ,αλλοδαπούς, ρομά  
9. Λειτουργία ολοήμερου προγράμματος καθημερινά μέχρι 15.00.  
10. Υποστηρικτικά προγράμματα για μαθητές με μαθησιακά θέματα (ενισχυτική 

διδασκαλία) 
11. Αίθουσα δανειστικής βιβλιοθήκης. 

 Αδυναμίες (Weaknesses)  

1. Συχνές αλλαγές στο εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα στους 
εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων με την έναρξη της σχολικής χρονιάς.  

2. Οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων κάθε χρόνο αλλάζουν σχολεία και 
δυσχεραίνεται η ολοκλήρωση του έργου τους.  
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3. Μη εξοικείωση αρκετών εκπαιδευτικών με τους Η/Υ 
4. Θέματα καθημερινής λειτουργίας δε ρυθμίζονται άμεσα (πετρέλαιο, 

κτιριακά) 
5. Μεμονωμένα περιστατικά ανάρμοστης συμπεριφοράς από μαθητές 

(επιθετικότητα, αναίδεια).  

Απειλές-Ευκαιρίες εξωτερικού περιβάλλοντος 

Απειλές (Threats) 

1. Ελλιπής χρηματοδότηση. Τα χρήματα των κρατικών επιχορηγήσεων και της 
κτηματικής περιουσίας του σχολείου τα διαχειρίζεται εξ ολοκλήρου ο 
Δήμος . 

2. Μη σταθερή ενιαία εκπαιδευτική πολιτική που δημιουργεί ανασφάλεια στους 
εκπαιδευτικούς και στους γονείς. 

3. Συχνές αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο του Υπουργείου Παιδείας.  
4. Έλλειψη επιμόρφωσης στο εκπαιδευτικό προσωπικό.  
5. Απαρχαιωμένος εξοπλισμός στο εργαστήριο Η/Υ.  
6. Έλλειψη σε ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό (ψυχολόγος, κοινωνική 

λειτουργός) 

Ευκαιρίες (Opportunities) 

1. Συνεργασία σχολείου με επιστημονικό προσωπικό για επιμόρφωση μαθητών  
2. Συνεργασία με φορείς (κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου, Αστυνομία κλπ)  
3. Συνεργασία με σύλλογο γονέων και κηδεμόνων και συμμετοχή του σε 

δράσεις του σχολείου. 
4. Συμμετοχή του σχολείου σε προγράμματα ευρωπαϊκά. 
5. Δημιουργία ενός συλλογικού οράματος με βάση το οποίο τίθενται οι στόχοι 

του σχολείου και υλοποιείται ο εκπαιδευτικός προγραμματισμός. 

Παραθέτουμε τα συμπεράσματά μας από τη χρήση της SWOT ανάλυσης στο εξαθέσιο 
Δημοτικό σχολείο. 

Συμπεράσματα 

Διαπιστώθηκε ότι η ανάλυση SWOT αποτελεί ένα χρήσιμο και σχετικά εύκολο στην 
εφαρμογή του εργαλείο, για την εξέταση των δυνατών και αδύνατων σημείων και για 
τη λειτουργία του προγραμματισμού της εκπαιδευτικής μονάδας. 

Η ανάλυση SWOT βοήθησε να ληφθούν οι κατάλληλες αποφάσεις στο σχολείο. 
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Μπορεί η ανάλυση και η καταγραφή του πίνακα SWOT να βοηθήσει κάθε σχολική 
μονάδα (διευθυντή/ντρια, σύλλογο διδασκόντων), να κατανοήσει το πλαίσιο μέσα στο 
οποίο λειτουργεί και να τροποποιήσει στη συνέχεια κατάλληλα το όραμα της.  

Με την ανάλυση SWOT διερευνήθηκαν οι μελλοντικές δυνατότητες του εξαθέσιου 
δημοτικού σχολείου και εντοπίστηκαν οι αδυναμίες και οι απειλές. Αυτό οδήγησε τη 
Δ/ντρια και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου να τροποποιήσουν, ως ένα σημείο, το 
όραμα τους για το σχολείο και να θέσουν άλλες προτεραιότητες για την εξάλειψη των 
αδυναμιών και την αντιμετώπιση των απειλών .  

Η ανάλυση SWOT μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο προγραμματισμού για 
εκπαιδευτικούς, όταν εφαρμόζουν ένα μακροχρόνιο ή βραχυχρόνιο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα (project), στη σχολική μονάδα και επιθυμούν τη θετική έκβαση-περάτωση 
του προγράμματος. Επιπρόσθετα μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο 
προγραμματισμού για ερευνητές έτσι ώστε να κατανοήσουν το ερευνητικό πλαίσιο 
μέσα στο οποίο λειτουργούν. 
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Εθελοντισμός - Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 
και δράσεις πολιτιστικής-περιβαλλοντικής εκπαίδευσης  

Μαρία Ευαγγελίου,  Δασκάλα Γενικής και Ειδικής Αγωγής, Μ.Ed.,  

Περίληψη 

Το θέμα της παρούσας εργασίας εξετάζει τη σχέση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 
(Ε.Κ.Ε.) με τον Εθελοντισμό. Τα τελευταία χρόνια η Ε.Κ.Ε. έχει προσελκύσει το εν-
διαφέρον των επιχειρήσεων, αλλά και των κοινοτήτων που δραστηριοποιούνται. Σκο-
πός μας είναι να εξεταστεί αν μπορούν οργανισμοί (όπως είναι το σχολείο, αθλητικός 
οργανισμός,…) να συνεργαστούν και να ενισχυθούν μέσω της Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης των επιχειρήσεων και την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα, να προβάλουν οι 
επιχειρήσεις το κοινωνικό τους πρόσωπο, μέσα από το κοινωφελές έργο τους (εξωτε-
ρικά) αλλά και με τις συνθήκες εργασίας (εσωτερικά). Προβάλουμε τον ρόλο της προ-
σφοράς, μέσα από τον εθελοντισμό. Επίσης παρουσιάζουμε πως η Ε.Κ.Ε. μαζί με τις 
εθελοντικές οργανώσεις και συλλόγους μπορούν να προάγουν και να κάνουν διάχυση 
καλών πρακτικών στην κοινωνία. 

Λέξεις-Κλειδιά : Ε.Κ.Ε., Εθελοντισμός, καλές πρακτικές. 

Volunteering - Corporate Social Responsibility and cultural-environmental edu-
cational actions 

Maria Evangeliou, Primary and Special Education, M.Ed. 

Abstract 

The topic of this paper has to do with Volunteering and Corporate Social Responsibility 
(C.S.R.). In recent years, the C.S.R. has attracted the interest of businesses, but also of 
active communities. Our aim is to examine organizations (such as the school, sports 
organization,…) can collaborate and strengthen through corporate social responsibility 
and responsible entrepreneurship, businesses to promote their social face, through pub-
lic benefit their work (externally) but also with the working conditions (internally). We 
promote the selfless role of the offer, through volunteering. We also show that CSR 
together with voluntary organizations and associations can promote people and dissem-
inate good practices in society. 

Key-Words: Corporate Social Responsibility, Volunteering, good practices. 

Εισαγωγή 

Η παγκοσμιοποίηση, η οικονομική κρίση, η πρόσφατη κρίση υγείας, οι πολιτικές ανα-
κατατάξεις και οι τεχνολογικές εξελίξεις, προκαλούν ραγδαίες και ριζικές αλλαγές 
στην κοινωνία παγκόσμια. Οι απαιτήσεις και οι προσδοκίες της κοινωνίας από τις 

116/257

________________________________________________________________________________________________________________ 
 i-Teacher       -        I.S.S.N. : 1792 - 4146         -        Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Περιοδικό         -        33ο  Τεύχος       -        Ιούνιος    2022



επιχειρήσεις έχουν αλλάξει. Στην σημερινή εποχή οι εταιρείες κρίνονται , όχι μόνο με 
βάση τα οικονομικά αποτελέσματα, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, αλλά με βάση 
περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια, μέσα από τη συμμετοχή τους στις πολιτιστι-
κές, περιβαλλοντικές δράσεις. Έρευνες έχουν δείξει, ότι εταιρίες με υψηλά επίπεδα 
κοινωνικής δράσης, θεωρούνται πιο δημοφιλείς και πιο αναγνωρίσιμες από τους κατα-
ναλωτές, σε σύγκριση αυτών με χαμηλότερη κοινωνική δραστηριότητα.( Γενική Γραμ-
ματεία Εμπορίου ). Η πρώτιστη λειτουργία της Ε.Κ.Ε. είναι η ουσιαστική ένταξη των 
επιχειρήσεων τους στην κοινωνία και η αποδοχή της.  

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Ε.Κ.Ε.) 

Σύμφωνα με την Πράσινη Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η Ε.Κ.Ε. συνιστάται στην 
ενσωμάτωση, σε εθελοντική βάση, θεμάτων κοινωνικής και περιβαλλοντικής μέρι-
μνας, στις επιχειρηματικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων, καθώς και στις επαφές 
τους με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Πιο συγκεκριμένα, η Πράσινη Βίβλος όρισε την 
Ε.Κ.Ε. ως την «έννοια σύμφωνα με την οποία οι εταιρείες ενσωματώνουν σε εθελοντική 
βάση κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες στις επιχειρηματικές τους δραστηριότη-
τες και στις επαφές τους με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη». (Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης-Πράσινη Βίβλος). Την Ε.Κ.Ε. αρχικά την συναντάμε στην Αρχαία Ελλάδα, με τη 
μορφή της χορηγίας. Θεσμοθετήθηκε με νόμο την εποχή του Κλεισθένη και του Περι-
κλή . Με αυτόν τον τρόπο οι εύποροι Αθηναίοι πρόσφεραν στην πολιτεία για χάρη του 
κοινωνικού συνόλου. Η χορηγία (χορηγός: ο άγων τον χορόν ), ήταν υποχρεωτική για 
τους 120 πιο εύπορους πολίτες, από καθεμιά από τις δέκα φυλές της Αθήνας. Αυτοί οι 
πολίτες-χορηγοί θεωρούνταν ιεροί για τους συμπολίτες τους.( Χορηγία στην Αρχαία 
Ελλάδα ). Σήμερα η Ε.Κ.Ε. διαμορφώνεται από τις εξής κατηγορίες: Cause promotion 
(Προώθηση Σκοπού), Cause-related marketing (Μάρκετινγκ Σκοπού), Corporate social 
marketing (Κοινωνικό Μάρκετινγκ), Corporate philanthropy (Εταιρική Φιλανθρωπία), 
Community volunteering (Εταιρικός Εθελοντισμός), Socially responsible business 
practices (Κοινωνικά Υπεύθυνες Επιχειρηματικές Πρακτικές ). Δίκαιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης-Πράσινη Βίβλος 

Τομείς- Μέρη της Ε.Κ.Ε. 

Η Ε.Κ.Ε. αποτελείται από συγκεκριμένα μέρη που δραστηριοποιούνται σε όλο το φά-
σμα της κοινωνίας μας. Οι διάφορες επιχειρήσεις μέσα από το υπεύθυνο «επιχειρείν», 
μπορούν να βελτιώσουν την οικονομική περιβαλλοντική και κοινωνική τους αποτελε-
σματικότητα. Μπορούν να συνεισφέρουν με εκπαιδευτικά προγράμματα και να συμ-
βάλλουν, έτσι, στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στην ανάπτυξη της επιχειρηματικό-
τητας, στην απασχόληση, στις παροχές, στις χορηγίες και στα προγράμματα για τους 
νέους. Η επιχείρηση μέσα από ένα σύνολο στρατηγικών ενεργειών και πολιτικών, κά-
νει ενέργειες έτσι ώστε να αποτελούν έναν προτιμητέο εργοδότη. ( C.S.R. HELLAS ). 
Οι επιχειρήσεις ενθαρρύνουν τους προμηθευτές τους να εφαρμόζουν τις αρχές της κοι-
νωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης, έτσι ώστε να έχουν συνεργασία μαζί τους. Οι 
τοπικές κοινωνίες μπορούν να ενισχυθούν μέσα από την διάθεση νέων θέσεων 
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εργασίας, δράσεις για την εκπαίδευση, την υγεία, την αγορά προϊόντων από τοπικούς 
προμηθευτές, προγράμματα για νέους. ( C.S.R. HELLAS ). 

Μέσα από το συνολικό της έργο η Ε.Κ.Ε. επενδύει στο φυσικό περιβάλλον στη βιώσιμή 
και αειφόρο ανάπτυξη, στις πράσινες δράσεις, στη διαχείριση αποβλήτων.( Ηνωμένα 
Έθνη ), επίσης λαμβάνει μέριμνα για τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού όπως οι άνθρωποι 
με ειδικές ικανότητες.( Υπουργείο Εργασίας ), (ΣΕΒ). 

Τα προβλήματα που πρέπει να ξεπεραστούν στην Ελλάδα στα χρόνια της οικονομικής 
κρίσης είναι η απουσία εθνικής στρατηγικής και η έλλειψη πρόβλεψης ενισχυτικού 
μηχανισμού, για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να αναλάβουν έργο σύμφωνα με τις 
αρχές της Ε.Κ.Ε. (Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων).  

Η Ε.Κ.Ε. στην Ελλάδα 

Το 1996 το Ελληνικό Δίκτυο για τη Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί μέρος του 
Ευρωπαικού Δικτύου με την ονομασία: «Ελληνικό Δίκτυο Επιχειρήσεων για την 
κοινωνική Συνοχή». Αποτελείται από 13 εταιρείες, όπου το 2001 μετονομάστηκε: 
«Ελληνικό Δίκτυο για την Ε.Κ.Ε.», και το 2003 απέκτησε τη νομική μορφή του Μη 
Κερδοσκοπικού Σωματείου (C.S.R. ). 

Στόχος είναι η συνεργασία και η υποστήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων για την επί-
τευξη της αποδοτικότητας και της διαρκούς επιχειρηματικής και ανθρώπινης ανάπτυ-
ξης, με την ένταξη της Ε.Κ.Ε. στις βασικές επιχειρηματικές στρατηγικές και πρακτικές. 
Οι στόχοι του δικτύου πραγματώνονται, μέσα από τη συνεχή ενημέρωση και τη διά-
δοση πληροφοριών, στη δικτύωση και συνεργασία με επιχειρήσεις και στη συμβολή 
των επιχειρήσεων σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Επίσης, προσπαθεί να ευαι-
σθητοποιήσει την επιχειρηματική κοινότητα σχετικά με την κοινωνική συνοχή, να συ-
γκεντρώσει πόρους και να συντονίσει τη δραστηριότητά τους στην κοινωνική αλλη-
λεγγύη, στην προσφορά στον δημόσιο διάλογο ιδεών και προτάσεων. Τέλος, να ανα-
πτύξει μηχανισμούς επικοινωνίας και συντονισμού ανάμεσα στις επιχειρήσεις που με-
τέχουν στο Δίκτυο. Μέσω και του Δικτύου, οι επιχειρήσεις μπορούν να δημοσιοποιούν 
τις θέσεις τους, γύρω από την Ε.Κ.Ε., να επικοινωνούν με την τοπική και την ευρύτερη 
κοινωνία και να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις και δημόσιες διαβουλεύσεις. Βέβαια για 
να εφαρμοστεί από τις επιχειρήσεις η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, πάντα σε εθελο-
ντικό πλαίσιο, χρειάζεται ένα οργανωμένο και καλά ρυθμισμένο σχέδιο εθνικής στρα-
τηγικής από πλευρά της κυβέρνησης, έτσι ώστε να διαμορφωθεί μια συνολική στρατη-
γική για την Ε.Κ.Ε.. (BITC) 

Ε.Κ.Ε. και Ανθρώπινο Δυναμικό 

Η Ε.Κ.Ε. είναι δυνατό να μετατρέψει την επιχείρηση σε «Εταιρικό Πολίτη» (Citizenship 
Responsibilities) που περιλαμβάνει την υποστήριξη σε κοινωφελή ιδρύματα και οργα-
νισμούς, την οικονομική υποστήριξη ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων, την 
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οικονομική υποστήριξη της έρευνας και τις δωρεές. Οι επιχειρήσεις στο πλαίσιο των 
ευθυνών τους ως εταιρικοί πολίτες πρέπει να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των κοι-
νωνικών προβλημάτων, στη μείωση των παραβιάσεων των ανθρώπινων δικαιωμάτων, 
να υποστηρίζουν προοδευτικές, κρατικές, πολιτικές νομοθεσίες, να συμβάλλουν στη 
μείωση του χάσματος μεταξύ πλουσίων και φτωχών, να συμβάλλουν στη μείωση της 
εξάπλωσης σοβαρών ασθενειών. Τα προγράμματα του εθελοντισμού αναφέρονται 
στην προσπάθεια των επιχειρήσεων να προσφέρουν στις τοπικές κοινωνίες, όπου εδρά-
ζονται. Μ’ αυτόν τον τρόπο οι εργαζόμενοι θα είναι πιο ικανοποιημένοι και ευαισθη-
τοποιημένοι, θα συμβάλλουν στη βελτίωση της εταιρικής εικόνας και θα προσελκύουν 
νέους εργαζομένους. (Ασπρίδης, Γ. 2015). 

Εθελοντισμός 

Εθελοντισμός είναι η με υψηλό αίσθημα ευθύνης και ανιδιοτελή χαρακτήρα προσφορά 
έργου ή υπηρεσίας που αναλαμβάνει το άτομο μεμονωμένα ή σε ομάδα, με ελεύθερη 
βούληση, χωρίς την προσδοκία ή απαίτηση υλικού ή άλλου είδους ανταλλάγματος, με 
σκοπό τη βοήθεια προς τον συνάνθρωπο και την κοινωνία ευρύτερα. (Ορισμός της Γ.Γ. 
Νέας Γενιάς για το «Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού»2011), ( Η Δύναμη της Προσφο-
ράς ). Η προσφορά έργου ή υπηρεσίας που αναλαμβάνει το άτομο μεμονωμένα ή σε 
μία ομάδα με αίσθημα ευθύνης και ελεύθερη βούληση χωρίς να περιμένει ή να απαιτεί 
ανταμοιβή σε χρήμα ή άλλου είδους αντάλλαγμα, με σκοπό τη βοήθεια προς τον συ-
νάνθρωπο και την κοινωνία ευρύτερα. (Νοιάζομαι και Δρω). 

Εθελοντισμός – Αλληλεγγύη – Ακτιβισμός - Πολιτειότητα 

Οι παλαιότερες έννοιες: φιλανθρωπία, αγαθοεργία, έρχονται να ταιριάξουν με τις σύγ-
χρονες: αλληλεγγύη, ακτιβισμός, ενεργός πολιτειότητα – ενεργός πολίτης. Όλες αυτές 
οι ενέργειες εμπίπτουν στον εθελοντισμό. 

Η αλληλεγγύη συνδέεται με έννοιες όπως η συμπαράσταση και η αλληλοβοήθεια. Στη-
ρίζεται στο αίσθημα ενότητας μεταξύ ατόμων που τους συνδέουν κοινά συμφέροντα, 
στόχοι ή κίνδυνοι. Είναι έννοια κυρίως κοινωνιολογική και συνήθως αναφέρεται σε 
ομάδες ανθρώπων παρά σε άτομα. Αφορά τις σχέσεις σε μια κοινωνία με τις οποίες οι 
άνθρωποι συνδέονται μεταξύ τους (Αλληλεγγύη για όλους). 

Ο ακτιβισμός είναι μια έννοια που συνδέεται με τον εθελοντισμό, τουλάχιστον σε κά-
ποια χαρακτηριστικά του. Πρόκειται για φιλοσοφική θεωρία που υποστηρίζει ότι η ου-
σία του ανθρώπου εκδηλώνεται με την πρακτική ενέργεια. Επίσης, είναι και ο χαρα-
κτηρισμός κάθε πολιτικής συμπεριφοράς που δίνει υπέρμετρη σημασία στη δράση και 
μειώνει τη σημασία της θεωρητικής θεμελίωσης κάθε δραστηριότητας. (Νοιάζομαι και 
Δρω). 

Η πολιτειότητα είναι η ιδιότητα του να είναι κανείς πολίτης. Η ενεργός πολιτειότητα 
προϋποθέτει την ενημέρωση για τα κοινά, τη γνώση των δικαιωμάτων και των 
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υποχρεώσεων που έχει το άτομο ως πολίτης, την έκφραση των απόψεων του, την απαί-
τηση για διαφάνεια και δικαιοσύνη, την ενεργή συμμετοχή στις κοινωνικές διεργασίες. 
Η έννοια του «ενεργού πολίτη» αναφέρεται συνήθως στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων 
του στο δημόσιο χώρο και στην ενεργό συμμετοχή στις πολιτικές και κοινωνικές δομές 
διαμόρφωσης απόψεων ή λήψης αποφάσεων, όπως είναι οι φορείς αυτοδιοίκησης, τα 
κόμματα, οι συνδικαλιστικοί φορείς, οι διάφοροι Σύλλογοι αλλά και οι άτυπες συλλο-
γικότητες (πολιτικού, πολιτιστικού ή κοινωνικού χαρακτήρα), οι επιστημονικές ενώ-
σεις, κ.ά. (Νοιάζομαι και Δρω).  

Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών αντιπροσωπεύουν τους παράγοντες της 
αγοράς εργασίας, μέσω των οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων, συγκεκριμένους 
κοινωνικο-οικονομικούς κύκλους, τους μη κυβερνητικούς οργανισμούς, οι οποίοι υπε-
ρασπίζονται κοινούς στόχους (την προστασία του περιβάλλοντος, τα δικαιώματα των 
καταναλωτών, την εκπαίδευση και κατάρτιση, κλπ), τις οργανώσεις της βάσης, οι ο-
ποίες εκπροσωπούν ένα μέρος της κοινωνίας (τα κινήματα νέων, τις ενώσεις υπέρ της 
οικογένειας, κλπ), καθώς και τις θρησκευτικές κοινότητες αναγνωρίζει επίσης τη ση-
μασία της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών στη χρηστή ευρωπαϊκή διακυβέρ-
νηση. (Συνθήκη της Λισαβόνας άρθρο 15 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρω-
παϊκής Ένωσης –( ΣΛΕΕ),( Law Spot) 

 Συνοψίζοντας η Κοινωνία των Πολιτών εμφανίζεται 

• Ως το αντίθετο του Κράτους 
• Ως τα ενδιάμεσα στρώματα μεταξύ των κυβερνώντων και κυβερνωμένων. 
• Ως ενδιάμεσος χώρος μεταξύ κράτους και αγοράς 

Οι πιο πρόσφατες θεωρίες γύρω από την Κοινωνία Πολιτών και τις συνθήκες ισχυρο-
ποίησής της εστιάζονται σε έναν «ενδιάμεσο» χώρο μεταξύ κράτους και αγοράς: σε 
έναν αυτοκυβερνώμενο κοινωνικό χώρο, αποτελούμενο από θεσμούς, ομάδες, οργα-
νώσεις οι οποίες λειτουργούν κατά του άκρατου ατομικισμού της αγοράς και κατά του 
κρατικού αυταρχισμού (ΤΟ ΒΗΜΑ) 

Ο εθελοντισμός μπορεί να θεωρηθεί ως συνδυασμός ακτιβισμού και άμισθης εργασίας 
όπως μπορεί να συνδεθεί με την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου και με την ανιδιο-
τελή προσφορά. Ο εθελοντισμός είναι ο συνδυασμός και των τριών διακριτών στοι-
χείων. (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Γραφείο Διασύνδεσης ) 

Οικονομική κρίση και εθελοντισμός 

Η οικονομική κρίση και τα μέτρα λιτότητας που πήρε το ελληνικό κράτος οδήγησαν 
σε πολύ δύσκολες συνθήκες διαβίωσης πολλά νοικοκυριά. Με βάση τα στοιχεία της 
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, το 23% του πληθυσμού το 2011 βρισκόταν κάτω από 
το όριο της φτώχειας και ακόμα διπλάσιο αυτού ήταν το ποσοστό που βρισκόταν σε 
κίνδυνο φτώχειας. Κατά τη διάρκεια του έτους η ανεργία αυξήθηκε κατά 11,5% 
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περισσότερο από το προηγούμενο ποσοστό. Οι κυριότερες ομάδες του υψηλότερου 
κινδύνου φτώχειας ήταν οι πολυμελείς οικογένειες με τρία η περισσότερα εξαρτώμενα 
παιδιά, οι μη οικονομικά ενεργοί (πχ οι νοικοκυρές), εκείνοι που έμεναν σε σπίτι με 
ενοίκιο κ.α. Συμπερασματικά η φτώχεια μετατοπίστηκε από τους ηλικιωμένους στα 
νεότερα άτομα (Ελληνική Στατιστική Αρχή). 

Σύμφωνα με μία ακόμη έρευνα που πραγματοποιήθηκε, τη χρονική περίοδο από το 
2008 έως το 2013 το 51% των ελληνικών νοικοκυριών βρισκόταν σε απόλυτη από-
γνωση και ζούσε με οικονομική βοήθεια από άλλα άτομα. (πχ γείτονες, συγγενείς), απ’ 
αυτό το 16% ζούσε λαμβάνοντας ένα βοήθημα όπως επίδομα ή μία μικρή σύνταξη, το 
8% δεχόταν βοήθεια από άλλα άτομα της οικογένειας και τέλος το 25% επιβίωνε μέσω 
περισσότερων πηγών οικονομικής στήριξης. (πχ. επιδόματα, μεροκάματα κ.λπ.). (Ελ-
ληνική Στατιστική Αρχή). Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μια μετατόπιση της 
ευθύνης για την κοινωνική προστασία από το κράτος προς τις οικογένειες και τον ιδιω-
τικό τομέα. Το 2015 μπήκαν οι βάσεις για μια πολιτική επιδομάτων. Δίνονταν κάποια 
μικροποσά σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες αντί μιας οργανωμένης και με εθνικό σχε-
διασμό πολιτικής στήριξης οικογενειών που δεν μπορούσαν να αντεπεξέλθουν ούτε 
στα βασικά για την καθημερινή τους επιβίωση. Η δημοσιονομική και η ανθρωπιστική 
κρίση φέρνει στο προσκήνιο έναν δυνατό παράγοντα ενίσχυσης των ασθενέστερων, 
την τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτή βοηθάει στην ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ 
των ατόμων της τοπικής κοινωνίας και την αίσθηση ότι ανήκουν σε μία κοινότητα.  

Συμπερασματικά ο εθελοντισμός σήμερα δύναται να διαμορφώσει μια ελπιδοφόρα 
προοπτική για την σύγχρονη κοινωνία με τρόπο που η μορφή και το περιεχόμενό του 
μπορούν να αποκτήσουν καινοτόμα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά τα οποία 
θα συμβάλουν στην ενδυνάμωση και στην αναμόρφωση της ελληνικής κοινω-
νίας.(Ε.Κ.Κ.Α)  

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Εθελοντισμός 

Οι εταιρίες ενσωματώνουν σε εθελοντική βάση κοινωνικές, περιβαλλοντικές ανησυ-
χίες στις επιχειρηματικές δραστηριότητες τους. Μέσα από τις βασικές αρχές της ΕΚΕ 
η εταιρία μπορεί να έχει στραμμένο το ενδιαφέρον της στην τοπική κοινωνία, η οποία 
επιθυμεί να γνωρίζει ότι φιλοξενεί οργανισμούς που μοιράζονται τις ίδιες αξίες και 
ανησυχίες με αυτήν. Οι τοπικές εθελοντικές οργανώσεις και σύλλογοι γίνονται κοινω-
νοί αυτής της προσπάθειας, ξέροντας πως οι τοπικές επιχειρήσεις γίνονται μέρη της, με 
τις καλύτερες συνθήκες εργασίας, με την ευαισθητοποίηση τους για το περιβάλλον και 
την υγεία των κατοίκων. Έχει σημασία για τους ανθρώπους των τοπικών κοινοτήτων 
να βλέπουν πως οι επιχειρήσεις είναι συμμέτοχοι στις δικές τους εθελοντικές δράσεις, 
και στην προσπάθειά τους, έτσι ώστε οι μελλοντικές γενιές να ζήσουν σε ένα κόσμο 
που σέβεται τον άνθρωπο και τη φύση. Να ξέρουν ότι στο όνομα του κέρδους δε θυ-
σιάζονται βασικές ανθρώπινες ανάγκες, ούτε οι βασικοί νόμοι της φύσης. ( ΕΕΚ). 
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Πολλές επιχειρήσεις αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία να συνδυάσουν την οικονομική 
αποδοτικότητα με την αποδοτικότητα στον κοινωνικό και περιβαλλοντικό τομέα. Η 
συμμετοχή των επιχειρήσεων στο οικονομικό πεδίο αφορά την συμμετοχή τους σε φι-
λανθρωπικές δραστηριότητες, σε χορηγίες πολιτιστικών εκδηλώσεων, οργάνωση δια-
γωνισμών, απονομή υποτροφιών. Υπάρχουν παραδείγματα ανακατασκευής ολόκληρου 
χωριού, μετά από πυρκαγιά, από μία εταιρία. Μεγάλες τηλεοπτικές επιχειρήσεις γίνο-
νται χορηγοί επικοινωνίας, εκδίδουν βιβλία, παρέχουν εκπαίδευση και υποτροφίες, ε-
νισχύουν την αριστεία, ιδρύουν κέντρα πολιτισμού, επιστρέφοντας πολλές φορές στην 
περιοχή ή στις χώρες που δραστηριοποιούνται ένα μέρος των κερδών τους. Μέσα στις 
δραστηριότητες της ΕΚΕ που συνδυάζονται απόλυτα με την εθελοντική δράση, οργα-
νισμών και συλλόγων της κοινότητας, είναι η συμμετοχή τους στην τοπική ανάπτυξη. 
Αυτό γίνεται με τη χορηγία τοπικών και εθνικών πολιτιστικών ιδρυμάτων, όπως θέα-
τρα, μουσεία και πολιτιστικών συλλόγων. Ενισχύουν την αποδοχή της διαφορετικότη-
τας, μέσα από την επιχορήγηση προγραμμάτων για τους πρόσφυγες, τα ανθρώπινα δι-
καιώματα, την έρευνα για την δημιουργία φαρμάκων, την διευκόλυνση της καθημερι-
νότητας των ατόμων με ειδικές ικανότητες. Επίσης είναι σημαντικές οι χορηγίες σε 
δημόσια σχολεία υποβαθμισμένων ή παραμεθόριων περιοχών με τεχνολογικό υλικό. 
Υπάρχει στήριξη και στον αθλητισμό, χορηγώντας παιδικές και εφηβικές ομάδες έτσι 
ώστε η εταιρία συντελεί στη μετάδοση του αθλητικού πνεύματος. Επίσης η προβολή 
της ΕΚΕ παρατηρείται και στο επίπεδο των προϊόντων. Ενδεχομένως, η κατασκευή 
προϊόντων για άτομα με ειδικές ικανότητες να έχει μεγαλύτερο κόστος, προάγει όμως 
τη δεοντολογία και τον σεβασμό των μελών της κοινότητας. Οι εταιρίες συνεισφέρουν 
στις κοινότητες τους παρέχοντας θέσεις εργασίας, μισθούς, κοινωνικές παροχές, αλλά 
και φόρους. Ταυτόχρονα όμως οι εταιρίες εξαρτώνται από τη υγεία, την σταθερότητα 
και τη ευημερία των κοινοτήτων, μέσα στις οποίες λειτουργούν. Υπάρχει αλληλεπί-
δραση μεταξύ εταιριών και φυσικού περιβάλλοντος, όπως: καθαρές λίμνες και ποτά-
μια, καθαρός αέρας, σωστό οδικό δίκτυο.( Ευρωπαϊκή Επιτροπή ) 

Σήμερα, όλο και περισσότερο αναγνωρίζεται ο αντίκτυπος των δραστηριοτήτων μιας 
εταιρίας στα ανθρώπινα δικαιώματα των εργαζομένων και στις τοπικές κοινωνίες, το 
οποίο ξεπερνά το πεδίο των εργασιακών δικαιωμάτων. Το εθελοντικό πρότυπο συμπε-
ριφοράς μπορεί να συμβάλλει στην προώθηση διεθνών εργασιακών προτύπων, η απο-
τελεσματικότητα ωστόσο εξαρτάται από την σωστή εφαρμογή και επαλήθευση του.  

Βιβλιογραφικές αναφορές 

Aspridis,G.,(2015): Etairiki koinoniki Efthyni: I opsi tou anthropinou paragonta. El-
linika Akadimaika Syngrammata,www.kallipos.gr  

Egcheiridio Ethelontismou “Mathe, Des, Drase” tis Genikis Grammateias Neas Ge-
nias 
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Ιστότοποι 

Allilengyi gia olous: https://www.solidar-
ity4all.gr/el/%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE
%B3%CE%B3%CF%8D%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-
%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%82, Anaktisi 30/4/2021 

Noiazomai kai Dro: https://noiazomaikaidrw.gr/aktivismos/, Anaktisi 30/4/2021 

Noiazomai kai Dro: (https://noiazomaikaidrw.gr/energos-politiotita-energos-politis/, 
Anaktisi 30/4/2021  

TO VIMA: https://www.tovima.gr/2008/11/24/opinions/ti-einai-i-koinwnia-twn-
politwn/  

LawSpot https://www.lawspot.gr/nomikes-plirofories/nomothesia/synthiki-gia-ti-
leitoyrgia-tis-eyropaikis-enosis Anaktisi 30/4/2021 

Synthiki Lisavonas: https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN  

Panepistimio Ioanninon,Grafeio Diasyndesis: (http://gd.uoi.gr/index.php?op-
tion=com_content&view=article&id=335&Itemid=43) Anaktisi 30/4/2021 

Iera Archiepiskopi Athinon: http://iaathethelontis-
mos.gr:8001/mod/book/view.php?id=77&chapterid=62 Anaktisi 2/5/2021  

ELIAPEP, Paratiritirio gia tin krisi, Elliniko Idryma Evropaikis kai Exoterikis Politi-
kis: https://www.eliamep.gr/ Anaktisi 2/5/2021 

Elliniki Statistiki Archi: https://www.statistics.gr Ανάκτηση 2/5/2021 

E.K.K.A (Ethniko Kentro Koinonikis Allilengyis): http://www.ekka.org.gr/in-
dex.php/neo ) Anaktisi 30/5/2021 

ELOT, Ellinikos Organismos Typopoiisis: 
http://www.elot.gr/1201_ELL_HTML.aspx, Anaktisi 30/5/2021 

CSR HELLAS:https://www.csrhellas.net/network/themata-eke/ti-einai-eke/ Anaktisi 
2/6/2021 

Inomena Ethni: https://sustainabledevelopment.un.org/). Anaktisi 2/6/2021, Anaktisi 
7/6/2021 
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Ypourgeio Ergasias: http://www.epanad.gov.gr/default.asp?pID=36&la=1). Anaktisi 
2/6/2021 

Ypourgeio Anaptyxis kai Ependyseon: http://www.opengov.gr/ypoian/?p=5188). 
Anaktisi 1/6/2021 

Syllogos Ellinon Viomichanon(SEV): https://www.sev.org.gr/vivliothiki-tekmiri-
osi/miniaio-deltio-gia-to-rythmistiko-perivallon/i-diafoterikotita-yparchei-i-en-
taxi-exartatai-apo-emas-charta-diaforetikotitas-arches-aftodesmefsis-gia-
ypefthynes-epicheiriseis/ Anaktisi 30/5/2021  

 Business in the community (BITC) : https://www.bitc.org.uk/ 20/5/2021 

Fortune Greece: https://www.fortunegreece.com/article/icap-apotelesmata-erevnas-
eterikis-kinonikis-efthinis-se-epichirisis/ Anaktisi 12/5/2021 

Evropaiki Epitropi: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/doing-business-
eu/corporate-social-responsibility-csr_el 23/5/2021 

Geniki Grammateia Emporiou: http://www.opengov.gr/ypoian/wp-content/up-
loads/2017/07/EKE_10.7.17.pdf 20/5/2021 

Dikaio tis Evropaikis Enosis-Prasini Vivlos: https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/EL/ALL/?uri=CELEX%3A52001DC0366 30/3/2021 

Chorigia stin Archaia Ellada: http://theatro-vlepsias.blogspot.com/2010/07/blog-
post.html 27/3/2021 

I Dynami tis Prosforas: https://dinamiprosforas.gr/archives/4949 Anaktisi 30/5/2021 
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Η μετασχηματιστική ηγεσία στην εκπαίδευση 

Κωσταρής Χριστόφορος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.86, M.Sc, M.Ed. 
Κατσά Μαρία, Εκπαιδευτικός Π.Ε.03 & Π.Ε.86, M.Sc, M.Ed. 

Κοκορέτσας Ιωάννης, Εκπαιδευτικός Π.Ε.03, M.Sc, M.Ed. 
Παιδάκης Χρήστος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.83 

Περίληψη 

Η συνεργασία και η αποτελεσματική επικοινωνία των εκπαιδευτικών οδηγούν στην 
ανάπτυξη της συλλογικότητας και στην επίτευξη των στόχων που έχει θέσει η σχολική 
μονάδα. Ο διευθυντής-ηγέτης παίζει καθοριστικό ρόλο σε αυτό, αφού είναι το 
πρόσωπο που μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στη δημιουργία θετικού σχολικού 
κλίματος και να διαχειριστεί αποτελεσματικά τα προβλήματα που προκύπτουν. Το 
μετασχηματιστικό στιλ ηγεσίας διακρίνεται για την αλληλεπίδραση που δημιουργείται 
ανάμεσα στον ηγέτη και τα μέλη της ομάδας του, γεγονός που ενισχύει την 
ενσυναίσθηση και τον ενθουσιασμό των εργαζομένων στο να προσπαθούν διαρκώς για 
την εκπλήρωση των κοινών στόχων. Παράλληλα, η εφαρμογή του μετασχηματιστικού 
στιλ ηγεσίας συσχετίζεται θετικά με την οργανωσιακή νοηματοδότηση και την 
επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών.  

Λέξεις-Κλειδιά: μετασχηματιστική ηγεσία, επαγγελματική ικανοποίηση εκπ/τικών 

Transformational leadership in education 

Kostaris Christoforos, ICT teacher, M.Sc, M.Ed. 
Katsa Maria, Math & ICT teacher, M.Sc, M.Ed. 
Kokoretsas Ioannis, Math teacher, M.Sc, M.Ed. 

Pedakis Christos, Technology teacher 

Abstract 

The cooperation and effective communication of teachers leads to the development of 
collectivity and the achievement of the goals set by the school unit. The manager-leader 
plays a crucial role in this, as he is the person who can make a decisive contribution to 
creating a positive school climate, as well as to effectively manage the problems that 
arise. Transformational leadership style is distinguished by the interaction created 
between the leader and his team members, which enhances the empathy and enthusiasm 
of employees to constantly strive to achieve common goals. At the same time, the 
implementation of the transformational leadership style is positively correlated with the 
organizational meaning and teachers’ professional satisfaction. 

Key-Words: transformational leadership, teachers’ professional satisfaction 
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Εισαγωγή 

Η αποτελεσματικότητα της στοχοθεσίας της σχολικής μονάδας εξαρτάται σε 
σημαντικό βαθμό από τις σχέσεις αλληλεπίδρασης που αναπτύσσουν μεταξύ τους οι 
εμπλεκόμενοι σε αυτό (Hoy & Μiskel, 2013). Και τούτο, διότι η αποτελεσματική 
επικοινωνία και η συνεργασία των εκπαιδευτικών οδηγούν στην ανάπτυξη της 
συλλογικότητας και στην επίτευξη των στόχων που έχει θέσει το σχολείο (Σαΐτης, 
2005). Παράλληλα, η απόδοση νοήματος στην εργασία των εκπαιδευτικών δύναται να 
ενισχύσει την επαγγελματική τους ταυτότητα και να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο τους 
στη σχολική μονάδα όπου ανήκουν (Karakatsani και Papaloi, 2016). Συμπερασματικά, 
η σχολική μονάδα αποτελεί ένα κοινωνικό σύστημα στο οποίο ο διευθυντής-ηγέτης 
παίζει καθοριστικό ρόλο, αφού είναι το πρόσωπο που δύναται να συμβάλλει στη 
δημιουργία θετικού κλίματος και να διαχειριστεί τις συγκρούσεις που μπορεί να 
προκύψουν (Crossman and Harris, 2006). Αυτός είναι και ο βασικός λόγος για τον 
οποίο, τα τελευταία χρόνια, γίνεται έντονη συζήτηση σχετικά με το καταλληλότερο 
μοντέλο ηγεσίας που μπορεί να εφαρμοστεί στον χώρο της εκπαίδευσης. Κυρίαρχο 
καθίσταται το συμπέρασμα ότι τα παραδοσιακά μοντέλα ηγεσίας, τα οποία 
επικεντρώνονται σε ένα πρόσωπο που κατέχει την εξουσία, επιβάλλεται να δώσουν τη 
θέση τους σε περισσότερο δημοκρατικά μοντέλα τα οποία να υποστηρίζουν τη 
συνεργασία και να ενισχύουν το κλίμα της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης στα σχολεία 
(Jones, Forlin & Gillies, 2013). Συγκεκριμένα, το μοντέλο της μετασχηματιστικής 
ηγεσίας έχει τη δυναμική και τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται ώστε να συμβάλλει 
ουσιαστικά στη δημιουργία ενός δημοκρατικού σχολείου που να δίνει έμφαση στις 
αξίες της ισότητας, του σεβασμού και της δικαιοσύνης (Cambron-McCabe και 
McCarthy, 2005, όπ.ανάφ. στο Karakatsani και Papaloi, 2016). 

Παρακάτω, αρχικά, επιχειρείται η περιγραφή της διοίκησης ως διαδικασία, καθώς και 
οι λειτουργίες της. Στη συνέχεια, αναφέρονται οι σύγχρονες προσεγγίσεις για τους 
τύπους ηγεσίας στην εκπαίδευση, όπως είναι η διεκπεραιωτική και η παθητική-προς 
αποφυγή, ενώ αναλύεται εκτενέστερα η μετασχηματιστική ηγεσία. Ακολούθως, 
επιχειρείται η κριτική ανάλυση των επιπτώσεων που έχει η εφαρμογή τους στη 
σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα, ενώ παράλληλα, προκύπτουν χρήσιμα 
συμπεράσματα, τόσο για τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της σχολικής μονάδας 
ως σύστημα, όσο και την επαγγελματική ανέλιξη των εκπαιδευτικών.  

Σύγχρονες προσεγγίσεις & τύποι ηγεσίας στην εκπαίδευση 

Η διοίκηση αποτελεί μια πολύπλευρη διαδικασία, οι λειτουργίες της οποίας είναι 
(Κουτούζης, 1999β): (α) ο σχεδιασμός-προγραμματισμός, όπου τίθενται οι βασικές 
κατευθύνσεις και οι στόχοι του κάθε οργανισμού, (β) η οργάνωση, όπου 
προσδιορίζονται οι δραστηριότητες που κρίνονται αναγκαίες προκειμένου να 
επιτευχθούν οι στόχοι και αφού ομαδοποιηθούν, ανατίθενται σε συγκεκριμένες ομάδες, 
διαμορφώνοντας βαθμίδες ευθύνης, (γ) η διεύθυνση, όπου εποπτεύονται και 
καθοδηγούνται οι υφιστάμενοι προκειμένου να επιτευχθούν οι σκοποί και (δ) ο 
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έλεγχος, όπου γίνεται αξιολόγηση και εποπτεύονται οι δραστηριότητες, προκειμένου 
να εξασφαλιστεί η τήρηση των σχεδίων. Οι λειτουργίες αυτές συσχετίζονται μεταξύ 
τους, συνθέτοντας μια συνεκτική διαδικασία με διάρκεια (Κουτούζης, 1999β). Επίσης, 
η επιρροή που ασκεί o ηγέτης στους άλλους δια μέσου της κοινωνικής αλληλεπίδρασης 
αποτελεί τη δυναμική, αλλά συνάμα ακαθόριστη μορφή της δύναμης που οδηγεί στην 
εθελοντική τροποποίηση και συμμόρφωση της συμπεριφοράς (Αθανασούλα - Ρέππα, 
2012). Παράλληλα, βασικά γνωρίσματα της ηγεσίας αποτελούν το γεγονός ότι 
αποτελεί μια ομαδική λειτουργία αφού αφορά τη συνεργασία δύο ή περισσοτέρων 
ατόμων που αλληλεπιδρούν και το γεγονός ότι ο ηγέτης επιχειρεί να επιδράσει στη 
συμπεριφορά των υπολοίπων ατόμων μέσα από την κοινωνική αλληλεπίδραση που 
προκύπτει (Αθανασούλα - Ρέππα, 2012). Συμπερασματικά, η ηγεσία αποτελεί έναν 
τρόπο καθοδήγησης, τόσο των ατόμων, όσο και των ομάδων προς μια κοινή 
κατεύθυνση, καθώς επίσης και έναν τρόπο ορθής διαχείρισης μιας αλλαγής (Goleman, 
2000). 

Με βάση τη θεωρία τους Full_Range_Leadership_Theory (FRLT) οι Avolio_& Bass 
(2004a) επιχείρησαν να ερμηνεύσουν τα διάφορα στιλ ηγεσίας τα οποία, σύμφωνα με 
το συγκεκριμένο μοντέλο, είναι: (α) η διεκπεραιωτική ηγεσία, (β) η παθητική ηγεσία, 
(γ) η ηγεσία προς αποφυγή και (δ) η μετασχηματιστική ηγεσία. Αρχικά, η 
διεκπεραιωτική ηγεσία στηρίζεται σε μια σχέση συναλλαγής ανάμεσα στον ηγέτη και 
τους εργαζόμενους. Γι αυτό ο Burns (1978, όπ. αναφ. στο Πασιαρδής, 2004) αναφέρει 
ως «συναλλακτικούς» τους ηγέτες που προσφέρουν ανταμοιβές στους εργαζόμενους 
σε έναν οργανισμό επιχειρώντας να τους παρωθήσουν. Και τούτο, μέσω της 
ικανοποίησης μιας προσωπικής ανάγκης του εργαζόμενου με αντάλλαγμα μια 
συγκεκριμένη υπηρεσία ή έργο από τη μεριά του. Σύμφωνα με τον Bass (1985, όπ. 
ανάφ. στο Αθανασούλα-Ρέππα, 2012), ο διεκπεραιωτής ηγέτης δεν επιχειρεί να 
αλλάξει τον οργανισμό, αλλά λειτουργεί μέσα στο πλαίσιο που αυτός ορίζει, 
συνεισφέροντας στην ενίσχυση των δομών του. Επίσης, ο ηγέτης αυτός θέτει τους 
στόχους του οργανισμού και στη συνέχεια καθοδηγεί τους εργαζόμενους προς αυτούς, 
αποσαφηνίζοντας τους ρόλους και τα καθήκοντα για τον καθένα ξεχωριστά και 
επιβραβεύοντας την επίτευξη των αποτελεσμάτων με υλικές ανταμοιβές.  

Ακολούθως, η παθητική ηγεσία χαρακτηρίζεται από αρνητικό πνεύμα και 
παθητικότητα, με τον ηγέτη που το ακολουθεί να μην ανταποκρίνεται στις διάφορες 
καταστάσεις που προκύπτουν προκειμένου να τις αντιμετωπίσει με μεθοδικότητα, ενώ 
παρεμβαίνει μόνο όταν οι καταστάσεις έχουν πλέον «ξεφύγει» και τα προβλήματα 
έχουν μεγεθυνθεί (Avolio & Bass, 2004a). Γι αυτό, το συγκεκριμένο στιλ ηγεσίας 
δημιουργεί αρνητικές επιπτώσεις στον οργανισμό αλλά και στις σχέσεις του ηγέτη με 
τους εργαζόμενους, ενώ προσομοιάζει με το στιλ ηγεσίας προς αποφυγή (Avolio & 
Bass, 2004a). Σύμφωνα με το στιλ ηγεσία προς αποφυγή, ο ηγέτης παραιτείται από τις 
ευθύνες και την εξουσία που έχει, αποφεύγοντας να λάβει αποφάσεις. Ο ηγέτης που 
ακολουθεί αυτό το στιλ ηγεσίας δεν ανταποκρίνεται σε σοβαρά ζητήματα, 
καθυστερώντας να αναλάβει δράση για την αντιμετώπισή τους, ενώ είναι απών όταν 
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είναι απαραίτητος, καθιστώντας το συγκεκριμένο στιλ ηγεσίας το περισσότερο 
αναποτελεσματικό (Avolio & Bass, 2004a). 

Σύμφωνα με την Αθανασούλα-Ρέππα (2012), το μετασχηματιστικό στιλ ηγεσίας 
διακρίνεται για την αλληλεπίδραση που δημιουργείται ανάμεσα στον ηγέτη και τα μέλη 
της ομάδας του, γεγονός που αυξάνει τόσο την παραγωγικότητα του οργανισμού, όσο 
και τα κίνητρα των εργαζομένων. Ένας ηγέτης που είναι μετασχηματιστικός 
ενδιαφέρεται για τους υφισταμένους του, δίνοντας σημασία στην εσωτερική 
παρακίνηση και στις προσωπικές ανάγκες τους. Παράλληλα, μέσω της εφαρμογής του 
μετασχηματιστικού στιλ ηγεσίας πραγματοποιείται μια μορφή σύνδεσης μεταξύ του 
ενδιαφέροντος των εργαζομένων για προσωπική ανάπτυξη και του συμφέροντος του 
οργανισμού. Σύμφωνα με τον Bass (1985, όπ. ανάφ. στο Αθανασούλα-Ρέππα, 2012), 
οι τέσσερις διαστάσεις της μετασχηματιστικής ηγεσίας είναι οι εξής: 

α. Η εξιδανικευμένη επιρροή (idealized influence) ή χάρισμα (charisma) που αφορά 
την ικανότητα του ηγέτη να αφυπνίζει συναισθηματικά τους υφισταμένους του και να 
τους ωθεί να επιδιώκουν ολοένα υψηλότερους στόχους. Παράλληλα, ο ηγέτης εμπνέει 
στους υφισταμένους του σεβασμό και εμπιστοσύνη, παρέχοντάς τους το όραμα και την 
«αίσθηση» της αποστολής.  

β. Η πνευματική παρακίνηση (inspirational motivation), μέσω της οποίας ο ηγέτης 
μπορεί να διαμορφώνει υψηλές προσδοκίες και να εκφράζει σημαντικούς στόχους με 
απλό τρόπο, ενισχύοντας τις προσπάθειες των εργαζομένων. Παράλληλα, μπορεί να 
παρακινεί τους υφισταμένους πνευματικά προκειμένου να γίνουν περισσότερο 
καινοτόμοι και δημιουργικοί για τον οργανισμό τους.  

γ. Η διανοητική ενεργοποίηση (intellectual stimulation), που σχετίζεται με τα 
ερεθίσματα που δίνει ο ηγέτης στους συνεργάτες του προκειμένου να τους 
ενεργοποιήσει πνευματικά. Παράλληλα, τους ενισχύει την κριτική σκέψη καθώς και τη 
φαντασία τους, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους για επίλυση των 
προβλημάτων. 

δ. Το εξατομικευμένο ενδιαφέρον (individual consideration), με βάση το οποίο ο 
ηγέτης συμπεριφέρεται στους συνεργάτες του με σεβασμό, εξατομικεύοντας στις 
ιδιαίτερες προσωπικές ανάγκες τους. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι 
συνεργάτες ενός μετασχηματιστικού ηγέτη να ενθαρρύνονται στην επίτευξη των 
προσωπικών στόχων που έχουν θέσει, ακολουθώντας παράλληλα την προσωπική τους 
ανάπτυξη.  

Η μετασχηματιστική ηγεσία δίνει έμφαση και σημασία στην ανάπτυξη και τη 
στρατηγική σκέψη, επιτρέποντας, έτσι, στη διαδικασία της οργανωτικής αλλαγής να 
υλοποιείται ταχύτερα σε σχέση με τις άλλες μορφές ηγεσίας. Και τούτο, διότι, όπως 
τονίζουν οι Bass και Avolio (1990), η μετασχηματιστική ηγεσία αποτελεί ένα μοντέλο 
το οποίο ενδυναμώνει το επίπεδο αντίληψης των εργαζομένων, συμβάλλοντας στην 
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αποδοχή του οράματος και των στόχων των επιμέρους ομάδων. Παράλληλα, 
αναφέρουν ότι το συγκεκριμένο μοντέλο ηγεσίας δρα κατανέμοντας την τυπική 
εξουσία και ασκώντας προσωπική επιρροή εκ μέρους του ηγέτη. Άλλωστε, οι ηγέτες 
που εφαρμόζουν το μετασχηματιστικό μοντέλο διευκολύνουν τις νέες αντιλήψεις 
διαφοροποιώντας την επίγνωση των ζητημάτων. Ως εκ τούτου, ενισχύουν την 
έμπνευση, την ενσυναίσθηση και τον ενθουσιασμό των εργαζομένων στο να 
προσπαθούν διαρκώς για την εκπλήρωση των κοινών στόχων. Συμπερασματικά, 
δημιουργείται ένα εργασιακό περιβάλλον όπου οι εργαζόμενοι νιώθουν ικανοποίηση, 
ενώ παράλληλα, επικρατεί ένα κλίμα γόνιμης συνεργασίας. 

Το μετασχηματιστικό στιλ ηγεσίας αποτελεί το πιο ολοκληρωμένο μοντέλο ηγεσίας, 
που μπορεί να οδηγήσει στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, εφόσον εφαρμοστεί σωστά. 
Και τούτο, διότι ενισχύει τη βελτίωση της σχέσης και των πόρων όσων εμπλέκονται, 
με αποτέλεσμα τη βελτίωση του επιπέδου εργασιακής δέσμευσης και των δυνατοτήτων 
επίτευξης αμοιβαίων σκοπών (Stewart, 2006). Παράλληλα, όπως ισχυρίζονται οι 
Leithwood και Jantzi (1999), η εφαρμογή του μετασχηματιστικού στιλ ηγεσίας 
συνδέεται θετικά με την οργανωσιακή νοηματοδότηση και την επαγγελματική 
ικανοποίηση των εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα, η μετασχηματιστική ηγεσία δύναται 
να βελτιώσει την εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, επειδή επικεντρώνεται 
σε ένα σημαντικό μέρος της ικανοποίησης που συνδέει παράγοντες αίσθησης και 
έμπνευσης (Abelha, Carneiro και Cavazotte, 2018). Άλλωστε, είναι γενικότερα 
αποδεκτό ότι η ικανοποίηση του εργατικού δυναμικού από την εργασία είναι μία 
σημαντική ένδειξη αποτελεσματικότητας του οργανισμού, αφού, σύμφωνα με τους 
Fang, Chang και Chen (2009), έχει αξιοσημείωτη, εντυπωσιακά θετική και ορατή 
επιρροή στην οργανωτική δέσμευση και την απόδοση της εργασίας τους. Επομένως, ο 
μετασχηματιστικός ηγέτης μιας σχολικής μονάδας βοηθά το εκπαιδευτικό προσωπικό 
του να αναπτύξει συνεργατική κουλτούρα, ενδυναμώνοντας τη διάθεσή τους για 
επαγγελματική ανέλιξη, καθώς και βελτίωση του σχολικού οργανισμού. Βέβαια, σε 
εκπαιδευτικά συστήματα που είναι συγκεντρωτικά, όπως το ελληνικό, η εφαρμογή από 
τους ηγέτες μετασχηματιστικών πρακτικών, προϋποθέτει την ενισχυμένη αυτονομία 
των σχολικών μονάδων, ούτως ώστε να είναι δυνατός ο προσδιορισμός της 
κατεύθυνσης και του οράματος του σχολείου (Κατσαρός, 2008). 

Κριτική προσέγγιση των σύγχρονων τύπων ηγεσίας στην εκπαίδευση 

Ο ρόλος του διευθυντή-ηγέτη χαρακτηρίζεται από πολλές διαστάσεις, ενώ παράλληλα, 
αποτελεί βασική συνιστώσα προσδιορισμού της σχολικής αποτελεσματικότητας. Ο 
«συναλλακτικός» ηγέτης επιδιώκει τη σταθερότητα του οργανισμού, επιχειρώντας 
διαρκώς την επίτευξη των προκαθορισμένων στόχων, παρά την αλλαγή (Lussier & 
Achua, 2004). Όσον αφορά την παθητική ηγεσία, αλλά και την ηγεσία προς αποφυγή 
αποτελούν μορφές ηγεσίας που οδηγούν σε αρνητικά αποτελέσματα για τον 
εκπαιδευτικό οργανισμό. Και τούτο, διότι, η συνεχής αποφυγή αντιμετώπισης των 
προβλημάτων οδηγεί στην παγίωσή τους, ενώ η ελλιπής στοχοθεσία και η αποφυγή 
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ανάθεσης σαφών αρμοδιοτήτων οδηγεί σε προβληματικές σχέσεις αλληλεπίδρασης του 
ηγέτη με τους υφισταμένους του (Avolio & Bass, 2004a).  

Σχετικά με τη μετασχηματιστική ηγεσία, οι Barnett, Mc Cormick & Conners (2001), 
τονίζουν πως οι «μετασχηματιστικοί» ηγέτες, προσπαθώντας να παροτρύνουν τους 
εκπαιδευτικούς να αναλάβουν πρωτοβουλίες στη σχολική μονάδα, ενδέχεται να τους 
αποπροσανατολίσουν από τους πρωτεύοντες διδακτικούς στόχους τους. Επίσης, οι 
Piccolo και Colquitt (2006) κατέγραψαν έναν ακόμη περιορισμό, που σχετίζεται με την 
ιδιότητα των «μετασχηματιστικών» ηγετών να διαχειρίζονται το «νόημα» στην 
εργασία, αφού υπάρχουν εργαζόμενοι που δεν αποδέχονται την επιχειρούμενη 
μορφοποίηση της δικής τους πραγματικότητας (Smircich & Morgan, 1982). Στο ίδιο 
πλαίσιο, ο Stewart (2006) ισχυρίστηκε ότι το συγκεκριμένο στιλ ηγεσίας δίνει 
υπέρμετρη έμφαση στις μετασχηματιστικές ιδιότητες του διευθυντή-ηγέτη, γεγονός 
που τον ανάγει στη μοναδική πηγή εξουσίας εντός του σχολικού οργανισμού. Στον 
αντίποδα όμως, οι Leithwood και Jantzi (2000) αμφισβήτησαν την παραπάνω 
μοναδικότητα, τονίζοντας ότι υπάρχει καταμερισμός της εξουσίας ανάμεσα στους 
εκπαιδευτικούς και στους υπόλοιπους συμμετέχοντες στη σχολική μονάδα.  

Συμπεράσματα 

Παραπάνω, αναδείχθηκε η διοίκηση μιας σχολικής μονάδας ως ένα σύνολο 
λειτουργιών που έχουν λογική ροή και συνέχεια, ενώ παράλληλα, συσχετίζονται 
μεταξύ τους στο πλαίσιο μιας διαδικασίας που έχει στόχους, διάρκεια και δυναμική. 
Επίσης, παρουσιάστηκε η ηγεσία ως μια κοινωνική διαδικασία με βασικό 
χαρακτηριστικό της την αλληλεπίδραση μεταξύ των ατόμων που συνεργάζονται, στο 
πλαίσιο επίτευξης κοινών στόχων και βάσει ενός αρχικού σχεδιασμού (Αθανασούλα-
Ρέππα, 2012). Το παθητικό στιλ ηγεσίας και η ηγεσία προς αποφυγή χαρακτηρίζονται 
από παθητικότητα, δημιουργώντας αρνητικές επιπτώσεις στον οργανισμό αλλά και 
στις σχέσεις του ηγέτη με τους εργαζόμενους (Avolio & Bass, 2004α).  

Στον αντίποδα, έγινε σαφές πως η εφαρμογή του μετασχηματιστικού στιλ ηγεσίας σε 
έναν εκπαιδευτικό οργανισμό έχει πολλά πλεονεκτήματα, αφού θεωρείται «πνευματικό 
κεφάλαιο» το οποίο δύναται να ενισχύσει την αναδιάρθρωση των εκπαιδευτικών 
συστημάτων (Hoy και Miskel, 2008). Ως εκ τούτου, το μετασχηματιστικό στιλ ηγεσίας 
είναι το καταλληλότερο για τη θετική επίτευξη στόχων ενός εκπαιδευτικού οργανισμού 
(Αθανασούλα-Ρέππα, 2012), ενώ παράλληλα, ταιριάζει περισσότερο σε εκπαιδευτικές 
μονάδες που παρουσιάζουν υψηλό βαθμό αυτονομίας και προάγουν την καινοτομία και 
την αλλαγή, καθώς και σε μονάδες που λειτουργούν με βάση το συνεργατικό μοντέλο 
διοίκησης (Κατσαρός, 2008). Παρόλα αυτά, η έντονη γραφειοκρατία και ο αυστηρός 
συγκεντρωτισμός του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος εμποδίζει την ανάπτυξη 
μετασχηματιστικών ηγετικών πρακτικών σε μεγάλο βαθμό (Κατσαρός, 2008). 
Προκειμένου λοιπόν να επιτευχθεί η διεύρυνση της αυτονομίας των εκπαιδευτικών στο 
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, σημαντική προϋπόθεση αποτελεί η αποκέντρωσή 
του, καθώς και η ενδυνάμωση της αυτονομίας της σχολικής μονάδας (Ξωχέλλης,2006).  
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Κουπόνια εκπαίδευσης: πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. 

Σπυρίδων Τσόλκας, M.Sc. 

Περίληψη 

Ένα από τα σπουδαιότερα θέματα των μεταρρυθμίσεων στην Εκπαίδευση διεθνώς, ήδη 
από τη δεκαετία του ’80, αφορούσε την σχολική αυτονομία, την ελεύθερη επιλογή του 
σχολείου από τις οικογένειες των μαθητών, καθώς και την συμμετοχή των ιδιωτικών 
σχολείων στην δημόσια χρηματοδότηση. Τα εκπαιδευτικά κουπόνια προσέφεραν από 
πλευράς κράτους την άμεση χρηματοδότηση των οικογενειών, επιτρέποντάς έτσι την 
εγγραφή των μαθητών σε δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία της επιλογής τους. Σκοπός της 
διαδικασίας αυτής είναι η ελεύθερη επιλογή, η αύξηση του σχολικού ανταγωνισμού 
και υποβοηθούμενη πρόσβαση σε οικογένειες χαμηλού εισοδήματος στα ιδιωτικά σχο-
λεία της επιλογής τους, χωρίς εισοδηματικούς φραγμούς. Ο θεσμός αυτό υιοθετήθηκε 
από πλειάδα χωρών διεθνώς, τόσο από αναπτυσσόμενες όσο και από ανεπτυγμένες χώ-
ρες. Η παρούσα εργασία παρουσιάζει το θεωρητικό πλαίσιο, τα πλεονεκτήματα και 
μειονεκτήματα του θεσμού, όπως επίσης και τις διεθνείς εφαρμογές του.  

Λέξεις-Κλειδιά: Κουπόνια εκπαίδευσης, πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα 

School voucher: pros and cons 

Spyridon Tsolkas, M.Sc. 

Abstract 

Internationally, since the 1980s, one of the most important issues regarding the educa-
tional reform has been school autonomy, free school-choice for parents and private 
schools’ participation in public funding. School vouchers offer the government a direct 
funding for the families, thus enabling the enrolment of students in public or private 
schools of their choice. The purpose of this policy is to maximise the freedom of school-
choice, increase the competition among schools and impair access to low-income fam-
ilies in private schools of their choice, without income barriers. School voucher systems 
have been adopted by many countries internationally, both developing and developed 
countries. This paper presents the theoretical framework, the advantages and disad-
vantages of the institution, as well as its international applications. 

Key-Words: School voucher, advantages, disadvantages 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Τα κουπόνια εκπαίδευσης (school/educational vouchers), είναι δίδακτρα (εναλλα-
κτική μορφή χρηματοδότησης) που μπορούν να εξαργυρώσουν οι μαθητές στα δημό-
σια και ιδιωτικά σχολεία που συμμετέχουν (Wolf, 2008; OECD, 2012; Hoxby, 2000). 
Αποτελεί μια διεθνή μέθοδος χρηματοδότησης και διακρίνεται σε δύο βασικές κατη-
γορίες (Σχ.1)(ΙΟΒΕ, 2013; Patrinos, 2016; West, 1997): 
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• Καθολική παροχή κουπονιών: όπου απευθύνεται χωρίς διακρίσεις σε όλους τους 
μαθητές, αυξάνοντας έτσι τον ανταγωνισμό μεταξύ σχολείων (προγράμματα σπου-
δών, ακαδημαϊκά και ουσιαστικά προσόντα διδασκόντων κ.α.), στοχεύοντας στην 
μέγιστη δυνατή από μεριάς τους προσέλκυση μαθητών.  

• Στοχευμένη παροχή κουπονιών: απευθύνεται αποκλειστικά σε μαθητές από χα-
μηλού εισοδήματος οικογένειες, αλλά δεν βελτιώνει τον ανταγωνισμού μεταξύ 
σχολικών μονάδων, όμως βοηθά στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ μαθητών με 
διαφορετική εισοδηματική και κοινωνική προέλευση.  
 

 

Σχήμα 1. Βασικές Κατηγορίες Κουπονιών 
 

Τα προγράμματα εκπαιδευτικών κουπονιών διαφοροποιούνται στα εξής (Levin, 1991):  

• στις πηγές και τα ποσά χρηματοδότησης,  
• στο θεσμικό πλαίσιο, και 
• στην πληροφόρηση/ενημέρωση. 

Ο βασικός στόχος των εκπαιδευτικών κουπονιών περιλαμβάνει τέσσερις (4) βασικές 
αρχές (Σχ.2)(Cave, 2001):  

• την ελεύθερη επιλογή του καταναλωτή/πελάτη,  
• την προσωπική εξέλιξη του εκπαιδευόμενου,  
• την βελτίωση του ανταγωνισμού μεταξύ σχολείων και  
• την ισότητα των ευκαιριών ανάμεσα σε μαθητές και οικογένειες διαφορετικής κοι-

νωνικής και οικονομικής προέλευσης. 

Ιστορικά η ιδέα των εκπαιδευτικών κουπονιών συνδέεται με την πρόταση του Mil-
ton Friedman (1962), σύμφωνα με την οποία παρέχεται μια δωρεάν σχολική επιλογή 
για μαθητές, που δημιουργεί ανταγωνισμό μεταξύ των σχολείων, που αυτό με τη σειρά 
του βελτιώνει την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Έτσι, δίνεται στις οικογέ-
νειες των μαθητών ένα κουπόνι ισοδύναμο με ένα συγκεκριμένο ποσό χρημάτων, το 
οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν σε ένα σχολείο της επιλογής τους, ή εναλλακτικά, 
τα σχολεία λαμβάνουν χρηματοδότηση ανάλογη με τον αριθμό εγγεγραμμένων μαθη-
τών. Και στις δύο περιπτώσεις, τα σχολεία έχουν ένα χρηματικό κίνητρο για να προ-
σελκύσουν όσο το δυνατόν περισσότερους μαθητές και πρέπει να προσπαθήσουν να 
προσφέρουν υψηλής ποιότητας διδασκαλία προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος 
(Levin, 1991). 
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Σχήμα 2. Οι 4 σημαντικές αρχές των Κουπονιών 

Τέλος, στον επόμενο πίνακα απεικονίζεται μια λίστα χωρών που προσφέρουν σύστημα 
εκπαιδευτικών κουπονιών (καθολικό ή εξειδικευμένο). Πρέπει να σημειωθεί ότι το 
κουπόνι περιλαμβάνει και τις περιπτώσεις παροχής φορολογικών κινήτρων στις οικο-
γένειες, για να μειωθεί το κόστος παροχής ιδιωτικής εκπαίδευσης σε αυτούς (ΙΟΒΕ, 
2013). 

 

Πίνακας 1. Κρατικά Εκπαιδευτικά συστήματα που παρέχουν σύστημα εκπαιδευτικού 
κουπονιού, έτος βάση: 2009 (OECD, 2012). 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα 

Το σύστημα των κουπονιών εκπαίδευσης έχει δεχτεί θετική αλλά και αρνητική κριτική. 
Η υποστήριξη της μεταρρύθμισης των κουπονιών προέρχεται από τις κλασσικές οικο-
νομικές αρχές και βασίζεται στη θεωρία ότι ο αυξημένος ανταγωνισμός για τους φοι-
τητές θα υποχρεώσει τόσο δημόσια όσο και ιδιωτικά σχολεία να βελτιώσουν τα ακα-
δημαϊκά επιτεύγματα, να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικότερα τους πόρους και να 

136/257

________________________________________________________________________________________________________________ 
 i-Teacher       -        I.S.S.N. : 1792 - 4146         -        Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Περιοδικό         -        33ο  Τεύχος       -        Ιούνιος    2022



ανταποκριθούν στις ανάγκες των σπουδαστών και των οικογενειών τους (Friedman, 
1962; Hoxby, 2000; Chubb and Moe, 1990). Από την άλλη, οι επικριτές υποστηρίζουν 
ότι οι θεωρητικές βάσεις της μεταρρύθμισης των κουπονιών δεν είναι αποδεδειγμένες 
αλλά αμφισβητήσιμες, και ότι ορισμένες αρνητικές συνέπειες που αποδίδονται στα 
προγράμματα εκπαιδευτικών κουπονιών έχουν καταγραφεί σε πρόσφατες έρευνες 
(McDonald, 2002, Schneider and Buckley, 2002; Schneider et al., 2000; d’Entremont 
and Huerta, 2007). 

Ειδικότερα: 

• Οι Fung και Lam (2008), αναφέρουν ότι τα εκπαιδευτικά κουπόνια μπορεί να χα-
ρακτηριστούν στρατηγικό μέσο για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης 
χάρη στην αξιοποίηση των δυνάμεων της αγοράς, έτσι ώστε βοηθήσουν στην ελεύ-
θερη επιλογή των οικογενειών, και του ανταγωνισμού μεταξύ σχολείων. 

• Ο Patrinos (2016), σημειώνει ότι από την ήδη εφαρμογή των κουπονιών στα εκπαι-
δευτικά συστήματα διαφόρων χωρών μπορεί να υπάρξη γενική βελτίωση στην εκ-
παίδευση τους. Όμως απαιτείται πιλοτική δοκιμή και αυστηρή αξιολόγηση, ενώ 
συνδέεται και με την διαδικασία λειτουργία τους. 

• Ο Emilson (2012), επηρεασμένος από τη σουηδική εμπειρία, εκτιμά ότι ο ανταγω-
νισμός βελτιώνεται μέσω του συστήματος κουπονιών, λόγω της βελτίωσης της ποι-
ότητας του εκπαιδευτικού συστήματος.  

Αντίθετα, άλλοι μελετητές διαφωνούν για τις επιπτώσεις που φέρει το σύστημα κου-
πονιών στην Εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα: 

• Υπάρχουν διακρίσεις μεταξύ γηγενών και αλλοδαπών (μεταναστών) μαθητών, ό-
που οι γονείς με υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο τείνουν να επιλέγουν ανεξάρτητα 
σχολεία για τα παιδιά τους, σε αντίθεση με τους μετανάστες (OECD, 2015) 

• Τα σχολεία θα έχουν κίνητρο να προτιμούν τους καλούς μαθητές σε βάρος των 
μειονεκτούντων μαθητών (Ladd, 2002). 

• Κίνδυνος χρηματοδοτικής αποδυνάμωσης και υποβάθμισης των δημόσιων σχο-
λείων, ειδικότερα στις ΗΠΑ αυτό το γεγονός έχει ήδη διαφανεί (Ladd, 2002; 
McDonald, 2002). 

• Κατηγοριοποίηση των μαθητών, αφού έρευνες δείχνουν ότι οι πιο προνομιούχες 
οικογένειες έχουν καλύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες, και άλλους εκπαιδευτικούς 
πόρους και χρησιμοποιούν πολιτικές επιλογής για να αναζητήσουν σχολεία υψηλής 
απόδοσης για να εγγραφούν τα παιδιά τους (Schneider and Buckley, 2002; 
Schneider et al., 2000). 

Εφαρμογές 

Διεθνώς σε αρκετά κράτη (Χιλή, Βέλγιο, Εσθονία κ.α.) παρέχεται κάποιου είδους εκ-
παιδευτικό κουπόνι ή αντίστοιχα φορολογικά κίνητρα ώστε να φοιτούν οι μαθητές σε 
ιδιωτικά σχολεία (πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση). Σε τέσσερα (4) κράτη 
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(Γερμανία, Βέλγιο, Ισραήλ, Σλοβακία), η παροχή εκπαιδευτικών κουπονιών αφορά ό-
λους τους μαθητές, συμπεριλαμβανομένων και αυτών με κοινωνικό-οικονομικά προ-
βλήματα. Αντίθετα, σε περισσότερα κράτη (Τσεχία, Δανία, Αγγλία κ.α.), ο θεσμός για 
τη φοίτηση μαθητών σε ιδιωτικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν υφίσταται 
(ΙΟΒΕ, 2013). 

Πιο συγκεκριμένα: 

• ΧΙΛΗ: εισήγαγε τα κουπόνια εκπαίδευσης σε ευρεία κλίμακα στην πρωτοβάθμια 
και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση το 1981, υπό την καθοδήγηση M. Friedman και 
συνεργατών του που συμβούλευαν την κυβέρνηση της Χιλής. Στη διαχείριση της 
βασικής εκπαίδευσης καταργήθηκε η μονιμότητα των εκπαιδευτικών, και άρχισε η 
ισότιμη χρηματοδότηση δημόσιων και μη-κερδοσκοπικών ιδιωτικών σχολείων 
σύμφωνα με τη συμμετοχή, ενώ ενθαρρύνθηκαν οι οικογένειες των μαθητών για 
επιλογή σχολείου βάση της απόδοση του. Το 1989 μετά την πτώση του καθεστώτος 
του Πινοσέτ, επανήλθε η εργασιακή προστασία σους εκπαιδευτικούς, διατηρώντας 
όμως το σύστημα εκπαιδευτικών κουπονιών. Θεωρείται στην διεθνή βιβλιογραφία 
το πλέον αντιπροσωπευτικότερο παράδειγμα εφαρμογής του συστήματος κουπο-
νιών σε εθνική εμβέλεια, μεταξύ των αναπτυσσόμενων οικονομιών (Gauri, 2004). 
Ωστόσο, οι επιπτώσεις του συστήματος δεν ήταν οι επιθυμητές σύμφωνα με τους 
σχεδιαστές τους, αφού επήλθες δραματική αύξηση των εγγραφών σε ιδιωτικά σχο-
λεία, από το 15% στις αρχές του 1980 σε 33% το 1996 (πριν τη μεταρρύθμιση το 
80% των παιδιών ήταν εγγεγραμμένο σε δημόσια σχολεία, ενώ μετά τη μεταρρύθ-
μιση, περίπου το 57% των μαθητών φοιτούσε σε ιδιωτικά σχολεία), ενώ διευρύν-
θηκαν οι εκπαιδευτικές ανισότητες λόγω της ανάπτυξης πολλαπλών ταχυτήτων, ι-
διωτικών σχολείων στη χώρα. Επειδή υπήρξε δυσαρέσκεια από τους πολίτες για το 
σύστημα, η κυβέρνηση έφερε το Νόμο του Preferential School Subsidy (2008), ό-
που αυξήθηκε η αξία του κουπονιού για τις φτωχότερες οικογένειες και περιορί-
στηκε ο βαθμός ελευθερίας των επιδοτούμενων ιδιωτικών σχολείων στην επιλογή 
των μαθητών. Νέες έρευνες ανέδειξαν μικρή βελτίωση σχετικά με την άμβλυνση 
των εκπαιδευτικών ανισοτήτων (OEDC, 2015; Contreras, 2002; Gallego, 2002; 
Gauri and Vawda, 2004). 
 

• ΚΟΛΟΜΒΙΑ: η υιοθέτηση του συστήματος κουπονιών παρά τα όποια οργανωτικά 
προβλήματα, εμφάνισαν επιτυχίες που δείχνει ότι η εφαμοργή τους μπορεί να συμ-
βάλει στη μείωση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων (Stern, 2014). Ειδικότερα, οι An-
grist et al. (2005) βρίσκουν θετικό αποτέλεσμα στην εισαγωγή των κουπονιών μέσω 
της αύξησης του ποσοστού ολοκλήρωσης της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς 
και σε βαθμολογίες δοκιμών στους μαθητές. 
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• ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ: Το 2016 εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην βασική εκπαίδευση 
(προσχολική, πρωτοβάθμια). Έπεται η αξιολόγηση της εισαγωγής στο εκπαιδευ-
τικό σύστημα για ληφθεί η απόφαση για το αν κρίνεται σκόπιμο η εισαγωγή του 
«κουπονιού τάξης» σε όλες τις σχολικές μονάδες. 
 

• ΙΤΑΛΙΑ: ξεκίνησε το 2000 με στόχο την υποστήριξη των οικογένειων που επιθυ-
μούν την είσοδο των παιδιών τους σε ιδιωτικά σχολεία. Υπήρξε αλλαγή το 2008, 
με στόχο την την βελτίωση του, απλοποιώντας το και ενσωματώνοντας μεγαλύτερη 
οικονομική βοήθεια. Η αλλαγή αυτή δεν έχει επηρεάσει το ποσοστό των μαθητών 
που εγγράφονται σε ιδιωτικά σχολεία. Επιπλέον, υπήρξε ελάφρυνση της γραφειο-
κρατίας για τους μαθητές των ιδιωτικών σχολείων (Agasisti et al., 2015). 
 

• ΣΟΥΗΔΙΑ: η είσοδος του στο σύστημα της χώρας περιλαμβάνει 5 βασικά στοιχεία 
(Emilson, 2012): 

 Βασικό πρόγραμμα σπουδών που οφείλουν να ακολουθήσουν οι σχολικές μονάδες 
που επιθυμούν να ενταχθούν. 

 Χρηματοδοτούνται από το κράτος ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών. 
 Το χρηματικό ποσό του κουπονιού πληρώνεται από κάθε τοπική αρχή και ποικίλει 

μεταξύ των δήμων ανάλογα με τις διαφορές στα κόστη. 
 Στα ανεξάρτητα σχολεία δεν επιτρέπεται να επιβάλλουν πρόσθετα δίδακτρα στις 

οικογένειες τυων μαθητών. 
 Εντός του πλαισίου του προγράμματος σπουδών, τα ανεξάρτητα σχολεία διαθέτουν 

ανεξαρτησία οργάνωσης όσο αφορά τα δικά τους ιδιαίτερα προγράμματα εκπαί-
δευσης, ωράρια και εκπαιδευτικές μεθόδους. 
 

• ΟΛΛΑΝΔΙΑ: είναι ένα παράδειγμα επιτυχημένης εφαρμογής, αφού το 70% των 
εγγραφών λαμβάνουν χώρα σε κρατικώς χρηματοδοτούμενα ιδιωτικά σχολεία 
(Patrinos, 2016). 
 

• ΧΟΝΓΚ-ΚΟΝΓΚ: το 2006, ανακοινώθηκε την εισαγωγή του προγράμματος κου-
πονιών προσχολικής αγωγής (PEVS). Ο βασικός στόχος του προγράμματος ήταν 
να λαμβάνουν όλα τα παιδιά οικονομικά προσιτή και ποιοτική προσχολική εκπαί-
δευση. Το PEVS έχει τρία μοναδικά χαρακτηριστικά: διάκριση εις βάρος κερδο-
σκοπικών παιδικών σταθμών, προώθηση της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκ-
παιδευτικών και περιορισμό της επιλογής των γονέων σε μη κερδοσκοπικά σχο-
λεία. Προβλέπεται επίσης υιοθέτηση διασφάλιση; ποιότητας που συνδυάζει την αυ-
τοαξιολόγηση με εξωτερική αξιολόγηση από το σχετικό Υπουργείο (Li et al., 
2010). 
 

• ΗΠΑ: τα κουπόνια εκπαίδευσης εφαρμόζονται σε αρκετές πολιτείες των ΗΠΑ. Oι 
Brunner & al. (2001), διεξήγαγαν έρευνα που έδειξε ότι οι στόχοι του συστήματος 
κουπονιών είναι πιο πιθανό να επιτυγχάνονται αν το σύστημα δεν απειλεί τις αξίες 
των ακινήτων στις καλές σχολικές περιφέρειες. Μια δυνατότητα θα ήταν το κου-
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πόνι να απευθύνεται σε γονείς με χαμηλό εισόδημα. Αυτό στοχεύει στο να βοηθή-
σει τις οικογένειες που είναι εγκλωβισμένες σε υποβαθμισμένα σχολεία του κέ-
ντρου της πόλης. 

 
• ΕΛΛΑΔΑ: υπήρξαν δύο μοναδικά παραδείγματα όσο αφορά την παροχή εκπαιδευ-

τικών κουπονιών. Συγκεκριμένα, το 2012 διατέθηκαν εκπαιδευτικά κουπόνια για 
την προσχολική εκπαίδευση, στο πλαίσιο της ενίσχυσης του προγράμματος των 
δημοτικών βρεφονηπιακών σταθμών, ενώ το 2011 αναπτύχθηκε πρόγραμμα χρη-
ματοδότησης μέσω εκπαιδευτικών κουπονιών στα ΙΕΚ χρηματοδοτώντας, δημόσια 
και ιδιωτικά μέσω της κάλυψης των σπουδών ενός έτους για κάθε σπουδαστή (734 
€)(ΙΟΒΕ, 2013). 

Συμπεράσματα 

Από την βιβλιογραφία προκύπτει ότι το σύστημα των εκπαιδευτικών κουπονιών εστιά-
ζει στην ικανοποίηση των αναγκών των μαθητών/πελατών, ενώ ο εκπαιδευτικός λει-
τουργεί ως επαγγελματίας που αξιολογείται β’αση των αποτελέσματά του και τα απο-
τελέσματα του σχολείου. Επιπλέον, καταπολεμείται η κεντρική γραφειοκρατική διάρ-
θρωση του εκπαιδευτικού συστήματος. 

Ένα βασικό πλεονέκτημα της εφαρμογής των εκπαιδευτικών κουπονιών είναι η παροχή 
ελεύθερης επιλογής στους γονείς για εγγραφή των παιδιών τους. Επίσης, η δυνατότητα 
σε φτωχές οικογένειες και μαθητές, να φοιτήσουν σε σχολεία που ήταν απρόσιτα μέχρι 
τότε για αυτούς, μειώνοντας τις ανισότητες στην εκπαιδευτική διαδικασία. Από την 
άλλη, οι συνήθεις στρεβλώσεις της αγοράς πρέπει να θεωρούνται πολύ πιθανές στο 
σύστημα των κουπονιών εκπαίδευσης. Δεν υπάρχουν τα ίδια αποτελέσματα σε όλα τα 
κράτη και αυτό συμβαίνει επειδή οι επιπτώσεις τους εξαρτώνται από πολλούς παράγο-
ντες (χρηματοδότηση, κανονιστικό πλαίσιο, υποστηρικτικές υπηρεσίες κ.α.).  
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Νεωτερική και μετανεωτερική διδασκαλία στην ξένη γλώσσα με χρήση Τ.Π.Ε. 
Σύγκριση και πλεονεκτήματα 

Σουλάνη Αλεξάνδρα Ελένη 
B.A. English Language and Literature, University of Athens, M.Sc. Translation Stud-
ies, Ionian University, M.Sc. Gender Studies, University of the Aegean, M.Sc. Leader-

ship e Dirigenza Scolastica, Roma Tre 

Περίληψη 

Πλησιάζοντας τα τέλη του 20ού αιώνα, η Διδακτική μετακινήθηκε από το νεωτερικό, 
παραδοσιακό παράδειγμα και υιοθέτησε τη λεγόμενη μετανεωτερική προσέγγιση του 
εκπαιδευτικού γίγνεσθαι. Οι κοινωνικές αλλαγές και η εξέλιξη της τεχνολογίας ήταν 
δύο βασικοί παράγοντες που συνέβαλαν στην αλλαγή αυτή και εξακολουθούν να την 
υποστηρίζουν· η ξενόγλωσση εκπαίδευση, μάλιστα, ως ευαίσθητος δέκτης που αντι-
λαμβάνεται σύντομα τέτοιες τάσεις, έχει ήδη ενσωματώσει στα εγχειρίδιά της αυτή την 
προοπτική. Παρόλα αυτά, φαίνεται πως συχνά η εκπαιδευτική πρακτική διστάζει να 
ενστερνιστεί το νέο και το αντιμετωπίζει αρκετά επιφυλακτικά, αν όχι αρνητικά.  Στην 
παρούσα εργασία θα αναπτυχθούν  δύο σχέδια μαθήματος στην ξένη γλώσσα (εν προ-
κειμένω στην Ιταλική), τα οποία θα έχουν κοινό θέμα, αλλά διαφορετική μορφή (νεω-
τερική και μετανεωτερική), με σκοπό να αναδειχτούν τα σαφή πλεονεκτήματα της με-
τανεωτερικής προσέγγισης.  

Λέξεις-Κλειδιά: μετανεωτερικότητα, εκπαίδευση, σχέδιο μαθήματος, Τ.Π.Ε. 

Α. Θεωρητικό Υπόβαθρό 

Από τις πρώτες απόπειρες οργάνωσης της μαθησιακής διαδικασίας στην περιοχή της 
Μεσοποταμίας κατά την 3η χιλιετία π.Χ., η εκπαιδευτική σκέψη και πράξη έχει δεχθεί 
πολλές ιδέες και αντιλήψεις διαφόρων πολιτισμών, ενώ έχει εμπλουτιστεί επίσης από 
τα πορίσματα συναφών με τον άνθρωπο επιστημών όπως η Φιλοσοφία, η Ψυχολογία 
και η Κοινωνιολογία. Σημαντικά ορόσημα στην εξέλιξή της μεταξύ άλλων ήταν η ει-
σαγωγή του λογικού συλλογισμού ως απότοκο του κινήματος του Διαφωτισμού, καθώς 
και η διαφοροποίηση στους ρόλους παιδαγωγού και μαθητή που εισήγαγε η θεώρηση 
της Νέας Αγωγής του John Dewey πριν από περίπου έναν αιώνα. Στις ημέρες μας, η 
Διδακτική αποτελεί διακριτό κλάδο ο οποίος, πορευόμενος με κριτικό πνεύμα και με 
βλέμμα στραμμένο προς την ποιοτική διδασκαλία και  την ικανοποίηση τόσο των παι-
διών όσο και των εκπαιδευτικών, ασχολείται με τον επιστημονικό σχεδιασμό, την ευ-
μέθοδη οργάνωση και την αποτελεσματική διεξαγωγή της διδασκαλίας μέσα σε ένα 
κατάλληλο μαθησιακό περιβάλλον.  

Όπως αναφέρθηκε, το πνευματικό κίνημα του Διαφωτισμού άσκησε σημαντική επί-
δραση στην πορεία της εκπαίδευσης και επέφερε μια μείζονα αλλαγή “παραδείγματος” 
(paradigm), ή οπτικής κατά την έννοια του Thomas Kuhn (Κιντή, 2003). Προωθώντας 
νέες αξίες όπως η ορθολογισμός και η κοινωνική πρόοδος που ρίζωσαν βαθιά και έχουν 
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ισχυρή παρουσία και στο παρόν αξιακό σύστημα, σηματοδοτεί και την έναρξη της ε-
ποχής της νεωτερικότητας, η οποία διακρίνεται από τον θρησκευτικό της σκοπό και 
αποκτά έναν εκκοσμικευμένο πλέον χαρακτήρα. Η διδασκαλία γίνεται επιστήμη με πε-
δίο εφαρμογής τη σχολική τάξη και τρεις βασικούς παράγοντες: τον εκπαιδευτικό, το 
γνωστικό αντικείμενο και τον μαθητή (Τύρου, 2021). Πιο συγκεκριμένα, η εκπαιδευ-
τική πράξη επηρεασμένη από τις προσεγγίσεις του Συνδετισμού (Thorndike), της Κλα-
σικής Εξαρτημένης Μάθησης (Pavlov), του Συμπεριφορισμού (Watson), της Εξαρτη-
μένης Μάθησης Χρονικής Συνάφειας (Guthrie), της Συντελεστικής Εξαρτημένης Μά-
θησης (Skinner) και της Μεθόδου Keller, εστιάζει σε έννοιες όπως η αυθόρμητη ανά-
κτηση μέσω της επανειλημμένης σύνδεσης ερεθίσματος – αντίδρασης, η δημιουργία 
συνηθειών (ως παγιωμένων συμπεριφορών), η μάθηση μέσω της πράξης (με την έννοια 
της πραγματοποίησης συμπεριφορών), η ενίσχυση των αντιδράσεων με τη μορφή επαί-
νου, προνομίων, υψηλών βαθμών, αυτοκόλλητων, η αποτελεσματικότερη χρήση του 
χρόνου διδασκαλίας και η διατύπωση στόχων, η προγραμματισμένη διδασκαλία και οι 
μηχανές εξέτασης με άμεση ανατροφοδότηση, ο σεβασμός στον ατομικό ρυθμό μάθη-
σης και η αυτόνομη μελέτη, με στοιχεία που εντοπίζονται και σήμερα στη σύγχρονη 
διδακτική (Τύρου, 2021β).  

Η μετανεωτερική εποχή έρχεται προς το τέλος του προηγούμενου αιώνα να θέσει υπό 
αμφισβήτηση πολλές παγιωμένες αξίες, εστιάζοντας σε συγκεκριμένα θέματα και σε 
υποκειμενικές οπτικές που παράγονται σε συγκεκριμένα πλαίσια (Φρυδάκη). Κατά τον 
τρόπο αυτό, προωθεί την ενδυνάμωση της «κοινής γνώσης» που νομιμοποιείται από 
την κοινότητα που την παράγει, όπως και τον σεβασμό στην ετερότητα, την πολυφωνία 
και τις διαφορετικές αξίες. Καθώς η γνώση έχει άμεση συσχέτιση με τη διαδικασία 
μετάδοσής της, την εκπαίδευση δηλαδή, διαμορφώνονται νέες θεωρήσεις που εντάσ-
σονται στο μετανεωτερικό πλαίσιο, όπως ο εποικοδομητισμός. Αυτές αντιτίθενται στις 
προαναφερθείσες θεωρίες εξαρτημένης μάθησης και της γνωστικής επεξεργασίας των 
πληροφοριών που είτε τονίζουν την επίδραση του περιβάλλοντος στο άτομο είτε την 
ελαχιστοποιούν, ενώ παράλληλα συμπλέουν με την υπόθεση της κοινωνικογνωστικής 
θεωρίας του Bandura ως προς την αλληλεπίδραση ατόμου, συμπεριφοράς και περιβάλ-
λοντος (Τύρου, 2021γ). Εκκινώντας από την πεποίθηση ότι το άτομο είναι ενεργό υπο-
κείμενο της γνώσης, διαμορφώνει ένα μαθητοκεντρικό προσανατολισμό που λαμβάνει 
υπόψη την αυξανόμενη ετερογένεια της τάξης, την οποία όμως δέχεται θετικά και την 
αντιμετωπίζει ως πηγή γνώσεων και εμπειριών για τον εκπαιδευτικό, αλλά και πολύ 
περισσότερο για τον μαθητή. Κατά τον τρόπο αυτό, εκτιμάται και αναδεικνύεται η συ-
νεισφορά κάθε μαθητή μέσα στα πλαίσια της διδακτικής πράξης μέσα από τις κοινότη-
τες μάθησης, τη συζήτηση και τον καταιγισμό ιδεών, τη συνεργατική μάθηση και τα 
σχέδια δράσης (project) που προάγουν την από κοινού επίλυση προβλημάτων (Τύρου, 
2021δ).  

Τόσο στη νεωτερική όσο και στη μετανεωτερική εποχή, είναι σημαντικό το ζήτημα του 
διδακτικού σχεδιασμού, υπό την έννοια της επιλογής των κατάλληλων για κάθε επίπεδο 
και κάθε μαθητή μαθησιακών εμπειριών, και ακολούθως της εφαρμογής τους που θα 
οδηγήσουν στην εκπλήρωση των παιδαγωγικών στόχων. Στις δεκαετίες πριν το 1970 
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κυριαρχεί το τεχνικό-γραμμικό μοντέλο διδακτικού σχεδιασμού, το οποίο εμφανώς ε-
πηρεασμένο από νεωτερικά χαρακτηριστικά, ακολουθεί μια ορθολογική-τεχνική προ-
σέγγιση με συγκεκριμένα βήματα: καθορισμό του προς διδασκαλία θέματος, ακριβή 
διατύπωση στόχων, διδακτικά υλικά και εμπειρίες, και τέλος, αξιολόγηση. Στα επόμενα 
15 περίπου χρόνια, τη σκυτάλη παίρνει το ψυχολογικό-κυκλικό μοντέλο, το οποίο α-
ναγνωρίζει τη σημασία του παράγοντα των ποικίλων αναγκών και ικανοτήτων των μα-
θητών και προσπαθεί να τον ενσωματώσει στον σχεδιασμό. Με τον προσανατολισμό 
αυτό (ο οποίος άπτεται της μετανεωτερικής σκέψης), παρουσιάζει σαφή διαφοροποί-
ηση από τη νεωτερική οπτική και την εργαλειακή της έκφραση και επικεντρώνεται στο 
ζήτημα της επίγνωσης των νοητικών διεργασιών που πρέπει να έχουν οι εκπαιδευτικοί 
ως προς τις επιλογές τους. Τα τελευταία χρόνια, νέες έννοιες έχουν εμπλουτίσει τη 
Διδακτική καθιστώντας τη εκπαιδευτική διαδικασία πιο μαθητοκεντρική και με έμ-
φαση στον σεβασμό της ετερότητας και στην ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημο-
σύνης, ενώ παράλληλα αφομοιώνονται βασικά στοιχεία του κριτικού γραμματισμού 
και της εκπαίδευσης στην ενεργό πολιτειότητα.  

Με βάση αυτούς τους άξονες, θα διαμορφωθεί ένα σχέδιο μαθήματος με δύο διαφορε-
τικούς τρόπους: ο πρώτος θα βασίζεται σε νεωτερικά, παραδοσιακά χαρακτηριστικά, 
ενώ ο δεύτερος τρόπος θα βασίζεται σε σύγχρονα, μετανεωτερικά χαρακτηριστικά. Κα-
θώς πρόκειται για σχέδιο μαθήματος στη διδακτική μιας ξένης γλώσσας, θα πρέπει να 
ληφθεί υπόψη άλλη μια συνισταμένη, αυτή της ανάλυσης μαθησιακών αναγκών. Πρό-
κειται για κλάδο της επιστήμης που αναπτύχθηκε στις τρεις τελευταίες δεκαετίες του 
20ού αιώνα στα πλαίσια της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας και της διδακτικής των 
γλωσσών (Τύρου, 2021ε). Παρουσιάζει τρεις «σχολές» ανάλυσης: η πρώτη, στη δεκα-
ετία του ’70, συμπίπτει με τη μετάβαση από τη νεωτερική στη μετανεωτερική περίοδο 
και επικεντρώνεται στην ανάλυση της επικοινωνιακής περίστασης στην οποία θα βρε-
θεί ο μαθητής ολοκληρώνοντας την εκμάθηση της ξένης γλώσσας· στη δεύτερη 
«σχολή» εξετάζονται επίσης και οι στρατηγικές μάθησης που έχει αναπτύξει ο μαθη-
τής, ενώ κατά την τελευταία περίοδο (που εναλλακτικά αποκαλείται και «ανίχνευση 
αναγκών») το ενδιαφέρον στρέφεται επίσης στην επιλογή τόσο των μαθησιακών υλι-
κών, όσο και στη διάγνωση των κατάλληλων κάθε φορά γνωστικών διεργασιών, κατα-
δεικνύοντας μια σαφή μαθητοκεντρική κατεύθυνση, συνεπή με τις λοιπές εξελίξεις 
στον τομέα της Διδακτικής.  

Β. Σχέδιο μαθήματος με νεωτερικά χαρακτηριστικά 

Γνωστικό αντικείμενο: 
Προφίλ μαθητών:  
Επίπεδο γλωσσομάθειας: 
Χρονική διάρκεια: 

Ξένη γλώσσα (ιταλικά)  
10-11 ετών 
Α1-A2 
2 ώρες, όχι συνεχόμενες 

Συνοπτική περιγραφή του σχεδίου μαθήματος:  
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Τι είναι γλυκό και μας δροσίζει όταν κάνει ζέστη; Σωστά, το παγωτό! Και καθώς απο-
τελεί μέρος του γευστικού πολιτισμού της Ιταλίας, εντάσσεται στη διδασκαλία με έναν 
συνδυασμό ιστορικών, πολιτισμικών και γλωσσικών στοιχείων.  

Στόχοι του μαθήματος:  

• Να αναδειχθεί ένα εύγευστο κεφάλαιο του ιταλικού πολιτισμού 
• Να διευρύνουν οι μαθητές τις δεξιότητες ανάγνωσης, κατανόησης και επικοι-

νωνίας στην Ιταλική γλώσσα 

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: 

• Να εξηγούν τα παιδιά με σύντομο τρόπο τους λόγους για τους οποίους το πα-
γωτό αποτελεί μέρος της γευστικής παράδοσης της Ιταλίας 

• Να διακρίνουν μεταξύ των διαφορετικών τρόπων σερβιρίσματος (π.χ. κύπελλο, 
χωνάκι, σε ξυλάκι) 

• Να ανακαλούν διάφορες γεύσεις παγωτού (σοκολάτα, βανίλια, φράουλα, φυ-
στίκι, κτλ.) 

• Να διατυπώνουν προφορικά και γραπτά προτάσεις στις οποίες εκφράζουν την 
προτίμησή τους για κάποια γεύση 

• Να φέρνουν εις πέρας έναν σύντομο διάλογο, παραγγέλνοντας ένα παγωτό 

Αναλυτική περιγραφή: 

• Παρουσιάζεται στους μαθητές ιταλικό κείμενο που αναφέρεται στην ιστορία 
του παγωτού, το οποίο διαβάζουν με τη σειρά.  

• Στο τέλος της ανάγνωσης εξηγούνται οι άγνωστες λέξεις.  
• Γίνονται προφορικά ερωτήσεις κατανόησης του κειμένου.  
• Δίνονται εικονογραφημένοι πίνακες με σχετικό λεξιλόγιο.  
• Ανατίθεται για το σπίτι σύντομη εργασία στην οποία καταγράφουν δύο γεύσεις 

και έναν τρόπο σερβιρίσματος που προτιμούν, τόσο για τον εαυτό τους όσο και 
για άλλα δύο φιλικά ή συγγενικά άτομα (συνολικά 3 προτάσεις) 

• Σε παιχνίδι ρόλων πραγματοποιούν διαλόγους σε ένα πρατήριο παγωτών. 

1η Διδακτική Ώρα 

1η δραστηριότητα: ανάγνωση κειμένου, ερμηνεία αγνώστων λέξεων  και προφορικές 
ερωτήσεις κατανόησης κειμένου 

• διάρκεια:  25' λεπτά 
• είδος: ανάγνωση και συζήτηση 
• οργάνωση τάξης: ατομική εργασία 
• ρόλος εκπαιδευτικού: διδακτικός, συντονιστικός, ενθαρρυντικός, συμβουλευτι-

κός 
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• ενέργειες εκπαιδευτικού: παρουσιάζει στα παιδιά το κείμενο, τα καλεί να το 
διαβάσουν με τη σειρά, επαινεί την ορθή ανάγνωση (προφορά, επιτονισμό), ε-
ξηγεί τις άγνωστες λέξεις, κάνει γλωσσολογικούς συσχετισμούς με τα ελληνικά 
για να βοηθήσει την απομνημόνευση 

• ενέργειες μαθητών: διαβάζουν, μεταφράζουν για να κατανοήσουν 
• ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο, εργαλεία, πηγές: αυθεντικό ιταλικό κεί-

μενο που παρουσιάζεται στον βιντεοπροβολέα 
• αποτελέσματα της δραστηριότητας:  αναμένεται να μπορούν τα παιδιά να ανα-

φέρουν με απλά λόγια γιατί το παγωτό θεωρείται ιταλικό  

2η δραστηριότητα: παρουσίαση πινάκων με λεξιλόγιο (είδη και γεύσεις παγωτών), 
ερμηνεία αγνώστων λέξεων, σχηματισμός προτάσεων (προφορικά), ανάθεση γραπτής 
εργασίας για το σπίτι 

• διάρκεια:  20' λεπτά 
• είδος: ανάγνωση και συζήτηση 
• οργάνωση τάξης: ατομική  και ομαδική (ανά ζεύγη) εργασία 
• ρόλος εκπαιδευτικού: διδακτικός, συντονιστικός, ενθαρρυντικός, συμβουλευτι-

κός 
• ενέργειες εκπαιδευτικού: παρουσιάζει στα παιδιά το λεξιλόγιο, τα καλεί να το 

διαβάσουν με τη σειρά, επαινεί την ορθή ανάγνωση (προφορά), εξηγεί τις ά-
γνωστες λέξεις, κάνει γλωσσολογικούς συσχετισμούς με τα ελληνικά για να 
βοηθήσει την απομνημόνευση (π.χ. vaniglia, crema, menta, limone, κτλ.), ανα-
θέτει τη γραπτή εργασία για το σπίτι 

• ενέργειες μαθητών: διαβάζουν, μεταφράζουν για να κατανοήσουν, ανά ζεύγη 
εκφράζουν τις προτιμήσεις τους 

• ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο, εργαλεία, πηγές: αυθεντικό ιταλικό κεί-
μενο που παρουσιάζεται στον βιντεοπροβολέα 

• αποτελέσματα της δραστηριότητας:  αναμένεται να μπορούν τα παιδιά να ανα-
καλούν το λεξιλόγιο και να διατυπώνουν προφορικά τις προτιμήσεις τους σε 
έναν σύντομο διάλογο.  

2η Διδακτική Ώρα 

1η δραστηριότητα: έλεγχος των γραπτών εργασιών που είχαν τα παιδιά για το σπίτι, 
επιβράβευση με αυτοκόλλητα, σύντομη προφορική εξέταση του λεξιλογίου 
διάρκεια: 15'  

2η δραστηριότητα: γραπτές ασκήσεις συμπλήρωσης, προφορική διόρθωση 
διάρκεια:  10'  

• οργάνωση τάξης: ατομική εργασία 
• ρόλος εκπαιδευτικού: διδακτικός, συντονιστικός, ενθαρρυντικός, συμβουλευτι-

κός 
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• ενέργειες εκπαιδευτικού: παρουσιάζει στα παιδιά τις ασκήσεις, κάνει προφο-
ρικό έλεγχο και διόρθωση 

• ενέργειες μαθητών: διαβάζουν, ελέγχουν, διορθώνουν τις δικές τους απαντή-
σεις και των συμμαθητών τους 

• ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο, εργαλεία, πηγές: αυθεντικό ιταλικό κεί-
μενο που παρουσιάζεται στον βιντεοπροβολέα 

• αποτελέσματα της δραστηριότητας:  αναμένεται να μπορούν τα παιδιά να ανα-
καλούν το λεξιλόγιο  

3η δραστηριότητα: παιχνίδι ρόλων -- σε ομάδες των τριών, τα παιδιά "παραγγέλνουν"  
παγωτό σε ένα πρατήριο 

• διάρκεια:  10'  
• οργάνωση τάξης: ομαδική εργασία 
• ρόλος εκπαιδευτικού: διδακτικός, συντονιστικός, ενθαρρυντικός, συμβουλευτι-

κός 
• ενέργειες εκπαιδευτικού: παρουσιάζει στα παιδιά τις ασκήσεις, κάνει προφο-

ρικό έλεγχο και διόρθωση 
• ενέργειες μαθητών: διαβάζουν, ελέγχουν, διορθώνουν τις δικές τους απαντή-

σεις και των συμμαθητών τους 
• ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο, εργαλεία, πηγές: φωτογραφία μιας 

gelateria που παρουσιάζεται στον βιντεοπροβολέα και λειτουργεί ως "σκηνικό" 
• αποτελέσματα της δραστηριότητας:  αναμένεται να μπορούν τα παιδιά να ανα-

καλούν το λεξιλόγιο και να ανταποκρίνονται σε ένα επικοινωνιακό γεγονός (πα-
ραγγελία σε ένα κατάστημα). 

Υλικό, Πηγές: La storia del gelato 

L’antenato del gelato nasce in Cina 4000 anni fa, e lo fanno con riso, spezie e latte che 
poi lo mettono nella neve. Lo vendono per le vie di Pechino su carrettini, quasi come 
oggi. In Italia arriva con Marco Polo, il grande viaggiatore, e così comincia la storia del 
gelato in Europa. Il gelato come lo mangiamo noi lo presenta il cuoco personale di 
Caterina de’Medici: è una specie di crema gelata con zucchero e uova, fabbricata con 
una macchina sua, e incontra i primi successi. Per secoli è il dolce dei ricchi perché non 
ci sono ancora i frigoriferi, c’è solo il ghiaccio... 

Dall’Italia viaggia a Parigi alla fine del 17° secolo, quando un siciliano apre una 
gelateria con enorme successo e un secolo dopo un genovese emigra in America e apre 
a New York la prima gelateria italiana e gli americani impazziscono per quel prodotto: 
ne variano la ricetta, aggiungono altri ingredienti come caramello e poi aprono le prime 
fabbriche di gelato. 
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In Italia oggi esistono quasi 37.000 gelaterie che vendono gelati di moltissimi gusti 
durante tutto l’anno, non solo di estate: al gusto di cioccolato, crema, stracciatella, e 
tanti altri, tutti deliziosi! 

GUSTI DEL GELATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TIPI DEL GELATO 
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ESERCIZI 

Completare.  
1. Mangio spesso il gelato sul …………. ed ......... coppetta ma quasi mai sullo 
......... . 
2. Questa gelateria vende il gelato solo ..... cestino ed ........ vaschetta. 
3. Prendiamo due gelati ........ biscotto?  
4. La torta ………....... ‘e un dolce perfetto per l’estate.  
5. Vorrei un gelato alla str…………………., per favore. 
6. Il mio gelato preferito ‘e al gusto di no..................., mentre mia sorella 
mangia solo quello verde, al pi....................... . 

Quante parole potresti trovare in 3 minuti? 
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Γ. Σχέδιο μαθήματος με μετανεωτερικά χαρακτηριστικά 

Γνωστικό αντικείμενο: 

Προφίλ μαθητών:  

Επίπεδο γλωσσομά-
θειας: 

Χρονική διάρκεια: 

Ξένη γλώσσα (ιταλικά)  

10-11 ετών 

Α1-A2 

2 ώρες, όχι συνεχόμενες 

Συνοπτική περιγραφή του σχεδίου μαθήματος:  

Τι είναι γλυκό και μας δροσίζει όταν κάνει ζέστη; Σωστά, το παγωτό! Και καθώς απο-
τελεί μέρος του γευστικού πολιτισμού της Ιταλίας, εντάσσεται στη διδασκαλία με έναν 
συνδυασμό ιστορικών, πολιτισμικών και γλωσσικών στοιχείων.  

Στόχοι του μαθήματος:  

• Να αναδειχθεί ένα εύγευστο κεφάλαιο του ιταλικού πολιτισμού 
• Να διευρύνουν οι μαθητές τις δεξιότητες ανάγνωσης, κατανόησης και επικοι-

νωνίας στην Ιταλική γλώσσα 

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: 

• Να εξηγούν με σύντομο τρόπο τους λόγους για τους οποίους το παγωτό αποτε-
λεί μέρος της γευστικής παράδοσης της Ιταλίας 

• Να διακρίνουν μεταξύ των διαφορετικών τρόπων σερβιρίσματος (π.χ. κύπελλο, 
χωνάκι) 

• Να ανακαλούν διάφορες γεύσεις παγωτού (σοκολάτα, βανίλια, φράουλα, φυ-
στίκι, κτλ.) 

• Να διατυπώνουν προφορικά και γραπτά προτάσεις στις οποίες εκφράζουν προ-
τιμήσεις  

• Να φέρνουν εις πέρας έναν σύντομο διάλογο, παραγγέλνοντας ένα παγωτό. 

Αναλυτική περιγραφή 

• Στέλνεται διαδικτυακά στα παιδιά ιταλικό κείμενο που αναφέρεται στην ιστο-
ρία του παγωτού, το οποίο διαβάζουν.  Το κείμενο είναι σε μορφή Google doc 
σε σύνδεσμο με ρύθμιση για κοινή χρήση, με δυνατότητα τροποποίησής του.   

• Τα παιδιά ενθαρρύνονται να σημειώσουν τη σημασία των αγνώστων λέξεων σε 
σχόλιο (ενδεικτικά δίνεται ένα παράδειγμα) 

• Γίνονται προφορικά ερωτήσεις κατανόησης του κειμένου.  
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• Δίνονται εικονογραφημένοι πίνακες με σχετικό λεξιλόγιο και ανατίθενται δια-
δικτυακές ασκήσεις που κάνουν τα παιδιά σε μικρές ομάδες των 2-3 ατόμων. 

• Ανατίθεται για το σπίτι ομαδική εργασία στην οποία τα παιδιά φτιάχνουν δια-
φημιστική αφίσα για την gelateria που "ανοίγουν" στην Ιταλία: καταγράφουν 3 
τουλάχιστον γεύσεις και 2 τρόπους σερβιρίσματος που προτιμούν, και επίσης 
προωθούν και διαφημίζουν μια νέα γεύση που να βασίζεται σε παραδοσιακό 
φαγητό ή γλυκό του τόπου καταγωγής τους (π.χ. παγωτό παστιτσάδα!) 

• Σε παιχνίδι ρόλων πραγματοποιούν διαλόγους στο μαγαζί που "άνοιξαν".  

1η Διδακτική Ώρα 

1η δραστηριότητα: ανάγνωση κειμένου, ερμηνεία και καταγραφή αγνώστων λέξεων,  
προφορικές ερωτήσεις κατανόησης κειμένου 

• διάρκεια:  20' 
• είδος: ανάγνωση και συζήτηση 
• οργάνωση τάξης: εργασία σε μικρές, ευέλικτες ομάδες (3 παιδιά) - η κάθε ο-

μάδα κάθεται σε έναν υπολογιστή στην αίθουσα πληροφορικής 
• ρόλος εκπαιδευτικού: συντονιστικός, διευκολυντικός, διαμεσολαβητικός, εν-

θαρρυντικός, συμβουλευτικός 
• ενέργειες εκπαιδευτικού: παρουσιάζει στα παιδιά το κείμενο, τα καλεί να το 

διαβάσουν με τη σειρά, επαινεί την ορθή ανάγνωση (προφορά, επιτονισμό), τα 
προτρέπει να αναζητήσουν (μεταξύ τους ή στο διαδίκτυο) και να καταγράψουν 
τη σημασία των αγνώστων λέξεων, ενθαρρύνει  γλωσσολογικούς συσχετισμούς 
που βοηθούν την απομνημόνευση 

• ενέργειες μαθητών: συνεργάζονται σε μικρές ομάδες, επιλέγουν και αναλαμβά-
νουν ρόλους μέσα σε αυτές, διαβάζουν, αναζητούν, μεταφράζουν για να κατα-
νοήσουν 

• ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο, εργαλεία, πηγές: αυθεντικό ιταλικό κεί-
μενο που παρουσιάζεται σε μορφή Google docs στην αίθουσα πληροφορικής 

• αποτελέσματα της δραστηριότητας:  αναμένεται να μπορούν τα παιδιά να ανα-
φέρουν με απλά λόγια γιατί το παγωτό θεωρείται ιταλικό  

2η δραστηριότητα: παρουσίαση πινάκων με λεξιλόγιο (είδη και γεύσεις παγωτών), 
ερμηνεία αγνώστων λέξεων, σχηματισμός προτάσεων (προφορικά), ανάθεση διαδι-
κτυακών ασκήσεων  

• διάρκεια:  20' 
• είδος: ανάγνωση και συζήτηση 
• οργάνωση τάξης: εργασία σε μικρές ομάδες (2-3 παιδιά) 
• ρόλος εκπαιδευτικού: διευκολυντικός, διαμεσολαβητικός, ενθαρρυντικός, συμ-

βουλευτικός (ο συντονιστικός ρόλος του εκπαιδευτικού αναμένεται να υποχω-
ρήσει αν τα παιδιά δείχνουν ότι μπορούν να τον αναλάβουν μεταξύ τους) 
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• ενέργειες εκπαιδευτικού: παρουσιάζει στα παιδιά το λεξιλόγιο, τα καλεί να α-
ναζητήσουν συνεργαζόμενα μεταξύ τους και να καταγράψουν τη σημασία των 
αγνώστων λέξεων, αναθέτει τις ασκήσεις 

• ενέργειες μαθητών: συνεργάζονται είτε μέσα στην ομάδα τους, είτε και με τις 
άλλες ομάδες, βρίσκουν και καταγράφουν τη σημασία των αγνώστων λέξεων, 
εκφράζουν τις προτιμήσεις τους 

• ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο, εργαλεία, πηγές: αυθεντικό ιταλικό κεί-
μενο που παρουσιάζεται στον βιντεοπροβολέα 

• αποτελέσματα της δραστηριότητας:  αναμένεται να μπορούν τα παιδιά να ανα-
καλούν το λεξιλόγιο και να διατυπώνουν προφορικά τις προτιμήσεις τους σε 
έναν σύντομο διάλογο 

3η δραστηριότητα: ανάθεση της εργασίας project  για το σπίτι 

• διάρκεια: 5' 

2η Διδακτική Ώρα 

Τα παιδιά παρουσιάζουν τις εργασίες που έχουν ετοιμάσει στο σπίτι (διαφημιστική α-
φίσα για τα εγκαίνια του μαγαζιού με παγωτά που θα ανοίξουν σε μια ιταλική πόλη της 
επιλογής τους). Η αφίσα μπορεί να είναι είτε σε ηλεκτρονική μορφή είτε σε χαρτόνι. Η 
παρουσίαση γίνεται με σταθερούς ρόλους (π.χ. ένα παιδί χειρίζεται τον υπολογιστή, 
και ένα ή δύο διαβάζουν το "μενού") ή με εναλλασσόμενους ρόλους (η απόφαση είναι 
της κάθε ομάδας). Το "μενού" πρέπει να περιέχει 3 τουλάχιστον γεύσεις και 2 τρόπους 
σερβιρίσματος (αγαπημένα των παιδιών), και μία έκπληξη: μία τουλάχιστον νέα γεύση 
που να βασίζεται σε γλυκό ή και φαγητό του τόπου καταγωγής των παιδιών (είτε από 
την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό) - ενθαρρύνεται η συμβολή όλων των παιδιών και 
όλες οι γεύσεις είναι καλοδεχούμενες. 

• διάρκεια: 30' 
• είδος δραστηριότητας: παρουσίαση 
• οργάνωση τάξης: εργασία σε μικρές, ευέλικτες ομάδες (3 παιδιά) 

ρόλος εκπαιδευτικού: συντονιστικός, διευκολυντικός, διαμεσολαβητικός, εν-
θαρρυντικός, συμβουλευτικός 

• ενέργειες εκπαιδευτικού: διευκολύνει τις παρουσιάσεις, ενθαρρύνει τη συμμε-
τοχή,  επαινεί την πρωτοτυπία και ορθή ανάγνωση (προφορά, επιτονισμό) 

• ενέργειες μαθητών: συνεργάζονται σε μικρές ομάδες, επιλέγουν και αναλαμβά-
νουν ρόλους μέσα σε αυτές, παρουσιάζουν την εργασία τους, εξηγούν (αν επι-
θυμούν) τις επιλογές τους 

• ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο, εργαλεία, πηγές: ιταλικό κείμενο σε μορφή 
αφίσας που κατασκεύασαν τα παιδιά είτε με τη χρήση κάποιας διαδικτυακής 
εφαρμογής είτε σε χάρτινη μορφή.  Ανάλογα με τις γνώσεις που ήδη έχουν, τα 
παιδιά μπορούν να επιλέξουν μια απλή ψηφιακή αφίσα (π.χ. Canva, 
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Postermywall, Crello) ή μια διαδραστική (π.χ. Glogster, Thinglink, Piktochart), 
που παρουσιάζεται στον βιντεοπροβολέα 

• αποτελέσματα της δραστηριότητας:  αναμένεται να μπορούν τα παιδιά να πα-
ρουσιάζουν τις αγαπημένες τους γεύσεις χρησιμοποιώντας το λεξιλόγιο που έ-
μαθαν 

2η δραστηριότητα: "Ανοίξαμε και σας περιμένουμε!" Τα παιδιά εξασκούν το λεξιλό-
γιο σε παιχνίδι ρόλων, όπου υποδύονται πελάτες στο νέο μαγαζί! 

• διάρκεια: 15' 
• είδος δραστηριότητας: παιχνίδι ρόλων 
• οργάνωση τάξης: εργασία σε μικρές ομάδες (2-3 παιδιά) 
• ρόλος εκπαιδευτικού: συντονιστικός, διευκολυντικός, διαμεσολαβητικός, εν-

θαρρυντικός, συμβουλευτικός 
• ενέργειες εκπαιδευτικού: διευκολύνει τις παρουσιάσεις, ενθαρρύνει τη συμμε-

τοχή, επαινεί την πρωτοτυπία και ορθή ανάγνωση (προφορά, επιτονισμό) 
• ενέργειες μαθητών: συνεργάζονται σε μικρές ομάδες, επιλέγουν και αναλαμβά-

νουν ρόλους μέσα σε αυτές, εξασκούνται σε μια πιθανή επικοινωνιακή κατά-
σταση 

• ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο, εργαλεία, πηγές: ιταλικό κείμενο σε μορφή 
αφίσας που κατασκεύασαν τα παιδιά είτε με τη χρήση κάποιας διαδικτυακής 
εφαρμογής είτε σε χάρτινη μορφή.  Ανάλογα με τις γνώσεις που ήδη έχουν, τα 
παιδιά μπορούν να επιλέξουν μια απλή ψηφιακή αφίσα (π.χ. Canva, 
Postermywall, Crello) ή μια διαδραστική (π.χ. Glogster, Thinglink, Piktochart), 
που παρουσιάζεται στον βιντεοπροβολέα 

• αποτελέσματα της δραστηριότητας:  αναμένεται να μπορούν τα παιδιά να πα-
ρουσιάζουν τις αγαπημένες τους γεύσεις χρησιμοποιώντας το λεξιλόγιο που έ-
μαθαν 

• ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο, εργαλεία, πηγές: φωτογραφία μιας 
gelateria που παρουσιάζεται στον βιντεοπροβολέα και λειτουργεί ως "σκηνικό" 

• αποτελέσματα της δραστηριότητας:  αναμένεται να μπορούν τα παιδιά να ανα-
καλούν το λεξιλόγιο και να ανταποκρίνονται σε ένα επικοινωνιακό γεγονός (πα-
ραγγελία σε ένα κατάστημα). 

Υλικό, Πηγές: 

Σύνδεσμος εγγράφου Google doc: https://docs.google.com/docu-
ment/d/1hcVrfp94P0fThZii5n2Nz8Y6yhrL7hOALFd8xKAG3i4/edit?usp=sharing  
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GUSTI DEL GELATO 

 

TIPI DEL GELATO 

 

Σύνδεσμοι διαδικτυακών ασκήσεων στο Wordwall: 

https://wordwall.net/resource/20584625  

https://wordwall.net/resource/20584912 
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Σύνδεσμος ενδεικτικής αφίσας στο Canva 

https://www.canva.com/design/DAEqsQMzsMk/share/preview?to-
ken=R54Ucf4wFTN_uxjDxHcvig&role=EDITOR&utm_con-
tent=DAEqsQMzsMk&utm_campaign=designshare&utm_me-
dium=link&utm_source=sharebutton  

Συμπεράσματα 

Όπως φαίνεται στα δύο σχέδια μαθήματος, οι στόχοι και τα αναμενόμενα μαθησιακά 
αποτελέσματα είναι πανομοιότυπα, αλλά διαφέρει ο σχεδιασμός: το πρώτο χαρακτηρί-
ζεται από νεωτερικά, πιο παραδοσιακά στοιχεία και χρησιμοποιούνται πηγές και υλικά 
με ελάχιστη συμβολή της τεχνολογίας. Από την άλλη, στο δεύτερο σχέδιο μαθήματος 
η μεθοδολογική προσέγγιση ακολουθεί μετανεωτερικά βήματα, με σαφώς πιο αισθητή 
την παρουσία των Τ.Π.Ε. που αναδεικνύονται σε βασικό συστατικό του σχεδιασμού 
αυτού και συμβάλλουν στην καλλιέργεια του ψηφιακού γραμματισμού. Είναι κατα-
νοητό το γεγονός ότι στην περίπτωση αυτή, είναι μεγαλύτερες οι απαιτήσεις ως προς 
τους εκπαιδευτικούς, τόσο σε σχέση με την θεωρητική παιδαγωγική αλλά και την τε-
χνολογική κατάρτιση, όσο και με τη διαθεσιμότητα των κατάλληλων υποδομών – συ-
νυπολογίζοντας, όμως, αφενός τα οφέλη της ενημέρωσης των εκπαιδευτικών σχετικά 
με σύγχρονες, αποτελεσματικότερες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και αφετέρου το πόσο 
δημοφιλείς είναι οι Τ.Π.Ε. στους νεαρούς μαθητές (αλλά και σε αρκετούς εκπαιδευτι-
κούς), η τελική επιλογή καθίσταται πιο ευκολη. 
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Διαχείριση συγκρούσεων στο σχολικό περιβάλλον 
την εποχή της πανδημίας του covid-19 

Σκανδάλου Αικατερίνη, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, M.Sc. 
Θεοδωροπούλου Ελένη, Εκπαιδευτικός Π.Ε.86, M.Sc. 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία διερευνά τις απόψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τους τομείς της σχολικής ζωής που επηρεάζονται από 
τις συγκρούσεις στο σχολικό περιβάλλον, τις δεξιότητες και τις τεχνικές που απαιτού-
νται για την αποτελεσματική διαχείρισή τους και τον ρόλο που πρέπει να έχει ο διευ-
θυντής, μέσα στο περιβάλλον που έχει διαμορφώσει η πανδημία του covid-19. Συμπε-
ρασματικά, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι συγκρούσεις επηρεάζουν τη λειτουργία του 
σχολείου την εποχή της πανδημίας του Covid-19 με κυριότερο τομέα το «Εργασιακό 
άγχος εκπαιδευτικών και στελεχών», οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν την τεχνική της «συ-
νεργασίας» και του «οργανώνειν» για την αποφυγή τους, δείχνοντας μια σαφή προτί-
μηση στη συλλογικότητα και στη συμμετοχή όλων στην αντιμετώπιση τους. 

Λέξεις-Κλειδιά: συγκρούσεις, διαχείριση, πανδημία, ρόλος διευθυντή/ντριας  

Conflict management in the school environment during the covid-19 pandemic 

Skandalou Aikaterini, Director of Primary School, M.Sc.  
Theodoropoulou Eleni, Secondary Teacher, M.Sc. 

Abstract 

The present study explores the views of primary and secondary school teachers on areas 
of school life affected by conflicts in the school environment, the skills and techniques 
required for their effective management and the role that the principal should play in 
the environment formed by the covid-19 pandemic. In conclusion, the results showed 
that the conflicts affect the operation of the school during the covid-19 pandemic with 
the main area of "Work stress of teachers and staff", teachers choose the technique of 
"cooperation" and "organizing" to avoid them and show a clear preference for collec-
tivity and participation of all in their settlement. 

Key-Words: conflicts, management, pandemic, leadership style 

Εισαγωγή 

Σύμφωνα με τους Σπυράκη & Σπυράκη (2008), οι συγκρούσεις είναι αναπόφευκτες. 
Θεωρούνται φυσικό επακόλουθο της υποχρεωτικής συνύπαρξης και συνεργασίας ατό-
μων και ομάδων με διαφορετικά χαρακτηριστικά, αξίες, γνώσεις, καθήκοντα και στό-
χους. Τα τελευταία χρόνια πολύ συχνά στελέχη της εκπαίδευσης καλούνται να διαχει-
ριστούν κρίσεις και εκπαιδευτικά προβλήματα που βρίσκονται σε φάση όξυνσης (Κα-
τσαρός, 2008:171). Όμως η διαχείριση της σχολικής πραγματικότητας και των 
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συγκρούσεων που φυσιολογικά ανακύπτουν από την συνεργασία πολλών διαφορετι-
κών μεταξύ τους μερών έγινε πιο δύσκολη και πολύπλοκη μετά την εμφάνιση της παν-
δημίας του κορωνοϊού Covid-19 και των επιπτώσεων αυτής στην καθημερινή ζωή και 
εκπαίδευση. Οι επιπτώσεις ήταν τεράστιες, με σύσσωμη την ιατρική κοινότητα να 
πράττει τα μέγιστα για τον περιορισμό της νόσου και την προστασία της ανθρώπινης 
ζωής. Η προσπάθεια ανταπόκρισης σε πολλαπλούς ρόλους (οικογένεια, εργασία, εκ-
παίδευση κ.α.) στα πλαίσια των σχέσεων και των δραστηριοτήτων, σε συνθήκες που 
μεταβάλλονται εβδομαδιαία και φτάνουν μέχρι τον κατ’ οίκον περιορισμό, δεν ήταν 
εύκολη.  

Αναμφισβήτητα η ανθρωπότητα βίωσε πρωτόγνωρες καταστάσεις με σημαντικές επι-
πτώσεις στις κοινωνικές σχέσεις, στην ψυχολογία και στις επαγγελματικές δραστηριό-
τητες.  Με βάση τα παραπάνω, η παρούσα εργασία διερευνά τους τομείς της σχολικής 
ζωής που επηρεάζονται περισσότερο από τις συγκρούσεις και ακολούθως εντοπίζει τις 
δεξιότητες και τις τεχνικές που απαιτούνται για την αποτελεσματική διαχείρισή τους. 
Σημαντικό κομμάτι της έρευνας είναι η εξέταση του ρόλου που πρέπει να έχει ο σχο-
λικός ηγέτης, μέσα στο περιβάλλον που έχει διαμορφώσει η πανδημία. 

Αναγκαιότητα -Σκοπός - Ερευνητικά Ερωτήματα 

Πολλές έρευνες και σημαντικές μελέτες έχουν γίνει σχετικά με τις συγκρούσεις στο 
χώρο της εκπαίδευσης που όμως λόγω του ραγδαία μεταβαλλόμενου εξωτερικού και 
εσωτερικού περιβάλλοντος της σχολικής μονάδας και των ιδιαίτερων συνθηκών που 
έχουν προκύψει εξαιτίας της πανδημίας, η παρούσα έρευνα φιλοδοξεί να αποτελέσει 
πηγή εμπλουτισμού (Αθανασούλα-Ρέππα, 2008 Γιαννίκας, 2014· Μαχιά, 2018· Καρα-
γιάννη & Ρουσσάκης, 2015· Παρασκευόπουλος, 2008). Σκοπός της είναι να διερευνή-
σει τον τρόπο διαχείρισης των συγκρούσεων μεταξύ εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια 
και δευτεροβάθμια εκπαίδευση την εποχή της πανδημίας του Covid-19. Συγκεκριμένα 
διερευνήθηκαν οι τομείς της σχολικής ζωής που επηρεάζουν οι συγκρούσεις, οι δεξιό-
τητες και οι τεχνικές που απαιτούνται για την αποτελεσματική διαχείρισής τους καθώς 
και ο ρόλο και οι δεξιότητες που οφείλει να έχει ο/η διευθυντής/τρια την εποχή της 
πανδημίας του covid-19.  

Μεθοδολογία Έρευνας 

Για την διερεύνηση του συγκεκριμένου θέματος χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της πο-
σοτικής έρευνας, με σκοπό τη γενίκευση των αποτελεσμάτων στον ευρύτερο πληθυσμό 
(Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 2016). Στο A μέρος του ερωτηματολογίου διατυ-
πώθηκαν ερωτήματα σχετικά με τα δημογραφικά στοιχεία των σχολείων, ενώ στο Β 
ερωτήματα σχετικά με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων στην έ-
ρευνα (εκπαιδευτικών και στελεχών εκπαίδευσης). Στο Γ και κυρίως μέρος του ερωτη-
ματολογίου, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν, μέσα από πεντάβαθμη κλίμακα Likert (Κα-
θόλου – Λίγο – Μέτρια – Πολύ - Πάρα Πολύ), να απαντήσουν στα ερευνητικά ερωτή-
ματα. 
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Για την υλοποίηση της συγκεκριμένης έρευνας επιλέχθηκαν σχολεία πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Αιτωλοακαρνανίας. Είχε διάρκεια δεκαπέντε 
ημερών και πραγματοποιήθηκε μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Απριλίου. Το ε-
ρωτηματολόγιο στάλθηκε ηλεκτρονικά στις σχολικές μονάδες και από εκεί προωθή-
θηκε στους προσωπικούς λογαριασμούς των εκπαιδευτικών. Συνολικά απαντήθηκαν 
ενενήντα εννέα ερωτηματολόγια (99). Η κατασκευή του ερωτηματολογίου, πραγματο-
ποιήθηκε από τις συγγραφείς της παρούσας εργασίας με βάση το σκοπό, τους στόχους 
και τα ερευνητικά ερωτήματα που έχουν τεθεί αφού μελετήθηκαν βιβλιογραφικά άλλες 
έρευνες-μελέτες. Η επεξεργασία των δεδομένων έγινε μέσω του στατιστικού προγράμ-
ματος IBM SPSS Statistics (Version 27) και οι πίνακες των αποτελεσμάτων μορφοποι-
ήθηκαν μέσω του Microsoft Office Excel 2007 ώστε να συμφωνούν με το στυλ APA.  

Αποτελέσματα της έρευνας 

Ως προς τα δημογραφικά στοιχεία του σχολείου: το 40,4% των εκπαιδευτικών του δείγ-
ματος διδάσκει σε Λύκειο, το 25,25% σε Γυμνάσιο και το 34,34% σε Δημοτικό τις 
περισσότερες ώρες την εβδομάδα, με την πλειοψηφία των εκπαιδευτικών του δείγμα-
τος να διδάσκει σε μεγάλου μεγέθους σχολεία. Με βάση τη σχετική κατάταξη σημα-
ντικότητας, όπως ταξινομούνται τα αποτελέσματά μας με βάση τη μέση τιμή και την 
τυπική απόκλιση, έχουμε πρώτη στις επιλογές των εκπαιδευτικών του δείγματος  σαν 
κυριότερο τομέα ο οποίος επηρεάζεται το «Εργασιακό άγχος εκπαιδευτικών και στε-
λεχών» με ποσοστό 60,6% (αθροιστικό ως «Πολύ» και «Πάρα Πολύ») και ακολουθεί 
το «Ηθικό και αποδοτικότητα των εκπαιδευτικών» και η «Αποτελεσματικότητα εκπαι-
δευτικού έργου του σχολείου» (Πίνακας 1). 

Πίνακας 1:Εκτίμηση της επίδρασης των συγκρούσεων σε σχολικούς τομείς  

Τομείς σχολι-
κής ζωής Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα 

Πολύ 
Μέση 
Τιμή 

Τυπική Α-
πόκλιση 

Εργασιακό άγχος 
εκπαιδευτικών και 

στελεχών 3,0% 10,1% 26,3% 31,3% 29,3% 3,737 1,084 
Ηθικό και αποδοτι-
κότητα των εκπαι-

δευτικών 6,1% 18,2% 31,3% 29,3% 15,2% 3,293 1,118 
Αποτελεσματικό-

τητα εκπαιδευτικού 
έργου του σχολείου 6,1% 22,2% 24,2% 32,3% 15,2% 3,283 1,152 

Συνοχής της ομάδας 8,1% 18,2% 32,3% 22,2% 19,2% 3,263 1,200 
Ποιότητα αποφά-

σεων που λαμβάνο-
νται 9,1% 16,2% 30,3% 31,3% 13,1% 3,232 1,150 

Σχολικό κλίμα 11,1% 15,2% 31,3% 26,3% 15,2% 3,194 1,207 
Διαπροσωπικές 

σχέσεις 15,2% 25,3% 24,2% 20,2% 15,2% 2,949 1,297 
Αποδοχή του διευ-

θυντή ως ηγέτη 15,2% 19,2% 33,3% 20,2% 12,1% 2,949 1,224 
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Σχετικά με τις τεχνικές αντιμετώπισης, η πλειοψηφία του δείγματος, επεσήμανε σαν 
καταλληλότερη τεχνική την «τεχνική της συνεργασίας» με ποσοστό 89,9% να την επι-
λέγει ως «Πολύ» και «Πάρα πολύ» και ακολουθεί η «τεχνική του “οργανώνειν”» με 
ποσοστό 87,9% (αθροιστικό ως «Πολύ» και «Πάρα Πολύ»), ενώ η «τεχνική της χρήσης 
εξουσίας» έρχεται τελευταία στις επιλογές τους (Πίνακας 2).  Από τα αποτελέσματα 
της ανάλυσης των στοιχείων μας συμπεραίνουμε ότι οι εκπαιδευτικοί του δείγματός 
μας δείχνουν μια σαφή προτίμηση στην τεχνική της συνεργασίας και του «οργανώ-
νειν». Οι δύο αυτές τεχνικές αντιμετώπισης των συγκρούσεων συγκεντρώνουν στην 
επιλογή «Πολύ» και «Πάρα πολύ» περίπου το 90% των προτιμήσεων έχοντας σημα-
ντική διαφορά σε σχέση με τις υπόλοιπες τεχνικές.  

Πίνακας 2:Τεχνικές αντιμετώπισης των συγκρούσεων μεταξύ εκπαιδευτικών την εποχή 
της πανδημίας του Covid-19 

Τεχνικές αντιμετώ-
πισης των συγκρού-

σεων  
Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα 

Πολύ 
Μέση 
Τιμή 

Τυπική 
Απόκλιση 

Της συνεργασίας 1,0% 2,0% 7,1% 15,2% 74,7% 4,606 0,793 

Του «οργανώνειν» 
1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,1% 4,333 0,857 

Της μεσολάβησης 4,0% 8,1% 34,3% 40,4% 13,1% 3,505 0,962 
Του διαχωρισμού και 

του συμβιβασμού 10,1% 20,2% 43,4% 19,2% 7,1% 2,929 1,042 

 Της αποφυγής 27,3% 21,2% 27,3% 15,2% 9,1% 2,576 1,286 

Της χρήσης εξουσίας 50,5% 26,3% 15,2% 8,1% 0,0% 1,808 0,976 

 

 

Στη συνέχεια διερευνήσαμε τον επιθυμητό τρόπο επίλυσης των συγκρούσεων την ε-
ποχή της πανδημίας του Covid-19 και το ρόλο του διευθυντή/τριας στην αντιμετώπιση 
τους. Σύμφωνα λοιπόν με τα αποτελέσματα της ερευνάς μας (Πίνακας 3) η πλειοψηφία 
του δείγματος, επεσήμανε σαν τον καταλληλότερο τρόπο επίλυσης τις συλλογικές α-
ποφάσεις, αποφάσεις δηλαδή που λαμβάνονται από το σύλλογο διδασκόντων, με πο-
σοστό 84,8% να την επιλέγει ως «Πολύ» και «Πάρα πολύ». Επόμενη στις επιλογές τους 
ήταν η διαμεσολάβηση του διευθυντή/τριας με το 66,7% των εκπαιδευτικών του δείγ-
ματος να την επιλέγουν ως «Πολύ» και «Πάρα πολύ» ενώ τελευταία αναδύθηκε η 
χρήση εξουσίας από τον διευθυντή/τρια. 
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Πίνακας 3: Ο ρόλος του διευθυντή στην επίλυση των συγκρούσεων 

Ο  ρόλος του διευθυ-
ντή  Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα 

Πολύ 
Μέση 
Τιμή 

Τυπική 
Απόκλιση 

Με συλλογική απόφαση 
(Σύλλογος διδασκόντων) 0,0% 2,0% 10,1% 25,3% 59,6% 4,394 0,867 

Με διαμεσολάβηση διεύ-
θυνσης (προτροπή, παρό-

τρυνση) 3,0% 9,1% 21,2% 41,4% 25,3% 3,768 1,028 

Με διαμεσολάβηση συνα-
δέλφου - εκπαιδευτικού 6,1% 14,1% 32,3% 33,3% 14,1% 3,354 1,082 

Με χρήση εξουσίας (εντο-
λές διεύθυνσης) 45,5% 30,3% 12,1% 11,1% 1,0% 1,919 1,056 

 

Από τα αποτελέσματα της ανάλυσης των στοιχείων μας συμπεραίνουμε ότι οι εκπαι-
δευτικοί του δείγματός μας δείχνουν μια σαφή προτίμηση στη συλλογικότητα και στη 
συμμετοχή όλων στην αντιμετώπιση των συγκρούσεων, επιζητώντας και την εμπλοκή 
του/της διευθυντή/τριας με έναν ρόλο διαμεσολαβητή όμως και όχι εντολέα. Τα ευρή-
ματα  συμφωνούν με τη βιβλιογραφική ανασκόπηση που προηγήθηκε αφού στον εκ-
παιδευτικό χώρο η χρήση εξουσίας διαταράσσει τη συνοχή και το καλό παιδαγωγικό 
κλίμα. Η απόφαση του ηγέτη απογοητεύει την άλλη πλευρά με αποτέλεσμα να την 
οδηγεί στην αμφισβήτηση της ηγεσίας (Ιορδανίδης, 2014).  

Ακολούθως προσπαθήσαμε να διερευνήσουμε τις δεξιότητες που θα βοηθήσουν περισ-
σότερο το διευθυντή/τρια στη διαχείριση των συγκρούσεων.  

Πίνακας 4: Δεξιότητες βοηθητικές στην πρόληψη/διαχείριση συγκρούσεων 

Δεξιότητες  Καθό-
λου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα 

Πολύ 
Μέση 
Τιμή 

Τυπική 
Από-
κλιση 

Συμβουλευτικές 0,0% 0,0% 13,1% 10,1% 75,8% 4,633 0,709 

Ηγετικές 1,0% 1,0% 6,1% 22,2% 68,7% 4,582 0,745 

Επικοινωνιακές 0,0% 0,0% 12,1% 21,2% 65,7% 4,541 0,706 

Διοικητικές 1,0% 3,0% 13,1% 17,2% 64,6% 4,429 0,908 

Δεξιότητες ΤΠΕ 1,0% 3,0% 13,1% 17,2% 64,6% 4,124 1,063 

 

Έτσι, στην σχετική ερώτηση, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών του δείγματος θεωρεί 
όλες τις δεξιότητες που αναφέρονται «Μέτρια», «Πολύ» και «Πάρα πολύ» σημαντικές 
αφού τα αθροιστικά ποσοστά αυτών των κατηγοριών κυμαίνονται από 94% έως 98% 
για όλες τις δεξιότητες (Πίνακας 4).   Με βάση τη σχετική κατάταξη σημαντικότητας, 
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όπως ταξινομούνται τα αποτελέσματά μας με βάση τη μέση τιμή και την τυπική από-
κλιση, έχουμε πρώτη στις επιλογές των εκπαιδευτικών του δείγματος τις συμβουλευ-
τικές δεξιότητες, σεβασμός προς τους άλλους, ορθή αντίληψη της υπάρχουσας και 
υποβόσκουσας κατάστασης, κατανόηση των απόψεων των άλλων, ενσυναίσθηση 
κ.τ.λ. Η σειρά κατάταξης των παραπάνω προτάσεων αναδεικνύει τη βαρύτητα που 
δίνουν οι εκπαιδευτικοί στην υλοποίησή τους. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι η 
πλειοψηφία των διευθυντών/ντριων που στελεχώνουν σήμερα τα σχολεία μας είναι 
στελέχη αυξημένων ακαδημαϊκών προσόντων κατέχοντας τα απαραίτητα θεωρητικά 
εφόδια και δεξιότητες που τους παρέχουν οι μεταπτυχιακές σπουδές, οι επιμορφώσεις 
και η απόκτηση δεξιοτήτων στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
(Βουλγαρίδης, 2020).  

Συμπεράσματα – Προτάσεις 

Οι συγκρούσεις στο σχολείο, ένα καθαρά «ανοιχτό σύστημα» είναι αναπόφευκτες, ό-
πως αναπόφευκτες είναι οι επιδράσεις που δέχεται από την πανδημία του Covid-19. Ο 
ρόλος του/της διευθυντή/τριας της σχολικής μονάδας αναδεικνύεται για άλλη μια φορά 
καίριος και ουσιαστικός. Οι συγκρούσεις που λαμβάνουν χώρα στο σχολικό περιβάλ-
λον την εποχή της πανδημίας του Covid-19 επηρεάζουν πολλούς τομείς της εκπαιδευ-
τικής ζωής και αναδεικνύεται η επιθυμία των εκπαιδευτικών για συνεργατικό κλίμα και 
κουλτούρα επικοινωνίας, χωρίς προσπάθεια αποφυγής των όποιων διενέξεων εμφανί-
ζονται αλλά με όσο το δυνατό πληρέστερη οργάνωση ώστε να είναι δυνατή η πρόβλεψη 
και η αποφυγή τους. Η οργάνωση και η ανοιχτή και ειλικρινής επικοινωνία θα περιο-
ρίσει τις ασάφειες και θα εκμηδενίσει τις όποιες παρερμηνείες δημιουργούνται εξαιτίας 
της υποχρεωτικής εξ αποστάσεως επικοινωνίας και διδασκαλίας λόγω της πανδημίας 
του Covid-19. Σύγχρονα εργαλεία, περιβάλλοντα επικοινωνίας και τηλεδιασκέψεων ό-
πως skype, messager, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο zoom, webex κ.α., είναι διαθέσιμα και 
προσφέρεται δωρεάν η χρήση τους την εποχή της πανδημίας του Covid-19 σε εκπαι-
δευτικούς και μαθητές. Είναι λοιπόν ευτύχημα για την εκπαιδευτική κοινότητα η πλη-
θώρα των εφαρμογών που μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει ώστε να ελαχιστοποιήσει 
την απόσταση μεταξύ πομπού και δέκτη, μαθητή και εκπαιδευτικού και να κάνει πιο 
διαδραστική και ενδιαφέρουσα την επικοινωνία.  

Η διαδικασία που θα ακολουθήσει ο/η διευθυντής/τρια στον τρόπο χειρισμού των συ-
γκρούσεων είναι ένα από τα κρίσιμα σημεία που θα μετασχηματίσουν τη σύγκρουση 
από αρνητική διαδικασία σε θετική. Θα την αναδείξουν σε μια ευκαιρία για μάθηση, 
στα πλαίσια ενός σχολείου που δε διστάζει να αντιμετωπίσει την πρόκληση της αλλα-
γής που επέρχεται, μέσα από τη διάσταση απόψεων. Καθημερινά επιβεβαιώνεται η α-
ναγκαιότητα αυτού του οράματος και η κινητοποίηση όλων των μελών για την επίτευξη 
των σκοπών του οργανισμού ακολουθώντας συνεργατική κουλτούρα μέσα από τις δια-
δικασίες και τους περιορισμούς που θέτουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Οι προσπά-
θειες του διευθυντή θα πρέπει να είναι εμφανείς στη διαμόρφωση σχολικού περιβάλ-
λοντος που να ενθαρρύνει την βελτίωση των ατόμων, προσφέροντας εξατομικευμένη 
στήριξη (Θεοφιλίδης, 2012). Η προώθηση κάθε καινοτομίας, η καλλιέργεια της 

163/257

________________________________________________________________________________________________________________ 
 i-Teacher       -        I.S.S.N. : 1792 - 4146         -        Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Περιοδικό         -        33ο  Τεύχος       -        Ιούνιος    2022



ομαδικότητα, η συνεργασία, η συμμετοχική λήψη των αποφάσεων, η εμπιστοσύνη στις 
ικανότητες των εκπαιδευτικών αποτελούν προϋποθέσεις για την προώθηση του ορά-
ματος (Κατσαρός, 2008). Για το λόγο αυτό, οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν την τεχνική της 
«συνεργασίας» και του «οργανώνειν» για την αντιμετώπιση των συγκρούσεων στο 
σχολικό περιβάλλον την εποχή της πανδημίας του Covid-19, επιζητώντας την εμπλοκή 
του/της διευθυντή/τριας σε ρόλο διαμεσολαβητή όμως και όχι εντολέα. 

Tα ευρήματά μας συμφωνούν με ανάλογες έρευνες στο χώρο της εκπαίδευσης (Αθα-
νασούλα-Ρέππα, 2008 - Καραγιάννη & Ρουσσάκης, 2015 - Γιαννίκας, 2014) που διε-
νεργήθηκαν σε προηγούμενες εποχές αλλά καθώς το φαινόμενο είναι ακόμη σε εξέλιξη 
απαιτείται επανάληψη της έρευνας, με συλλογή στοιχείων από περισσότερες εκπαιδευ-
τικές περιφέρειες της Ελλάδας για μια ολοκληρωμένη και αντιπροσωπευτική προσέγ-
γιση στις απόψεις των εκπαιδευτικών συγκριτικά με την διαχείριση συγκρούσεων στην 
σχολική μονάδα την εποχή της πανδημίας του Covid-19. 
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Σχεδιασμός επιμορφωτικού προγράμματος για Μηχανολόγους εκπαιδευτικούς με 
γνωστικό αντικείμενο τη διδασκαλία λογισμικού προσομοίωσης μηχανοστασίου 

Διακάκης Νικόλαος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.82 
Ζωγόπουλος Ευστάθιος, Δρ. Μηχανικός ΕΜΠ, ΣΕΕ ΠΕ82  

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία αναφέρεται στον σχεδιασμό επιμορφωτικού προγράμματος που 
αφορά στους εκπαιδευτικούς Μηχανολόγους κλάδου ΠΕ82 που διδάσκουν τεχνολο-
γικά μαθήματα στην ειδικότητα Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού του Τομέα Ναυτι-
λιακών επαγγελμάτων ΕΠΑ.Λ., στα οποία κατά τη διδασκαλία δύναται να χρησιμοποι-
ηθεί λογισμικό προσομοίωσης μηχανοστασίου, με βάση τις οδηγίες του ΥΠΑΙΘ για τη 
διδασκαλία των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Ναυτιλιακών 
Επαγγελμάτων της Β΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ., καθώς και των μαθη-
μάτων ειδικότητας των ειδικοτήτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Γ΄ τά-
ξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ., αλλά και λαμβάνοντας υπόψη τα βελτιωμένα 
πρότυπα εκπαίδευσης, πιστοποίησης και τήρησης φυλακών για ναυτικούς (πληρώμα-
τος και αξιωματικών) της Διεθνούς Σύμβασης STCW (Standards of Training, 
Certification and Watchkeeping) 2010, όπου περιλαμβάνεται ως μεθοδολογία εκπαί-
δευσης και η χρήση προσομοιωτών μηχανοστασίου για τους αξιωματικούς μηχανής.  

Λέξεις–Κλειδιά: εκπαιδευτικός σχεδιασμός, λογισμικά προσομοίωσης μηχανοστα-
σίου, Τομέας Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων ΕΠΑ.Λ. 

Design of a training program for mechanical engineers with the subject of teach-
ing engine room simulation software 

Diakakis Nikolaos, Zogopoulos Efstathios, PhD 

Abstract 

The present work refers to the design of a training program which concerns the educa-
tional Mechanical Engineers who teach technological courses in the specialty of Mer-
chant Marine Engineer of the Sector of Marine Professions EPAL, in which during 
teaching, can be used engine simulation software, based on the YPAITH instructions 
for teaching of the Technological-Professional courses of the Sector of Maritime Pro-
fessions of the 2nd class of Day and Evening EPAL, as well as the specialty courses of 
specialties of the Sector of Maritime Professions of the 3rd class of Day and Evening 
EPAL, taking into account the improved standards of training, certification and ob-
servance of prisons for seafarers (crew and officers) of the International Convention 
STCW (Standards of Training, Certification and Watch keeping) 2010, which includes 
as a training methodology and the use of engine room simulators for engine officers. 
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Keywords: educational design, engine room simulation software, Sector of Maritime 
Professions EPAL. 

Εκπαιδευτικός σχεδιασμός - Εισαγωγικά στοιχεία 

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός (instructional design), ασχολείται με τη συστηματική 
διδασκαλία και, πιο στοχευμένα, με τη λεπτομερή ανάλυση και σχεδίαση όλων εκείνων 
των φάσεων/μερών από τα οποία αυτή αποτελείται. 

Στη βιβλιογραφία συναντώνται διάφοροι ορισμοί για την έννοια του εκπαιδευτικού 
σχεδιασμού. Σύμφωνα με την IEEE, 2001, εκπαιδευτικός σχεδιασμός είναι «η διαδικα-
σία μέσω της οποίας, ένας εκπαιδευτικός ή ένας ειδικός στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό 
καθορίζει τις καταλληλότερες διδακτικές μεθόδους για συγκεκριμένους εκπαιδευόμε-
νους, εντός ενός συγκεκριμένου πλαισίου και επιδιώκοντας την επίτευξη ενός συγκε-
κριμένου σκοπού».  

Σύμφωνα με τους Gros et al., 1997, ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός αφορά στην ανάλυση 
των εκπαιδευτικών αναγκών και στόχων, περιλαμβάνει την ανάπτυξη εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων και μαθησιακού υλικού, αφορά στην εφαρμογή και στην αξιολόγηση 
της όλης εκπαιδευτικής διαδικασίας και τέλος επιδιώκει τη σύνδεση των θεωρητικών 
θέσεων και αρχών για τη μάθηση με την πρακτική του σχεδιασμού εκπαιδευτικών συ-
στημάτων.  

Γενικότερα, ο όρος εκπαιδευτικός σχεδιασμός μπορεί να θεωρηθεί ως η συστηματική 
μέθοδος ανάλυσης, σχεδιασμού, ανάπτυξης, αξιολόγησης και διαχείρισης της εκπαι-
δευτικής διαδικασίας με αποτελεσματικό τρόπο.  

Με βάση τις θεωρίες της διδακτικής μεθοδολογίας και των γνωστικών διδακτικών μο-
ντέλων, ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός αποβλέπει κυρίως στη βελτίωση της ποιότητας 
της διδασκαλίας και στην εξασφάλιση αποτελεσματικής και συνεκτικής μάθησης 
(Cheng & Yeh, 2009). Επιπρόσθετα, περιλαμβάνει την τεχνολογία πληροφοριών, την 
αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπου και υπολογιστή, την απόδοση των εκπαιδευομένων 
στην εφαρμογή των νέων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ) και τις 
μεθόδους συστηματικής ανάλυσης. Σε αυτό το σημείο, αξίζει να τονιστεί ότι οι παρά-
γοντες ποιότητας ενός εκπαιδευτικού συστήματος δεν λειτουργούν και δεν επηρεάζουν 
το εκπαιδευτικό σύστημα αυτόνομα αλλά αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους, αναπτύσσο-
ντας με τη συσχέτιση αυτή ένα δυναμικό σύστημα το οποίο διαμορφώνει τελικά την 
ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης (Ζωγόπουλος, 2011). 

Σύμφωνα με τον Mager (1968), κατά τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό θεωρείται απαραί-
τητο να απαντηθούν τρία βασικά ερωτήματα: 

1. Ποιοι είναι οι στόχοι του εκπαιδευτικού σχεδιασμού; 
2. Ποιες είναι οι εκπαιδευτικές στρατηγικές και ποια τα εκπαιδευτικά μέσα; 
3. Με ποιους τρόπους θα αξιολογηθεί και θα αναθεωρηθεί το εκπαιδευτικό υλικό; 
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Θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι σκοπός του εκπαιδευτικού σχεδιασμού είναι η 
συστηματική επιλογή όλων εκείνων των διαδικασιών και μεθόδων με σκοπό να 
επιτευχθούν οι στόχοι που τίθενται στην αρχή μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας και να 
δημιουργήσουν αποτελεσματικά περιβάλλοντα μάθησης. Δηλαδή, προτού υλοποιηθεί 
η όποια εκπαιδευτική διαδικασία, είναι απαραίτητο να προσδιοριστούν και να 
αναλυθούν με ακρίβεια όλοι οι παράγοντες, τα συστήματα και οι φάσεις της 
διαδικασίας, σε σχέση πάντα με τους διδακτικούς στόχους (Romiszowski, 1981).  

Ο εκπαιδευτικός στόχος ή μαθησιακό αποτέλεσμα μιας μαθησιακής διαδικασίας είναι 
αυτά που οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ή να είναι ικανοί να κάνουν μετά 
το τέλος της μαθησιακής αυτής διαδικασίας (Gagne et al, 2005).  

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός στηρίζεται στις αρχές και στις θεωρίες της παιδαγωγικής, 
της επικοινωνίας, της συμπεριφοράς, της μάθησης, των τεχνικών διδασκαλίας και των 
νέων τεχνολογιών (Ζωγόπουλος, 2001).  

Κατά τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό θα πρέπει να επιλεγεί η κατάλληλη εκπαιδευτική 
στρατηγική, η οποία υποστηρίζεται από τις αντίστοιχες θεωρίες μάθησης, και να εφαρ-
μοστεί προκειμένου να οδηγήσει στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ωστόσο, μια θεω-
ρία μάθησης μπορεί να μην ικανοποιεί τις ανάγκες ενός σχεδιαστή, ενός εκπαιδευτικού 
ή ενός μαθητή. Όπως επισημαίνεται, ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός συνιστά μια πολύ-
πλοκη και συνάμα δύσκολη και απαιτητική διαδικασία, αφού οι ατομικές διαφορές με-
ταξύ των εκπαιδευομένων προϋποθέτουν την εφαρμογή διαφορετικών εκπαιδευτικών 
στρατηγικών (Bonner, 1988).  

Τυπικά, ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός εμπερικλείει συνήθως πέντε στάδια. α) Την ανά-
λυση, η οποία περιλαμβάνει την ανάλυση των μαθητών και των εργασιών που θα πραγ-
ματοποιηθούν. β) Τον σχεδιασμό, ο οποίος αφορά στον προσδιορισμό των στόχων του 
μαθήματος και στην απόφαση για την επιλογή των κατάλληλων στρατηγικών για την 
επίτευξη αυτών των στόχων. Η επιλογή του σχεδιασμού εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 
από τα αποτελέσματα της ανάλυσης που πραγματοποιήθηκε στο πρώτο στάδιο. γ) Την 
ανάπτυξη, κατά την οποία αποφασίζονται ή/και αναπτύσσονται τα υλικά και τα μέσα 
που θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση των επιλεγέντων στρατηγικών. δ) Την ε-
φαρμογή των εργασιών που αποφασίστηκαν στο αρχικό στάδιο της ανάλυσης. ε) Την 
αξιολόγηση, η οποία αποτελεί συνήθως το τελευταίο στάδιο σε όλα τα προτεινόμενα 
μοντέλα και περιλαμβάνει, εκτός από τη διαμορφωτική αξιολόγηση, και την αθροι-
στική αξιολόγηση η οποία εμφανίζεται στα διάφορα στάδια του μοντέλου. Η διαμορ-
φωτική αξιολόγηση αποσκοπεί στην ενίσχυση της διδασκαλίας και της μάθησης κατά 
τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Από την άλλη πλευρά, η αθροιστική αξιο-
λόγηση είναι η διαρκής διαδικασία συλλογής δεδομένων και πληροφοριών με σκοπό 
να επαληθευτεί η αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού υλικού σε σχέση με τους 
μαθητές και να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με την αποτελεσματική εφαρμογή του προ-
τεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού. Η διεργασία αυτή είναι γνωστή ως ADDIE 
(Analysis, Design, Development, Implementation and Evaluation), ενώ τα 
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προαναφερόμενα πέντε στάδια αποτελούν κοινό χαρακτηριστικό όλων των μοντέλων 
εκπαιδευτικού σχεδιασμού. Τα στάδια αυτά εκτελούνται κατά κανόνα με γραμμικό 
τρόπο έτσι ώστε η έξοδος του ενός σταδίου να αποτελεί την είσοδο του επόμενου κάθε 
φορά (Baturay, 2008). Η συγκεκριμένη διεργασία είναι επηρεασμένη σε μεγάλο βαθμό 
από τη θεωρία του συμπεριφορισμού, η οποία έχει ασκήσει μεγάλη επιρροή στη διδα-
σκαλία και γενικότερα στην εκπαίδευση, και έχει αποτελέσει το θεμέλιο λίθο για τη 
δημιουργία πολλών αξιόλογων μοντέλων εκπαιδευτικού σχεδιασμού.  

Επίσης, τα βασικά στοιχεία που περιλαμβάνονται σε έναν εκπαιδευτικό σχεδιασμό 
είναι συνοπτικά τα ακόλουθα (όχι υποχρεωτικά με αυτήν τη σειρά): 

• Εντοπισμός ενός μαθησιακού/επιμορφωτικού προβλήματος 
• Επιλογή του σκοπού και των διδακτικών στόχων 
• Προσδιορισμός των εκπαιδευομένων και των αναγκών τους 
• Επιλογή και ανάπτυξη των κατάλληλων στρατηγικών ώστε να επιτευχθούν οι 

στόχοι που έχουν τεθεί 
• Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της επιμόρφωσης 
• Αξιολόγηση του βαθμού επίτευξης του σκοπού και των στόχων 
• Επιλογή του κατάλληλου περιεχομένου  
• Επιλογή της υλικοτεχνικής υποδομής 

Οι Gagne et al., (2005) προσδιόρισαν τις βασικές αρχές του εκπαιδευτικού σχεδιασμού 
ως εξής: 

• Αναγνώριση τύπων μαθησιακών αποτελεσμάτων 
• Ιεράρχηση μαθησιακών αποτελεσμάτων 
• Αναγνώριση εσωτερικών συνθηκών ή διαδικασιών για την επίτευξη μαθησιακών 

αποτελεσμάτων 
• Καταγραφή του μαθησιακού πλαισίου 
• Καταγραφή των χαρακτηριστικών των εκπαιδευομένων 
• Επιλογή των εκπαιδευτικών μέσων 
• Σχεδιασμός της κινητοποίησης των εκπαιδευομένων 
• Εφαρμογή των κατάλληλων διδακτικών μεθόδων 
• Διεξαγωγή διαμορφωτικής αξιολόγησης 
• Διεξαγωγή τελικής αξιολόγησης 

Όσον αφορά στα οφέλη, είναι φανερό ότι ένας σωστός προγραμματισμός βοηθά τον 
σχεδιαστή μιας διδασκαλίας, είτε αυτή είναι ωριαία είτε είναι σειρά μαθημάτων ή 
διδακτικών ενοτήτων, να ελέγξει την εξελικτική διαδικασία της διδασκαλίας, 
τροφοδοτόντας τον με ένα αίσθημα ψυχολογικής ασφάλειας και αυτοπεποίθησης. 
Επιπλέον, μπορεί να αναπτύξει ένα θέμα σε περιορισμένα χρονικά όρια, με αποτέλεσμα 
την ορθολογική κατανομή του χρόνου. Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα είναι αυτό της 
έγκαιρης πρόβλεψης πιθανών προβλημάτων που μπορεί να ανακύψουν κατά την 
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εκπαιδευτική διαδικασία, συμεριλαμβανομένου και του προβλήματος ελέγχου της 
τάξης. Τέλος, με τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό καθίσταται ευκολότερος ο αυτοέλεγχος 
του εκπαιδευτικού και γίνεται αντικειμενικότερη η αξιολόγηση της διδασκαλίας.  

Σε ότι αφορά στα διάφορα μοντέλα εκπαιδευτικού σχεδιασμού, συνήθως, ένα μοντέλο 
εκπαιδευτικού σχεδιασμού περιγράφει πώς να οργανώσουμε κατάλληλα παιδαγωγικά 
σενάρια ώστε να επιτύχουμε τους διδακτικούς στόχους.  

Τα διάφορα μοντέλα εκπαιδευτικού σχεδιασμού επιδιώκουν να βοηθήσουν τους εκπαι-
δευτικούς αλλά και τους ειδικούς στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, ώστε να σχεδιάσουν 
και να αναπτύξουν τις κατάλληλες μαθησιακές εμπειρίες για τους εκπαιδευόμενους. 
Ανεξάρτητα όμως από το μοντέλο που υιοθετείται κάθε φορά, προκύπτει μια σειρά 
ερωτημάτων που χρειάζονται απάντηση προκειμένου να μπορεί να πραγματοποιηθεί ο 
εκπαιδευτικός σχεδιασμός. Τα βασικά θέματα για τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό που τί-
θενται λοιπόν προς διερεύνηση είναι τα εξής (Κοκκονός, 2006): 

1. Ποιο είναι το εκπαιδευτικό πρόβλημα για το οποίο σχεδιάζεται η μαθησιακή διαδι-
κασία; 

Διατύπωση εκπαιδευτικού προβλήματος 

Αιτιολόγηση για την αναγκαιότητα της διδακτικής παρέμβασης 

2. Σε ποιους απευθύνεται η μαθησιακή διαδικασία που αναπτύσσεται; 

Χαρακτηριστικά – ανάγκες των εκπαιδευομένων 

3. Τι επιδιώκεται τα άτομα ή οι ομάδες ατόμων να μάθουν μέσα από τη μαθησιακή 
διαδικασία ή να είναι ικανά να κάνουν με την ολοκλήρωσή της; 

Διατύπωση εκπαιδευτικών στόχων 

4. Πώς θα μάθουν; 

Επιλογή του διδακτικού μοντέλου 

Επιλογή του τύπου εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 

Επιλογή των ρόλων που συμμετέχουν σε κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα, καθώς και 
του τύπου αλληλεπίδρασής τους 

Επιλογή των εκπαιδευτικών μέσων (εργαλεία, υπηρεσίες, εκπαιδευτικοί πόροι) 

Επιλογή του τρόπου υλοποίησης του τύπου εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων – σχεδί-
αση ροής εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 
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5. Πως θα αποτιμηθεί ο βαθμός στον οποίο έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που ετέθησαν; 

Αποτίμηση – αξιολόγηση 

Επειδή οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί είναι ενήλικες, θα πρέπει να τηρούνται οι αρ-
χές εκπαίδευσης ενηλίκων. 

Οι ναυτιλιακοί προσομοιωτές 

Με τα εκπαιδευτικά λογισμικά προσομοιώσεων, οι εκπαιδευόμενοι εμπλέκονται ε-
νεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από ρεαλιστικές καταστάσεις που προσφέ-
ρουν οι προσομοιώσεις. Με αυτόν τον τρόπο η διδασκαλία επαγγελματικών μαθημά-
των γίνεται πιο αποτελεσματική και μπορεί να επιτευχθεί η κατανόηση των δύσκολων 
εννοιών της μηχανολογίας, της ηλεκτρολογίας και των άλλων ειδικοτήτων του Επαγ-
γελματικού Λυκείου (Δημητράκης, 2013). 

Η χρήση των προσομοιωτών στη ναυτική εκπαίδευση και κατάρτιση παρέχει προστι-
θέμενη αξία στη θεωρητική κατάρτιση, με την προσομοίωση καταστάσεων που δεν 
μπορούν να αναληφθούν στον εργασιακό χώρο, ειδικά όπου μία λάθος κρίση – από-
φαση μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή, το περιβάλλον και το πλοίο (Kluj, 1997). Η 
κατάλληλη κατάρτιση σε προσομοιωτές μπορεί να μειώσει τα ατυχήματα και να βελ-
τιώσει την αποδοτικότητα, δίνοντας στους μηχανικούς την απαραίτητη εμπειρία και 
εμπιστοσύνη στην εργασία τους (Γουργούλης, κ,ά, 2009). 

Σύμφωνα με την Στεφανίδου (2012), «…Οι σύγχρονοι ναυτιλιακοί προσομοιωτές εξε-
λίσσονται ταχύτατα, και αποτελούν πλέον ένα ολοκληρωμένο εργαλείο υψηλής τεχνο-
λογίας που προετοιμάζει τους εκπαιδευόμενους να αντιμετωπίσουν μια σειρά πραγμα-
τικών καταστάσεων. Οι προσομοιωτές αυτοί θα πρέπει να είναι ευέλικτοι, ώστε να α-
νταποκρίνονται στις διάφορες ανάγκες του χρήστη, εξασφαλίζοντας ότι τόσο η λει-
τουργικότητα όσο και το κόστος πληρούν τις ακριβείς απαιτήσεις του χρήστη, καθώς 
πρόκειται για διεργασίες ζωτικής σημασίας που αφορούν τον βέλτιστο έλεγχο και τη 
διαχείριση κρίσεων και ανώμαλων καταστάσεων….Για να αποφευχθούν τα λάθη στην 
εκμάθηση είναι απαραίτητο η εκπαίδευση στον προσομοιωτή να ανταποκρίνεται σε 
ρεαλιστικά σενάρια και καταστάσεις που μπορεί να συμβούν στις πραγματικές συνθή-
κες…». 

Ο προσομοιωτής μηχανοστασίου (Engine Room simulator) 

Μηχανοστάσιο πλοίου (engine room) ή απλά μηχανοστάσιο σε ένα πλοίο χαρακτηρί-
ζεται ο χώρος αυτού στον οποίο και είναι εγκατεστημένη η κύρια κινητήρια μηχανή (ή 
μηχανές) του πλοίου (https://el.wikipedia.org/wiki/ Μηχανοστάσιο_πλοίου). Το Μη-
χανοστάσιο του πλοίου είναι υπεύθυνο για την γενική λειτουργία του πλοίου, ξεκινώ-
ντας από την κίνηση αυτού, την ηλεκτρική τροφοδότηση των μηχανημάτων και εξο-
πλισμών που βρίσκονται στο πλοίο, την παροχή νερού και θέρμανσης και καλύπτει 
γενικά όλες τις ανάγκες του πλοίου σε καθημερινή βάση (Παλαιοδήμος, 2014). Επίσης, 
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σε ξεχωριστό μικρό χώρο, που όμως επικοινωνεί με το μηχανοστάσιο, είναι εγκατε-
στημένος και ο μηχανισμός του πηδαλίου. Για την επάνδρωση των θέσεων του μηχα-
νοστασίου χρησιμοποιείται το προσωπικό μηχανής.  

 Η σύγχρονη τεχνολογία ναυτιλιακής προσομοίωσης παρέχει εντυπωσιακή ομοιότητα 
μεταξύ του προσομοιωτή μηχανοστασίου και των πραγματικών συστημάτων ελέγχου 
πλοίων, η οποία προσφέρει ένα νέο επίπεδο πραγματικότητας, καθώς οι μηχανικοί έ-
χουν τη δυνατότητα να εκπαιδεύονται ακριβώς πάνω στον ίδιο εξοπλισμό τον οποίο θα 
βρουν και σε ένα πραγματικό σκάφος (Στεφανίδου, 2012).  

Σε έναν σύγχρονο προσομοιωτή μηχανοστασίου, οι διαδικασίες υπολογίζονται από κα-
τάλληλα μαθηματικά μοντέλα που αλληλεπιδρούν ανάλογα. Τα μοντέλα προσομοίω-
σης υπολογίζονται μέσω μιας real - time διαδικασίας του προσομοιωτή, όπως λειτουρ-
γούν τα συστήματα στη πραγματικότητα πάνω στο πλοίο, ενώ τα δεδομένα υπολογίζο-
νται 3-4 φορές το δευτερόλεπτο. Τα προφίλ λειτουργίας της μηχανής και άλλοι τεχνικοί 
παράμετροι αποτελούν τα δεδομένα εισόδου για την προσομοίωση. Ο υπολογισμός των 
δεδομένων γίνεται background και η διαδικασία αυτή συνεχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια 
της προσομοίωσης. Τα αποτελέσματα των μαθηματικών μοντέλων εμφανίζονται σε 
γραφικό περιβάλλον. 
(https://maredu.hcg.gr/modules/document/file.php/AENXM101/Virtual%20Reality.p
df).  

Φιλοσοφία εκπαίδευσης εκπαιδευτικών Μηχανολόγων με τη βοήθεια λογισμι-
κών προσομοίωσης 

Η εκπαίδευση με χρήση προσομοιωτή έχει αποδειχθεί τα τελευταία χρόνια μια αποτε-
λεσματική μέθοδος κατάρτισης ναυτικών μηχανικών, ειδικά όταν ένα σφάλμα κρίσης 
μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή, το περιβάλλον και την περιουσία. Ένας δυναμικός 
προσομοιωτής σε πραγματικό χρόνο μπορεί να συμπιέσει χρόνια εμπειρίας σε μερικές 
εβδομάδες και να δώσει γνώση των δυναμικών και διαδραστικών διαδικασιών για ένα 
πραγματικό μηχανοστάσιο. Η σωστή εκπαίδευση σε προσομοιωτές θα μειώσει τα ατυ-
χήματα και θα βελτιώσει την αποτελεσματικότητα, ενώ θα δώσει στους μηχανικούς 
την απαραίτητη εμπειρία και εμπιστοσύνη στην εργασιακή τους κατάσταση (Ζωγόπου-
λος & Διακάκης, 2021). 

Ο ιδανικός τρόπος για να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία είναι να μάθουν με δια ζώσης 
συνθήκες σε ένα πραγματικό μηχανοστάσιο, αλλά σήμερα οι πραγματικές συνθήκες 
δεν επιτρέπουν τέτοιου είδους εκπαίδευση επί του σκάφους, επομένως η εκπαίδευση 
πρέπει να πραγματοποιηθεί σε προσομοιωτή. Η εξάσκηση στη λήψη αποφάσεων σε 
ένα περιβάλλον προσομοιωτή όπου παρακολουθούνται οι αποφάσεις και τα αποτελέ-
σματά τους, ανοίγει μια μοναδική δυνατότητα αξιολόγησης του αποτελέσματος των 
αποφάσεων (Ζωγόπουλος & Διακάκης, 2021). 
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Παρέχεται η δυνατότητα να πειραματιστούν σε συγκεκριμένα προβλήματα και να λά-
βουν απαντήσεις σε ερωτήσεις όπως: "τι θα συμβεί αν ....;" ανώδινα, χωρίς καταστροφή 
εξαρτημάτων με συνέπεια το κόστος . Ένας προσομοιωτής θα δώσει μια εύκολη εισα-
γωγή στις θεμελιώσεις θεωρίες μέσω της ρεαλιστικής λειτουργίας του. 

Είναι σημαντικό οι εκπαιδευόμενοι να βιώσουν παρόμοιες συνθήκες ζωής στον προ-
σομοιωτή και ότι οι εργασίες που καλούνται να εκτελέσουν αναγνωρίζονται ως σημα-
ντικές και σχετικές με την κατάσταση εργασίας τους. Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να α-
ντιμετωπίζονται σε όλα τα επίπεδα εμπειρίας προκειμένου να επιτύχουν περαιτέρω ε-
μπειρία και αυτοπεποίθηση. 

Ο προσομοιωτής μηχανοστασίου περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία εκπαίδευσης: 

1. Θερμοδυναμική και μετάδοση θερμότητας 
2. Μηχανική και Υδροδυναμική 
3. Λειτουργικές αρχές σε εγκαταστάσεις Ντίζελ 
4. Λειτουργία και συντήρηση μηχανημάτων 
5. Φυσικές και χημικές ιδιότητες καυσίμων και λιπαντικών 
6. Θαλάσσια Ηλεκτρο-τεχνολογία, Ηλεκτρονικά και Ηλεκτρικός Εξοπλισμός 
7. Βασικές αρχές αυτοματισμού, οργάνων και συστημάτων ελέγχου 

Γενικοί στόχοι εκπαίδευσης - κατάρτισης 

Οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί θα εκπαιδευτούν σε Η/Υ του Εργαστηριακού Κέ-
ντρου ΕΠΑ.Λ. σε βασικές λειτουργίες μηχανοστασίου, σε επιχειρήσεις έκτακτης ανά-
γκης και δυσκολίες, και σε βέλτιστη λειτουργία, οικονομίας καυσίμου και εξοικονό-
μηση ενέργειας. Αυτό επιτυγχάνεται με ελεγχόμενη εκπαίδευση που οδηγεί σε καλύ-
τερη κατανόηση της συνολικής λειτουργίας δικτύων μηχανών και συστημάτων, ως α-
ποτέλεσμα ρεαλιστικής προσομοίωσης ενός πραγματικού μηχανοστασίου. Για την εκ-
πλήρωση αυτών των απαιτήσεων ο προσομοιωτής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για: 

- Βασική και προχωρημένη εκπαίδευση επιμορφούμενων, που οδηγούν σε εξειδικευ-
μένα προσόντα, με αποτέλεσμα να δημιουργούν μηχανικούς υψηλής ειδίκευσης. 

- Εκπαίδευση επιμορφούμενων στη λειτουργία μηχανημάτων πλοίου μαζί με τον πιο 
ζωτικό βοηθητικό εξοπλισμό. 

- Εκπαίδευση επιμορφούμενων στον εντοπισμό διαφόρων τύπων βλαβών και φθο-
ρών που επιδρούν στη συνολική απόδοση του μηχανοστασίου του πλοίου. 

- Μελέτη συνολικής οικονομίας καυσίμου. 
- Εκπαίδευση επιμορφούμενων στην ασφαλή λειτουργία σε σχέση με τα μηχανήματα 

και το περιβάλλον. 

Οι πιο συγκεκριμένοι στόχοι εκμάθησης είναι: 

1. Προετοιμασίες για την έναρξη λειτουργίας του πλοίου  
2. Ελιγμοί για ανοιχτή θάλασσα 
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3. Σταθερός ατμός 
4. Ελιγμός στο λιμάνι 
5. Λειτουργία βοηθητικών λεβήτων και στροβίλων φορτίου 
6. Αποτελεσματική ανταπόκριση σε μη φυσιολογικές και έκτακτες καταστάσεις 
7. Πώς μπορεί η λειτουργία και ο συντονισμός διαφόρων εξαρτημάτων ή υποσυστη-

μάτων να επηρεάσει τη συνολική οικονομία καυσίμου 
8. Εάν εμφανιστεί κάποια επιδείνωση της απόδοσης σε ένα δεδομένο στοιχείο, πόσο 

θα επηρεάσει αυτό το σύνολο της οικονομίας καυσίμου 
9. Επαναφορά των συστημάτων μηχανοστασίου στην κανονική λειτουργία 

Η σύμβαση STCW απαιτεί οι προσομοιωτές να χρησιμοποιούνται για υποχρεωτική εκ-
παίδευση. 

Τα προτεινόμενα «ελεύθερα» λογισμικά προσομοίωσης 

Τα τελευταία έξι έτη έχουμε υλοποιήσει αρκετά τρίωρα επιμορφωτικά για τους 
συναδέλφους εκπαιδευτικούς μηχανολόγους που διδάσκουν τεχνολογικά μαθήματα 
στην ειδικότητα Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού του Τομέα Ναυτιλιακών 
επαγγελμάτων ΕΠΑ.Λ. Μετά από ενδελεχή αναζήτηση και εφαρμογή στις 
εκπαιδευτικές διεργασίες, καταλήξαμε στους ακόλουθους «ελεύθερους» (student free 
edition) προσομοιωτές, οι όποιοι δύναται να χρησιμοποιηθούν στη διδασκαλία 
τεχνολογικών μαθημάτων ειδικοτήτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων. Πιο 
συγκεκριμένα, σε ότι αφορά στους προσομοιωτές μηχανοστασίου, θεωρούμε 
κατάλληλο το ελεύθερο εκπαιδευτικό λογισμικό προσομοίωσης μηχανοστασίου virtual 
engine room simulator, student free version του Dr. Stefan Kluj 
(http://drkluj.com/simulators/free-student-version/), καθώς και το λογισμικό 
Πανεπιστημίου Κίνας http://www.ers3d.com/home/index.do για πλοίο VLCC. 

Τα παραπάνω ελεύθερα λογισμικά προσομοίωσης, εύκολα στην εγκατάσταση και 
φιλικά στη χρήση τους, πληρούν σε ικανοποιητικό βαθμό τα γενικά πρότυπα 
λειτουργίας-αξιολόγησης ικανότητας που απαιτούνται από τον Κώδικα της Διεθνούς 
Σύμβασης για την πιστοποίηση και τα προσόντα των ναυτικών STCW, η οποία 
καθορίζει τα ελάχιστα δυνατά αναγκαία πρότυπα προσόντα που θα πρέπει να έχουν οι 
πλοίαρχοι, αξιωματικοί, μηχανικοί και το υπόλοιπο πλήρωμα για τα εμπορικά πλοία, 
και δύναται να χρησιμοποιηθούν για το επίπεδο των μαθητών ΕΠΑ.Λ. (επίπεδο 4 με 
βάση το Εθνικό και Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων). 

Υπάρχουν βέβαια και επαγγελματικά προγράμματα προσομοίωσης των οποίων το 
κόστος είναι ιδιαίτερα υψηλό και χρησιμοποιούνται από τις Ακαδημίες Εμπορικού 
Ναυτικού, Κολλέγια και Πανεπιστήμια. 

Ακολούθως, περιγράφεται ο σχεδιασμός ενός στοχευμένου επιμορφωτικού 
προγράμματος για τους ανωτέρω εκπαιδευτικούς. 
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Για την επιλογή του παρόντος επιμορφωτικού προγράμματος έγινε ανίχνευση επιμορ-
φωτικών αναγκών στη λήξη της προηγούμενης σχολικής χρονιάς, αλλά και από προη-
γούμενη εμπειρία έξι ετών όπου υλοποιούμε αντιστοιχο κύκλο επιμορφωτικών σεμινα-
ρίων - δράσεων, διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα υλοποίησης του συγκεκριμένου προ-
γράμματος. 

Στο συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα δεν θα χρησιμοποιηθεί το ελεύθερο λογι-
σμικό, καθώς το ελεύθερο απευθύνεται κατά βάση σε μαθητές, αλλά το τρισδιάστατο 
λογισμικό που ενδείκνυται για επιμόρφωση εκπαιδευτικών καθώς εμπεριέχει νέες τε-
χνολογίες και συγκεκριμένα το LOW SPEED ENGINE ROOM SIMULATOR WIN-
TERTHUR GAS & DIESEL X92 ELECTRONICALLY CONTROLLED (WinGD 
10X92) της εταιρίας UNITEST Version 1.2.7 / 06.04.2021, (UNITEST, 2021), το οποίο 
έχει σχεδιαστεί με βάση τις:  

- STCW Code: Section A-1/12 and Section B-1/12.  

- ISM Code: Section 6 and Section 8.  

Ο πάροχος του συγκεκριμένου λογισμικού, μας έχει παραχωρήσει δωρεάν άδεια χρή-
σης και εγχειρίδιου για τον σχεδιασμό επιμορφωτικών προγραμμάτων και την υλοποί-
ηση επιμορφωτικών δράσεων. 

Αναλυτικό πρόγραμμα επιμορφωτικού προγράμματος 

Τίτλος επιμορφφωτικού προγράμματος 

Σχεδιασμός επιμορφωτικού προγράμματος για Μηχανολόγους εκπαιδευτικούς με γνω-
στικό αντικείμενο τη διδασκαλία λογισμικού προσομοίωσης μηχανοστασίου. 

Χαρακτηριστικά της ομάδας στόχου 

Το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε 40 εκπαιδευτικούς 
Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης κυρίως του κλάδου ΠΕ82 
Μηχανολογικών και συναφών ειδικοτήτων που έχουν ως πρώτη ή δεύτερη ανάθεση τη 
διδασκαλία μαθημάτων ειδικότητας Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού. Η υλοποίηση 
του προγράμματος προέκυψε από το γεγονός του εκσυγχρονισμού της διδασκαλίας σε 
ότι αφορά στη χρήση λογισμικών προσομοίωσης μηχανοστασίου. Απαραίτητη 
προϋπόθεση παρακολούθησης του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η γνώση σε 
ικανοποιητικό επίπεδο των μαθημάτων ναυτική μηχανολογία και ναυτικές μηχανές από 
τους επιμορφούμενους. Η διάρκεια του επιμορφωτικού προγράμματος θα είναι 36 
ώρες. 

Σκοπός 
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Ο κύριος σκοπός είναι να διδαχθεί και να κατανοήσει ο χρήστης τη σωστή λειτουργία 
του μηχανοστασίου. Αυτό θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν το λογισμικό X92 χρησι-
μοποιείται σε αυτόνομη λειτουργία, δηλαδή χωρίς την υποστήριξη του εκπαιδευτή.  

Η έννοια της λίστας ελέγχου έχει εφαρμοστεί στο Χ92 με τέτοιον τρόπο, ώστε ολό-
κληρη η λειτουργία του μηχανοστασίου να έχει χωριστεί σε πολλές μικρότερες, τυπικές 
εργασίες και μια ειδική λίστα ελέγχου να καλύπτει κάθε μία από αυτές τις εργασίες. 
Κάθε λίστα ελέγχου βασίζεται στις ακόλουθες αρχές: 

- Κάθε λίστα ελέγχου αρχίζει με μια συγκεκριμένη ρύθμιση του μηχανοστασίου, τυπική 
για τη συγκεκριμένη λίστα ελέγχου. Αυτή η λεγόμενη ρύθμιση εισόδου φορτώνεται 
αυτόματα κάθε φορά που ανοίγει ο χρήστης τη λίστα ελέγχου. 

- Μια λίστα ελέγχου που έχει ολοκληρωθεί σωστά πρέπει να οδηγεί σε μια άλλη συ-
γκεκριμένη ρύθμιση του μηχανοστασίου, η οποία αποτελεί στόχο αυτής της διαδικα-
σίας. Για παράδειγμα, ο κινητήρας σε λειτουργία θα πρέπει να είναι η ρύθμιση-στόχος. 

- Σε κάθε βήμα του καταλόγου /λίστας ελέγχου θα δίνονται σαφείς οδηγίες για το τι και 
πώς πρέπει να γίνει. Έτσι, ένας χρήστης που ακολουθεί επακριβώς όλες τις οδηγίες που 
δίνονται θα πρέπει να είναι σε θέση να επιτύχει τη ρύθμιση-στόχο κάθε φορά που χρη-
σιμοποιείται ο κατάλογος ελέγχου. Προκειμένου να απλοποιηθεί η αναζήτηση συγκε-
κριμένων ελέγχων, εμφανίζονται πληροφορίες κειμένου. 

- Οι λίστες ελέγχου έχουν συνδεθεί με τέτοιον τρόπο, ώστε η ρύθμιση-στόχος μιας 
λίστας ελέγχου να αποτελεί ρύθμιση εισόδου για την επόμενη, σχεδόν σε κάθε περί-
πτωση. Αυτό σημαίνει ότι η εκμάθηση όλων των καταλόγων ελέγχου οδηγεί στη γνώση 
του χειρισμού ολόκληρου του μηχανοστασίου σε ένα βασικό επίπεδο. 

Οι μικρότερες λίστες ελέγχου είναι ευκολότερες στη χρήση, επειδή μια επιλεγμένη λί-
στα ελέγχου μπορεί να επαναληφθεί πολλές φορές χωρίς να χρειάζεται να επαναληφ-
θούν όλα τα προηγούμενα βήματα. 

Το σύνολο των καταλόγων ελέγχου έχει ομαδοποιηθεί στα λεγόμενα επίπεδα ετοιμό-
τητας για να απλοποιηθεί η διαδικασία εκμάθησης. Η ακολουθία των επιπέδων ετοιμό-
τητας μιμείται σε κάποιο βαθμό τη χρονική ακολουθία της λειτουργίας του μηχανοστα-
σίου και αντιπροσωπεύει τις αυξανόμενες απαιτήσεις για την ικανότητα ενός μηχανι-
κού.  

Το πρόγραμμα απευθύνεται στους ανωτέρω εκπαιδευτικούς με απώτερο στόχο τη βελ-
τίωση της διδασκαλίας μέρους του συγκεκριμένου λογισμικού στους μαθητές με βάση 
τα κεφάλαια στα μαθήματα κυρίως ναυτική μηχανολογία και ναυτικές μηχανές και με 
βάση το αναλυτικό πρόγραμμα, αλλά και τη συνεργασία με άλλους εκπαιδευτικούς της 
ειδικότητας οι οποίοι δύναται να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές, μεταφέροντας 
τη γνώση που θα αποκομίσουν από την παρακολούθηση του προγράμματος. 
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Προαπαιτούμενες γνώσεις 

Όλοι οι παρακολουθούντες πρέπει να διαθέτουν βασικές δεξιότητες Η/Υ αλλά και βα-
σικές γνώσεις χρήσης λογισμικού. 

Σε κάθε επιμέρους ενότητα θα πρέπει να προσδιοριστούν οι στόχοι, οι γνώσεις, ικανό-
τητες, δεξιότητες, τα αναμενόμενα – προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα, οι τε-
χνικές και μέθοδοι διδασκαλίας, τα μέσα και οι πόροι, καθώς και η κατανομή ωρών. 
Οι ενότητες/φωτό είναι από το εγχειρίδιο (UNITEST, 2021, βλ. βιβλιογραφία). 

Θεματική ενότητα 1. - Εκκίνηση γεννήτριας έκτακτης ανάγκης 

Η γεννήτρια ντίζελ έκτακτης ανάγκης είναι πολύ σημαντικό μέρος του σταθμού ηλε-
κτρικής ενέργειας πλοίου. Συνδέεται αυτόματα με τον πίνακα έκτακτης ανάγκης σε 
περίπτωση βλάβης της κύριας πηγής ηλεκτρικής ενέργειας, και εντός 45 δευτερολέ-
πτων τροφοδοτεί αυτόματα τους καταναλωτές έκτακτης ανάγκης. 

Η γεννήτρια έκτακτης ανάγκης δεν χρησιμοποιείται για την παροχή ενέργειας κατά την 
κανονική λειτουργία του σκάφους. Κατ' εξαίρεση, και για μικρά χρονικά διαστήματα, 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για καταστάσεις διακοπής ρεύματος και για εκκίνηση υπό 
συνθήκες νεκρού πλοίου (dead ship conditions). Για να εξασφαλιστεί η άμεση διαθε-
σιμότητα της γεννήτριας έκτακτης ανάγκης, τα κυκλώματα μη έκτακτης ανάγκης απο-
συνδέονται αυτόματα από τον πίνακα έκτακτης ανάγκης. Η γεννήτρια έκτακτης ανά-
γκης πρέπει να επαρκεί για την παροχή όλων των υπηρεσιών που είναι απαραίτητες για 
την ασφάλεια σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. 

Η γεννήτρια ντίζελ έκτακτης ανάγκης εκκινείται με κύρια ηλεκτρικά και υδραυλικά 
συστήματα εκκίνησης έκτακτης ανάγκης και αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη: 

- Δεξαμενή πετρελαίου κίνησης 

- Γεννήτρια ντίζελ 

- Πίνακας ελέγχου γεννήτριας ντίζελ 

- Κουτί μετασχηματιστή έκτακτης ανάγκης 

- Φορτιστής μπαταρίας 

- Διακόπτης έκτακτης ανάγκης 

 

Πίνακας έκτακτης ανάγκης 
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Ο πίνακας έκτακτης ανάγκης βρίσκεται στον ίδιο χώρο με τη γεννήτρια έκτακτης ανά-
γκης. 

Σε κανονική λειτουργία ο πίνακας έκτακτης ανάγκης τροφοδοτείται από τον κύριο πί-
νακα μέσω ενός διασυνδετικού τροφοδότη. Ο τροφοδότης αυτός προστατεύεται από 
υπερφόρτωση και βραχυκύκλωμα στον κύριο πίνακα και αποσυνδέεται αυτόματα στον 
πίνακα έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση βλάβης της κύριας πηγής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας. 

Ο πίνακας διανομής έκτακτης ανάγκης είναι τοποθετημένος για την επανατροφοδό-
τηση του κύριου συστήματος διανομής, αλλά πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε κα-
τάσταση έκτακτης ανάγκης. 
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Θεματική ενότητα 2. - Προετοιμασία συστήματος νερού ψύξης 

Το σύστημα ψύξης χωρίζεται σε 3 υποσυστήματα: σύστημα ψύξης με θαλασσινό νερό, 
σύστημα ψύξης με γλυκό νερό χαμηλής θερμοκρασίας (LT FW) και σύστημα ψύξης 
με γλυκό νερό υψηλής θερμοκρασίας (HT FW). Πιο συγκεκριμένα: 

Σύστημα ψύξης θαλασσινού νερού 

Σκοπός αυτού του συστήματος είναι η ψύξη των ψυγείων LT FW. 

Το σύστημα αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα: 

- 3 κεντρικά ψυγεία FW, 3 αντλίες SW, 1 χαμηλή αναρρόφηση, 1 υψηλή αναρρόφηση, 
1 αντλία γεννήτριας FW 

 

Σύστημα ψύξης γλυκού νερού 

Το σύστημα ψύξης με γλυκό νερό χωρίζεται σε σύστημα ψύξης υψηλής θερμοκρασίας 
(HT) και σύστημα ψύξης χαμηλής θερμοκρασίας (LT). 

Το νερό HT ψύχει τους κυλίνδρους, τις βαλβίδες εξαγωγής των κυλινδροκεφαλών και 
τον υπερσυμπιεστή. 

Το νερό LT ψύχει το ψυγείο του αέρα σάρωσης, το ψυγείο της κύριας μηχανής λιπάν-
σεως, τις γεννήτριες ντίζελ, τους αεροσυμπιεστές και άλλες βοηθητικές μηχανές. 

Οι αντλίες του κυκλώματος νερού ψύξης LT και HT είναι χωριστά εγκατεστημένες και 
είναι ηλεκτροκίνητες αντλίες φυγοκεντρικού τύπου. Η κύρια μηχανή εφοδιάζεται επί-
σης με προθερμαντήρα ατμού. 
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Κατά την προθέρμανση, η θερμοκρασία του νερού ψύξης ME (Κύρια Μηχανή – Main 
Engine) για τους κινητήρες πρέπει να διατηρείται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στην 
τιμή λειτουργίας, αλλά όχι χαμηλότερα από 60 οC, ώστε να είναι δυνατή η εκκίνηση 
με βαρύ καύσιμο. 

 

Θεματική ενότητα 3. - Προετοιμασία συστήματος πεπιεσμένου αέρα 

Οι ME και DG (Diesel Generator) εκκινούνται με πεπιεσμένο αέρα ονομαστικής πίεσης 
3 MPa, ενώ η ελάχιστη συνιστώμενη πίεση αέρα είναι 1,5 MPa (συνήθως 1 MPa αρκεί 
για την εκκίνηση του κινητήρα). Η εκκίνηση πραγματοποιείται με απευθείας ροή πε-
πιεσμένου αέρα στους κυλίνδρους μέσω της βαλβίδας αέρα εκκίνησης στην κυλινδρο-
κεφαλή. 

Ο σκοπός του συστήματος πεπιεσμένου αέρα είναι η αποθήκευση και η παροχή αέρα 
για: 

- Εκκίνηση κύριας μηχανής 

-Εκκίνηση ηλεκτρομηχανών 

 - Σύστημα ελέγχου 

- Βοηθητικές εργασίες 
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Το σύστημα απαρτίζεται από: 

- 4 κύριους αεροσυμπιεστές 

- 2 κύρια αεριοφυλάκια  

- 1 βοηθητικό αεριοφυλάκιο 

- 2 ξηραντήρες αέρα ελέγχου  

Ο κύριος αεροσυμπιεστής μπορεί να λειτουργήσει σε χειροκίνητη ή αυτόματη λειτουρ-
γία. Στην αυτόματη λειτουργία οι συμπιεστές ξεκινούν και σταματούν σύμφωνα με την 
προτεραιότητα. 

Ο πεπιεσμένος αέρας για την εκκίνηση του κινητήρα παρέχεται απευθείας από τα αε-
ριοφυλάκια. Ο αέρας για τον έλεγχο και τους βοηθητικούς σκοπούς διοχετεύεται μέσω 
βαλβίδων μείωσης της πίεσης. 

181/257

________________________________________________________________________________________________________________ 
 i-Teacher       -        I.S.S.N. : 1792 - 4146         -        Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Περιοδικό         -        33ο  Τεύχος       -        Ιούνιος    2022



 

 

Θεματική ενότητα 4. - Εκκίνηση ηλεκτρομηχανών 

Γεννήτριες πετρελαίου  

Ο σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αποτελείται από τρεις γεννήτριες ντίζελ. 
Η μία χρησιμοποιείται για το κανονικό φορτίο της θάλασσας, αφήνοντας δύο διαθέσι-
μες για την κάλυψη τυχόν ασυνήθιστα υψηλών φορτίων ή για την παροχή ασφάλειας 
κατά τους ελιγμούς. Εναλλακτικά, η τρίτη διατηρείται ως εφεδρική γεννήτρια ικανή να 
παρέχει πρόσθετη ισχύ. Οι γεννήτριες ντίζελ τροφοδοτούνται με βαρύ μαζούτ και πε-
τρέλαιο ντίζελ μέσω ενισχυτικής αντλίας. Οι γεννήτριες ντίζελ εκκινούνται με πεπιε-
σμένο αέρα και προβλέπονται για συνεχή παράλληλη λειτουργία. 
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Κεντρικός πίνακας διανομής 

Ο κεντρικός πίνακας διανομής είναι ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία ενός συστήμα-
τος διανομής ηλεκτρικού ρεύματος στη θάλασσα. Το σύστημα γενικά είναι σχεδια-
σμένο έτσι ώστε σε όλες τις κανονικές συνθήκες λειτουργίας, η ισχύς να διανέμεται 
από τον κύριο πίνακα. 

Ο κύριος πίνακας διανομής γενικά βρίσκεται κοντά στο κέντρο του συστήματος διανο-
μής και αυτό είναι συνήθως το κύριο μηχανοστάσιο ή το δωμάτιο ελέγχου των μηχα-
νημάτων. Οι θέσεις αυτές βρίσκονται συνήθως κάτω από την ίσαλο γραμμή του πλοίου 
ή κάτω από το ανώτερο συνεχές κατάστρωμα του πλοίου, δηλαδή το διάφραγμα ή το 
κύριο κατάστρωμα. Κατά συνέπεια, σε περίπτωση πυρκαγιάς ή πλημμύρας, είναι πι-
θανό να αχρηστευθούν οι κύριες γεννήτριες και ο πίνακας διανομής. 

Για τις εγκαταστάσεις επί του πλοίου απαιτούνται ειδικά συστήματα προστασίας για 
τη διακοπή λειτουργίας όλων των συστημάτων εξαερισμού και όλων των συστημάτων 
μαζούτ σε περίπτωση πυρκαγιάς. 
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Θεματική ενότητα 5. - Προετοιμασία δικτύου ατμού 

Σύστημα ατμού 

Οι λέβητες στα πλοία χρησιμοποιούνται για την παροχή ατμού για διάφορες διεργα-
σίες, όπως άντληση, θέρμανση, ψύξη, καθαρισμό και ζεστό νερό για τα καταλύματα. 
Οι εξοικονομητές καυσαερίων μετά από μηχανές ντίζελ είναι άκαυστοι και χρησιμο-
ποιούν την κατά τα άλλα χαμένη θερμότητα από τα καυσαέρια της μηχανής ντί-
ζελ/τουρμπίνας αερίου για την παραγωγή ενέργειας/θέρμανσης. 

Λέβητας πετρελαίου Aalborg OS-TCi 

Ο λέβητας Aalborg OS-TCi είναι ένας κατακόρυφος βοηθητικός ναυτικός λέβητας πε-
τρελαίου με κέλυφος που περιβάλλει έναν κυλινδρικό κλίβανο και ένα τμήμα συναγω-
γής που αποτελείται από ελικοειδείς σωλήνες καπνού. Με καυστήρα. Μονωμένος και 
συναρμολογημένος ως μονάδα με τις βάσεις του λέβητα τοποθετημένες στο σώμα του 
λέβητα. Οι βάσεις του λέβητα τοποθετούνται κυρίως πάνω στο σώμα του λέβητα, ώστε 
να είναι δυνατή η απλή σύνδεση με τα συστήματα σωληνώσεων επί του πλοίου. Ο 
καυστήρας είναι έτοιμος για τοποθέτηση στον κλίβανο και σύνδεση μέσω της προση-
μασμένης ηλεκτρικής καλωδίωσης. Το σύστημα ελέγχου που παρέχεται με τη μονάδα 
λέβητα Aalborg OS-TCi παρέχει πλήρως αυτόματη λειτουργία του λέβητα. Η ανά-
φλεξη και η καύση του πετρελαίου λαμβάνουν χώρα στον κλίβανο. Η παραγόμενη θερ-
μότητα από τον κλίβανο μεταφέρεται κυρίως με ακτινοβολία από τη φλόγα στο κέλυ-
φος του κλιβάνου. Καθώς εξέρχονται από τον κλίβανο, τα καυσαέρια ρέουν μέσω των 
κατακόρυφων ελικοειδών σωλήνων καπνού όπου η θερμότητα μεταφέρεται στο 
νερό/ατμό στο κέλυφος του λέβητα κυρίως με συναγωγή. Τα καυτά καυσαέρια διέρχο-
νται από τους σωλήνες καπνού με υψηλή ταχύτητα αερίου και στροβιλισμό επίσης, 
εξασφαλίζοντας στον λέβητα ιδιαίτερα αποτελεσματικό αυτοκαθαρισμό. 
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Ο λέβητας Aalborg XS-2V 

Ο λέβητας Aalborg XS-2V είναι ένας λέβητας καυσαερίων με σωλήνα καπνού και 
χώρο ατμού που χρησιμοποιείται για την ανάκτηση θερμότητας από τα καυσαέρια του 
κινητήρα. Ο λέβητας είναι σχεδιασμένος ως κατακόρυφος λέβητας με κυλινδρικό κέ-
λυφος που περιβάλλει τους σωλήνες του λέβητα και το τύμπανο νερού καθώς και τον 
χώρο ατμού. Οι σωλήνες αποτελούνται από μεγάλο αριθμό σωλήνων καπνού και μικρό 
αριθμό σωλήνων παραμονής. Οι σωλήνες παραμονής με αυξημένη διάμετρο λειτουρ-
γούν ως στήριγμα για τον λέβητα. Και οι δύο τύποι είναι συγκολλημένοι στις κάτω και 
άνω πλάκες σωλήνων. Ο χώρος ατμού σχηματίζεται από την πλάκα κελύφους και τον 
εσωτερικό κώνο. Στο επάνω μέρος κλείνει με την τελική πλάκα. 

Στους σωλήνες του λέβητα, η θερμότητα από τα καυσαέρια του κινητήρα μεταφέρεται 
στην πλευρά του νερού με απαγωγή. Στην πλευρά του νερού, η θερμότητα μεταφέρεται 
με εξάτμιση του κορεσμένου νερού που βρίσκεται δίπλα στους σωλήνες, όπου σχημα-
τίζονται φυσαλίδες ατμού. Καθώς οι φυσαλίδες ατμού έχουν πολύ μικρότερη ειδική 
πυκνότητα από το νερό, θα ανέλθουν γρήγορα στον ατμοχώρο όπου διαχωρίζονται το 
νερό και ο ατμός. Ο χώρος ατμού του λέβητα Aalborg XS-2V είναι σχεδιασμένος να 
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απορροφά τους όγκους συρρίκνωσης και διόγκωσης. Συνιστάται, ωστόσο, να αποφεύ-
γονται οι απότομες και μεγάλες μεταβολές φορτίου, καθώς αυτό μπορεί να δημιουργή-
σει αστάθεια στο σύστημα ατμού και να προκαλέσει συναγερμούς στάθμης. 

Καθώς το τμήμα πίεσης είναι κατασκευασμένο από ήπιο ανθρακούχο χάλυβα με ιδιό-
τητες αυξημένης θερμοκρασίας, οι συγκεντρώσεις τάσεων στη γωνιακή συγκόλληση 
ελαχιστοποιούνται. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο λέβητας μπορεί επομένως να 
λειτουργήσει με χαμηλή στάθμη νερού και ακόμη και χωρίς νερό με πλήρη ροή καυ-
σαερίων μέσω των σωλήνων του λέβητα, υπό την προϋπόθεση ότι ο λέβητας λειτουργεί 
υπό πίεση και η εσωτερική θερμοκρασία δεν υπερβαίνει τους 400˚C. 

 

 

Θεματική ενότητα 6. - Προετοιμασία συστήματος λιπαντικού λαδιού ME 

Σύστημα λαδιού λίπανσης 

Ο κύριος σκοπός του συστήματος λιπαντικού ελαίου είναι η αποθήκευση και η παροχή 
λιπαντικού ελαίου για την κύρια μηχανή και τις ηλεκτρομηχανές. 

Το σύστημα λιπαντικού λαδιού ME αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία: 

- 2 αντλίες κυκλοφορίας ME LO 

- 2 ενισχυτικές αντλίες ζυγώματος ME 

- 2 αντλίες LO για λίπανση αντλίας ME FO 

- δεξαμενή πετρελαίου ,δεξαμενές μέτρησης 

- Τα φίλτρα 

Η αντλία λιπαντικού λαδιού είναι φυγοκεντρικού τύπου. 
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Σύστημα μεταφοράς και διαχωρισμού 

Ο βασικός σκοπός αυτού του συστήματος είναι η μεταφορά του λιπαντικού λαδιού από 
τις δεξαμενές αποθήκευσης σε φρεάτια του κινητήρα και ο καθαρισμός του σε φυγο-
κεντρικούς διαχωριστές. Το σύστημα αυτό περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: 

- Δεξαμενές αποθήκευσης DG LO και ME LO 

- Δεξαμενή ακάθαρτου LO 

- 2 καθαριστήρες DG LO 

- 2 καθαριστήρες ME LO 
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- 1 αντλία μεταφοράς LO 

- Τα φρεάτια των μηχανών LO 

 

 

 

 

 

Θεματική ενότητα 7. - Προετοιμασία συστήματος πετρελαίου ME 

Σύστημα καυσίμων 

Σκοπός του συστήματος πετρελαίου είναι η διοχέτευση του καυσίμου από τις δεξαμε-
νές αποθήκευσης, μέσω της δεξαμενής καθίζησης, της φυγόκεντρου ή των αντλιών με-
ταφοράς, στη δεξαμενή εξυπηρέτησης και στη συνέχεια στη ME, τη DG και τον ατμο-
λέβητα. 

Οι ME και DG έχουν σχεδιαστεί για συνεχή λειτουργία με βαρέα καύσιμα. Αυτοί οι 
κινητήρες μπορούν να εκκινήσουν και να σταματήσουν με βαρύ καύσιμο επειδή οι 
κινητήρες και το σύστημα καυσίμου προθερμαίνονται στη θερμοκρασία λειτουργίας. 

Στα πλοία που προορίζονται για λειτουργία με βαρέα καύσιμα, πρέπει να εγκαταστα-
θούν θερμαντικά πηνία στις δεξαμενές καυσίμων, διατηρώντας τη θερμοκρασία άντλη-
σης (περίπου 40-50 oC, ανάλογα με το ιξώδες του καυσίμου). 

Το σύστημα καυσίμου αποτελείται από δύο υποσυστήματα: 
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- Σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου 

- Σύστημα αποθήκευσης και καθαρισμού καυσίμου 

 

 

 

Σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου 

Ο βασικός σκοπός του συστήματος τροφοδοσίας καυσίμου είναι η παροχή καυσίμου 
στην κύρια μηχανή και στις ηλεκτρομηχανές με την κατάλληλη πίεση και ιξώδες. Το 
σύστημα αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία: 

- 1 δεξαμενή ημερήσιας MDO και 2 δεξαμενές ημερήσιας HFO  
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- Μονάδα προετοιμασίας καυσίμου για τον κύριο κινητήρα 

- Μονάδα προετοιμασίας καυσίμου για γεννήτριες ντίζελ 

- Ενισχυτική αντλία MDO 

 

Η μονάδα προετοιμασίας καυσίμου (FCM) είναι ένα αυτοματοποιημένο σύστημα ενί-
σχυσης καυσίμου υπό πίεση δύο σταδίων που χρησιμοποιείται για ME και DG. Η FCM 
παρέχει καθαρό φιλτραρισμένο καύσιμο στον κινητήρα με την κατάλληλη ταχύτητα 
ροής, την πίεση και το ιξώδες. Οι αντλίες τροφοδοσίας διατηρούν την πίεση στο σύ-
στημα τροφοδοσίας καυσίμου. Οι αντλίες αυτές είναι κοχλιωτού τύπου, ανθεκτικές σε 
υψηλές θερμοκρασίες. Ο σκοπός των αντλιών ενίσχυσης HFO είναι να κυκλοφορούν 
το καύσιμο στο σύστημα και να διατηρούν τη σωστή πίεση στον κινητήρα. 

Οι θερμαντήρες διατηρούν ιξώδες έγχυσης 14 έως 17cSt στη μέγιστη κατανάλωση καυ-
σίμου και σε δεδομένη θερμοκρασία δεξαμενής ημέρας. Για τον έλεγχο των θερμαντή-
ρων εγκαθίσταται ιξωδόμετρο στο σύστημα. Τοποθετείται επίσης ένας θερμοστατικός 
ελεγκτής, ο οποίος χρησιμοποιείται ως ασφάλεια όταν το ιξωδόμετρο είναι εκτός λει-
τουργίας. 

 

Η δεξαμενή καυσίμου HFO εξασφαλίζει την παροχή καυσίμου για περίπου 24 ώρες 
λειτουργίας. 

Η ενισχυτική αντλία MDO εφαρμόζεται στο σύστημα καυσίμου για λειτουργία έκτα-
κτης ανάγκης. Όταν δεν υπάρχει ατμός για τη θέρμανση του HFO, η ενισχυτική αντλία 
MDO μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την τροφοδοσία του DG με DO. 
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Σύστημα αποθήκευσης και καθαρισμού καυσίμων 

Ο βασικός σκοπός αυτού του συστήματος είναι η μεταφορά του καυσίμου από τις δε-
ξαμενές αποθήκευσης στη δεξαμενή εξυπηρέτησης και ο καθαρισμός του σε φυγοκε-
ντρικούς διαχωριστές. Το σύστημα αυτό περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: 

- Δεξαμενές αποθήκευσης HFO, ULSFO και MDO 

- Δεξαμενές καθίζησης HFO, ULSFO και MDO 

- Δεξαμενές ημερήσιας HFO, ULSFO και MDO 

- Αντλία μεταφοράς καυσίμων 

- 3 φυγοκεντρικούς καθαριστήρες HFO 
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Θεματική ενότητα 8. - Εκκίνηση ME 

Κύριος κινητήρας 

Η ME κινεί απευθείας έλικα σταθερού βήματος. Η ME μπορεί να λειτουργεί με MDO 
ή HFO/ULSFO κατά τη διάρκεια ελιγμών. 

Τα τεχνικά δεδομένα για την ME που προσομοιώθηκε στο WinGD 10X92 δίνονται 
παρακάτω: 

- Τύπος : 2χρονη, αναστρέψιμος, υπερτροφοδοτούμενος, ηλεκτρονικά ελεγχόμενος 

- Ονομαστική ισχύς 46500 kW 

- Ονομαστικές στροφές RPM 77 

- Αριθμός κυλίνδρων 10 

- Διάμετρος κυλίνδρου / διαδρομή 920/3468 mm 

Το ME είναι εξοπλισμένο με μηχανισμό περιστροφής και εκκινείται με σύστημα πε-
πιεσμένου αέρα. 

Τα μιμητικά διαγράμματα, οι οθόνες και τα χειριστήρια του ME έχουν χωριστεί σε 
παράθυρα λογισμικού και κονσόλες, καθεμία από τις οποίες περιλαμβάνει συγκεκρι-
μένα χειριστήρια και μετρητές. 
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Αίθουσα ελέγχου κινητήρα (ECR) 

Η αίθουσα ελέγχου μηχανών είναι ο σταθμός ελιγμών στην αίθουσα ελέγχου. Το ECR 
είναι μια μονάδα που έχει διάφορες λειτουργίες. Είναι ένας σταθμός ελέγχου για τη 
λειτουργία του συστήματος τηλεχειρισμού της κύριας μηχανής. 

Ο σταθμός ECR περιλαμβάνει τα ακόλουθα εξαρτήματα: 

- Σύστημα ελέγχου πρόωσης, για τον τηλεχειρισμό της κύριας μηχανής από τον συν-
δυασμένο τηλεγραφικό μοχλό και τον μοχλό ελιγμών (με πίνακα ενδείξεων κύριας μη-
χανής LCD) 

- Πίνακας χειροκίνητου ελέγχου 

- Πίνακας οργάνων με τις παραμέτρους του κύριου κινητήρα 
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Το ωρολόγιο πρόγραμμα 

ΗΜΕΡΑ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
(σε ώρες) 

1η Έναρξη - Περιεχόμενο και στόχοι προγράμματος 1 

1η Εκκίνηση γεννήτριας έκτακτης ανάγκης 4 

2η Προετοιμασία συστήματος νερού ψύξης 4 

3η Προετοιμασία συστήματος πεπιεσμένου αέρα 4 

4η Εκκίνηση ηλεκτρομηχανών 4 

5η Προετοιμασία δικτύου ατμού 4 

6η Προετοιμασία συστήματος λιπαντικού λαδιού ME 4 

7η Προετοιμασία συστήματος πετρελαίου ME 4 

8η Εκκίνηση ME 4 

9η Αξιολόγηση Εκπαιδευομένων 2 

9η Αξιολόγηση Προγράμματος 1 

 ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 36 

194/257

________________________________________________________________________________________________________________ 
 i-Teacher       -        I.S.S.N. : 1792 - 4146         -        Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Περιοδικό         -        33ο  Τεύχος       -        Ιούνιος    2022



Εκπαιδευτικά μέσα και εξοπλισμός 

Διαθέσιμα μέσα και πόροι-Απαραίτητοι Τεχνολογικοί Πόροι: 

Εργαστηριακοί χώροι: Οι δραστηριότητες θα εκτελεστούν σε αίθουσα εργαστηρίου 
Εργαστηριακού Κέντρου. 

 Διαδικτυακή υποδομή: Είναι χρήσιμη η δικτύωση σε τοπικό δίκτυο των υπολογιστών 
του εργαστηρίου καθώς και η πρόσβαση στο διαδίκτυο. 

 Υλικό (Hardware): Ο χώρος διαθέτει 20 σταθμούς εργασίας και κεντρικό server.  

Λογισμικά Εργαλεία (Software): PC – Intel Core i5, 8 GB RAM, 25GB HDD free 
space, dedicated graphic card with 4GB RAM, οθόνη με FHD resolution (1920×1080), 
Windows 10.  

Προβολέας με δυνατότητα σύνδεσης σε Η/Υ για προβολή Power Point παρουσίασης. 

Συσκευή DVD ή Video (κατά περίπτωση). 

Πίνακας κιμωλίας ή μαρκαδόρου. 

Εκπαιδευτικό – υποστηρικτικό υλικό 

Στους επιμορφούμενους θα διανεμηθεί: 

-Εκπαιδευτικό υλικό σε μορφή σημειώσεων ή/και παρουσιάσεων power point με εν-
δεικτική βιβλιογραφία βάσει των περιεχομένων μάθησης του Αναλυτικού Προγράμμα-
τος. 

-Φύλλα Εργασιών - ασκήσεων με δεδομένα και οδηγίες, σύμφωνα με το Πρόγραμμα. 

Διαδικασία επιλογής συμμετεχόντων 

Το βασικό κριτήριο επιλογής των συμμετεχόντων εκτός της προϋπόθεσης γνώσης ναυ-
τικής μηχανολογίας και ναυτικών μηχανών είναι να υπάρχει ένας εκπαιδευτικός ανά 
διαφορετική σχολική μονάδα. 

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα 

Οι επιμορφούμενοι θα πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηρι-
στικά των δικτύων, συστημάτων και μηχανημάτων και τη μηχανολογική σημασία ενός 
εκάστου, όπως επίσης και να συνεργάζονται ομαδικά. 

Αξιολόγηση επιμορφούμενων και προγράμματος 
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Η αξιολόγηση των επιμορφωμένων θα γίνει σύμφωνα με τις αρχές της διαμορφωτικής 
αυτοαξιολόγησης. 

Τέλος, η αξιολόγηση του προγράμματος θα γίνει με στοχευμένο με βάση τις αρχές της 
εκπαιδευτικής έρευνας ερωτηματολόγιο προς τους επιμορφούμενους. 

Συμπεράσματα 

Τη σημερινή εποχή, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα θα πρέπει να ανταποκρίνονται και να 
προσαρμόζονται δυναμικά στις ραγδαίες μεταβολές και τεχνολογικές εξελίξεις που υ-
φίστανται καθημερινά η κοινωνία. Κύριο συστατικό της επιτυχίας ενός εκπαιδευτικού 
ιδρύματος / οργανισμού είναι η συνεχής βελτίωση μέσα από την υιοθέτηση και εφαρ-
μογή νέων καινοτόμων τεχνολογιών, την αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας, τη βελτιωμένη διαχείριση της απόδοσης και την ενίσχυση των διαδικα-
σιών λήψης αποφάσεων. 

Οι προσομοιώσεις δύναται να αποτελέσουν χρήσιμο εκπαιδευτικό εργαλείο για την κα-
τανόηση εννοιών και φαινομένων. Οι εκπαιδευόμενοι με τις προσομοιώσεις είναι σε 
θέση να παρατηρούν και να διερευνούν φυσικά φαινόμενα που είναι δύσκολο ή αδύ-
νατο να διερευνηθούν πειραματικά, μελετώντας τις συνέπειες σημαντικού αριθμού με-
ταβολών στις πειραματικές συνθήκες, σε μικρό χρονικό διάστημα (Δημητράκης, 2013).  

 Η χρήση των προσομοιωτών έχει αποδειχθεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, 
μια αποτελεσματική μέθοδος κατάρτισης μηχανικών, ειδικά όπου μία λάθος κρίση – 
απόφαση μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή, το περιβάλλον και το πλοίο. Η εκπαί-
δευση στον προσομοιωτή θα πρέπει να ανταποκρίνεται σε ρεαλιστικά σενάρια και κα-
ταστάσεις που μπορεί να συμβούν στην πραγματικότητα. Η σύγχρονη τεχνολογία ναυ-
τιλιακής προσομοίωσης παρέχει εντυπωσιακή ομοιότητα μεταξύ του προσομοιωτή μη-
χανοστασίου και των πραγματικών συστημάτων ελέγχου πλοίων, η οποία προσφέρει 
ένα νέο επίπεδο πραγματικότητας, καθώς οι μηχανικοί έχουν τη δυνατότητα να εκπαι-
δεύονται ακριβώς πάνω στον ίδιο εξοπλισμό τον οποίο θα βρουν και σε ένα πραγματικό 
σκάφος (Στεφανίδου, 2012). 

Σύμφωνα με την Τσιραντωνάκη, (2013), η χρήση των έτοιμων προσομοιώσεων, με 
σκοπό τη διερεύνηση και την κατανόηση του θέματος, έχει εκπαιδευτική αξία καθώς 
δίνει τη δυνατότητα καθορισμού των παραμέτρων της προσομοίωσης και της ταυτό-
χρονης παρατήρησης της συμπεριφοράς και της μεταβολής διαφόρων μεγεθών.  

Εν κατακλείδι, η χρήση λογισμικών προσομοίωσης δύναται υπό τις εκάστοτε κατάλ-
ληλες προϋποθέσεις να αποτελέσει ένα ιδιαίτερα χρήσιμο και αποτελεσματικό διδα-
κτικό εργαλείο για τους μαθητές στο αρχικό στάδιο της εκπαίδευσής τους, διότι παρέχει 
την ιδέα και τη φιλοσοφία της αρχής λειτουργίας πλήρων συστημάτων τόσο μηχανο-
στασίων όσο και γέφυρας και τις αλληλεξαρτήσεις αυτών. Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται 
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απαραίτητη η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη χρήση, λειτουργία και φιλοσοφία 
λογισμικών προσομοίωσης.  

Ολοκληρώνοντας, ανεξάρτητα από το μοντέλο εκπαιδευτικού σχεδιασμού που πρόκει-
ται να εφαρμοστεί, το ζητούμενο στην εκπαίδευση είναι η διασφάλιση της ποιότητας, 
και, ειδικότερα, η αναβάθμιση και αξιολόγησή της (Srikanthan & Dalrymple, 2002).  
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Ενότητα στην Πολυμορφία: Οι διαφορές μάς ενώνουν 

Κόκκαλη Ιωάννα, Εκπαιδευτικός Π.Ε.06, M.Ed. 

Περίληψη 

Το παρόν διδακτικό σενάριο αφορά στη Διδακτική ενότητα ‘’Unity in Diversity’’ για 
τη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας στη συμβατική τάξη. Ωστόσο, μπορεί να 
αξιοποιηθεί στα πλαίσια της ανεστραμμένης τάξης και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 
με κάποιες παραλλαγές. Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας 13-14 ετών, 
επιπέδου Β1 (εξάβαθμη κλίμακα του ΚΕΠΑ) και μπορεί να συνδεθεί με το σχολικό 
εγχειρίδιο Think Teen 2nd Grade (Προχωρ.) Unit 1. Η διάρκεια της συγκεκριμένης 
παρέμβασης είναι τρεις ώρες και μέσω της Ανακαλυπτικής και Διερευνητικής μάθησης 
αλλά και με τη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) 
γίνεται εστίαση στην επικοινωνιακή και κοινωνικο-πολιτισμική χρήση της Αγγλικής 
Γλώσσας και στην παιδαγωγική του γραμματισμού. Σκοπός του σεναρίου είναι οι 
μαθητές μέσα από πολυτροπικά κείμενα να έρθουν σε επαφή με διαφορετικούς 
πολιτισμούς και, μέσα από πολιτισμική εξερεύνηση, να επικοινωνήσουν ψηφιακά, να 
εμπνευστούν για να παράγουν προφορικό και γραπτό συνεργατικό λόγο και να 
μεταφέρουν τις νέες πολιτισμικές τους εμπειρίες.  

Λέξεις-Κλειδιά: Διδακτικό σενάριο, Αγγλική Γλώσσα, Ανακαλυπτική μάθηση, χρήση 
Τ.Π.Ε, πολιτισμική εξερεύνηση  

Unity in Diversity: Joined in our differences 

Kokkali Ioanna, English teacher, M.Ed. 

Abstract 

This teaching scenario is for the unit ''Unity in Diversity'' for the teaching of English in 
the conventional classroom. However, it can be used in the context of flipped classroom 
and distance education with some variations. The scenario is addressed to students aged 
13-14, at B1 level (six-level CEFR scale) and can be linked to the textbook Think Teen 
2nd Grade (Advanced) Unit 1. The duration of this intervention is three hours and 
through Discovery and Exploratory learning and the use of Information and 
Communication Technologies (ICT), the focus is on communicative and socio-cultural 
use of English language and literacy pedagogy. The aim of the scenario is for students 
to come into contact with different cultures through multimodal texts and, through 
cultural exploration, to communicate digitally, to be inspired to produce oral and written 
collaborative discourse and to transfer their new cultural experiences.  

Key-Words: Teaching scenario, English language, Discovery learning, use of ICT, 
cultural exploration  
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Εισαγωγή 

Με την διδακτική αυτή παρέμβαση επιχειρείται οι μαθητές/-τριες να έρθουν σε επαφή 
με διαφορετικούς πολιτισμούς. Κατόπιν, με τη χρήση των Τ.Π.Ε. και μέσω της 
διερευνητικής διαδικασίας, της αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης, 
ενθαρρύνονται οι ίδιοι να συνεχίσουν το πολιτισμικό τους ταξίδι. Παράλληλα, μέσα σε 
συνεργατικό και επικοινωνιακό πλαίσιο καλούνται τόσο να κατανοήσουν και να 
ερμηνεύσουν πολυτροπικά και πολυμεσικά κείμενα όσο και να ανταλλάξουν και να 
διαδώσουν τη νέα τους γνώση. Η ενδυνάμωση του γλωσσικού και πολιτισμικού τους 
υπόβαθρου ολοκληρώνεται μέσα από την επαφή τους με τους θρυλικούς Vikings. 
Επίσης, το παρόν σενάριο σχετίζεται άμεσα με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη 
διδακτική προσέγγιση των Αγγλικών, ενώ ταυτόχρονα διαπνέεται από τις αρχές του 
ΕΠΣ-ΞΓ στα πλαίσια του Νέου Σχολείου ακολουθώντας το Αναλυτικό Πρόγραμμα 
Σπουδών. 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Το σενάριο διαπνέεται από τις αρχές της διερευνητικής, ανακαλυπτικής και βιωματικής 
μάθησης, αρχές οι οποίες εξασφαλίζουν την ενεργή συμμετοχή του μαθητή, ενισχύουν 
την αυτενέργειά του, την ικανότητα εξεύρεσης λύσεων, καθώς και την ανακάλυψη της 
γνώσης από τον ίδιο (Δερβίσης, 1999). Επιπρόσθετα, επιχειρείται η προαγωγή της 
κοινωνικο-πολιτισμικής, ιστορικής και επικοινωνιακής προσέγγισης στη διδασκαλία, 
τόσο αξιοποιώντας πολιτισμικά χρωματισμένα, ψηφιακά κειμενικά είδη, όσο και 
ενθαρρύνοντας συνεργατικές τεχνικές.  

Στοχεύσεις, επίσης, που επιδιώκουν μεταγλωσσικές και εξωγλωσσικές γνώσεις και 
δεξιότητες όπως η αξιοποίηση ψηφιακών πηγών και περιβαλλόντων (ψηφιακού 
σχολείου, YouTube, εκπαιδευτικής ιστοσελίδας, ψηφιακής πλατφόρμας) καθώς και 
ψηφιακών εργαλείων (wordart, prezi, penzu) διευκολύνουν την τεχνολογική 
διαμεσολάβηση αυθεντικών πολυμεσικών κειμένων, την ανάπτυξη κριτικού και 
ψηφιακού γραμματισμού αλλά και την καλλιέργεια της πολυμορφικότητας της 
αυθεντικής γλωσσικής έκφρασης. Οι περισσότερες δραστηριότητες αυτού του 
σεναρίου συνδέονται με τις βασικές αρχές του Ενιαίου Προγράμματος Σπουδών για τις 
Ξένες Γλώσσες στο Γυμνάσιο (ΕΠΣ-ΞΓ), σύμφωνα με τις οποίες η ικανότητα του 
μαθητή να κατανοεί και να δημιουργεί πολυτροπικά κείμενα κρίνεται απαραίτητη, 
εφόσον ο τρόπος με τον οποίο νοηματοδοτούμε και επικοινωνούμε έχει αλλάξει. 

Η παραγωγή αυθεντικού γραπτού και προφορικού λόγου στη γλώσσα στόχο 
εμπλαισιώνεται όχι μόνο σε ψηφιακό περιβάλλον αλλά σε πραγματικό επικοινωνιακό 
πλαίσιο. Οι μαθητές δύνανται να εξασκηθούν δημιουργικά και βιωματικά στην 
παραγωγή πολυτροπικών κειμένων, συμβατών με κοινωνικά σύγχρονα κειμενικά είδη, 
με κριτήριο την επικοινωνιακή σκοπιμότητα (Canale & Swain, 1980). Εξάλλου, τα 
κείμενα δεν αξιοποιούνται μόνο για τα γλωσσικά τους συστατικά. Αντίθετα, στοιχεία 
κοινωνικών, πολιτιστικών και ιστορικών προσεγγίσεων είναι διακριτά με τους μαθητές 
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να αναπτύσσουν κριτική αναλυτική σκέψη και κριτικό γραμματισμό (Freire). 
Ευαισθητοποιούνται πάνω σε θέματα πολυγλωσσίας και πολυπολιτισμικότητας, της 
διαφορετικότητας και προσωπικής έκφρασης αλλά και της ενότητας των λαών 
εμπλουτίζοντας το πολιτισμικό τους υπόβαθρο. 

Αναφορικά με τις δραστηριότητες, η εναλλαγή συμβατικών μέσων και ψηφιακών, η 
εναλλαγή κοινωνικών και αναστοχαστικών δραστηριοτήτων και η βιωματικότητα της 
διαδικασίας συμβάλουν στην ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος των μαθητών. Και 
τούτο διότι η μάθηση εξελίσσεται σε βιωματική - σύμφωνα με τον Knutson (2003) - 
όταν σε αυτήν προστίθενται τα στοιχεία του αναστοχασμού, της υποστήριξης από τον 
εκπαιδευτικό και της μεταφοράς σε μια εμπειρία, στη γλώσσα στόχο.  

Επιπλέον, οι δραστηριότητες βασίζονται στο μοντέλο των τεσσάρων πόρων (Luke & 
Freebody, 1999) ως προς το ρόλο των μαθητών. Μεγάλη εστίαση προσδοκάται στο 
ρόλο των μαθητών ως συμμέτοχοι στο κείμενο και κατασκευαστές νοήματος, ενώ, 
ταυτόχρονα, ενισχύεται ο ρόλος τους ως λειτουργικοί χρήστες κειμένου και αναλυτές 
του. Βέβαια με την αποκωδικοποίηση κειμένων, αναμένεται οι μαθητές να 
αξιοποιήσουν τις γλωσσικές δομές και τα δομικά στοιχεία απαραίτητα για την 
παραγωγή κειμενικών ειδών. Εξάλλου, η καλλιέργεια κριτικής σκέψης, γνωστικών 
δεξιοτήτων και δεξιοτήτων αποκωδικοποίησης των πολυτροπικών κειμένων (Cope & 
Kalantzis, 2000) ενδυναμώνει τη σύγχρονη αυθεντική γλωσσική έκφραση.  

Ταυτότητα σεναρίου 

Γνωστικό / Διδακτικό αντικείμενο: Ξένη γλώσσα – Αγγλικά (με μικρές διαθεματικές 
αναφορές στην Ιστορία, τον Πολιτισμό και τις ΤΠΕ) - Χρονική διάρκεια: 3 διδακτικές 
ώρες 

Σύνδεση με ενότητα σχολικού εγχειριδίου: Συνδέεται με το Think Teen 2nd Grade 
(Προχωρ.), Student's Book: Unit 1 ‘’Unity in Diversity’’. 

Προφίλ μαθητών: Μαθητές Β’ Γυμνασίου, ηλικίας περίπου 13-14 ετών 

Επίπεδο γλωσσομάθειας: Με βάση την εξάβαθμη κλίμακα του ΚΕΠΑ, το σενάριο 
απευθύνεται σε μαθητές επιπέδου γλωσσικής ικανότητας Β1-B1+ περίπου. 

Προϋποθέσεις υλοποίησης και προηγούμενες γνώσεις 

1) Οι μαθητές εργάζονται σε τάξη με διαδραστικό πίνακα και υπολογιστές (ή στο 
εργαστήριο Η/Υ της σχολικής μονάδας) και / ή στο σπίτι σε προσωπικό Η/Υ. 

2) Οι συμμετέχοντες μαθητές θα πρέπει να διαθέτουν βασικές δεξιότητες 
ομαδοσυνεργατικής δράσης.  
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3) Οι μαθητές καλό θα ήταν να είναι εξοικειωμένοι με τα ψηφιακά μέσα, εργαλεία και 
περιβάλλοντα που χρησιμοποιούνται στο σενάριο. 

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα 

Οι μαθητές αναμένεται (α) σε σχέση με την Αγγλική γλώσσα: 1. να κατανοούν το 
κεντρικό νόημα ενός πολυτροπικού κειμένου εμπλουτισμένου με στοιχεία πολιτισμού 
και να εξάγουν βασικά στοιχεία για να συμπληρώσουν μια φόρμα, 2. να κατανοούν και 
να παράγουν αυθεντικό προφορικό και γραπτό λόγο (δημιουργία συννεφόλεξου, 
διαδραστικής παρουσίασης πολιτιστικών ιδιαιτεροτήτων διαφορετικών χωρών, 
ψηφιακού ημερολογίου) μέσα από τη σύνθεση πληροφοριών διαφορετικών κειμένων 
λειτουργώντας ομαδοσυνεργατικά, 3. να εμπεδώσουν γλωσσικούς όρους και δομές 
όπως π.χ. εθνικότητες, επίθετα, λεξιλόγιο σε σχέση με χαιρετισμό, διατροφή και 
ψυχαγωγία, συγκεκριμένα ρήματα και απλό ενεστώτα και 4. να εξοικειωθούν με την 
προφορική παρουσίαση των εργασιών τους στην ολομέλεια στα πλαίσια 
εποικοδομητικής αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης. 

(β) σε σχέση με τη χρήση της τεχνολογίας: 1. να χρησιμοποιούν ορισμένα ψηφιακά 
μέσα και ψηφιακές υπηρεσίες για να αποτυπώνουν κριτικά επιλεγμένες πληροφορίες, 
2. να αναγνωρίζουν τη στοχοθεσία που έχει η αξιοποίηση κάθε ψηφιακού μέσου και 3. 
να αποκτήσουν ευχέρεια ως σύγχρονοι χρήστες της τεχνολογίας δημιουργώντας 
ψηφιακές δημιουργίες. 

(γ) σε σχέση με τους γραμματισμούς: 1. Οι μαθητές Γυμνασίου αναμένεται να 
αναπτύσσουν πολυγραμματισμούς και δεξιότητες του 21ου αιώνα και 2. Αξιοποιώντας 
τον ψηφιακό, πληροφοριακό, οπτικό και κριτικό τους γραμματισμό, αναμένεται να 
εξασκηθούν βιωματικά και διερευνητικά στην παραγωγή πολυτροπικών κειμένων 
συμβατών με σύγχρονα κειμενικά είδη. 

Αναλυτική περιγραφή των δραστηριοτήτων του σεναρίου 

1η Διδακτ. ώρα: ‘’A glimpse into my country’’ - 1η Δραστηρ. - Διάρκεια: 15 λεπτά 

Είδος δραστηριότητας: Κατανόηση προφορικού λόγου και συμπλήρωση πίνακα 

Οργάνωση τάξης: εργασία σε ομάδες των 2 (pair work) 

Ρόλος του εκπαιδευτικού: διδακτικός, υποστηρικτικός, συμβουλευτικός και 
συντονιστικός 

Ενέργειες εκπαιδευτικού και μαθητών: Αρχικά ο εκπαιδευτικός συνδέει θεματολογικά 
τους μαθητές του με το ‘’Unity in Diversity’’ και το brainstorming που είχε προηγηθεί 
σε προηγούμενο μάθημα (Παγκοσμιοποίηση – πολυπολιτισμικότητα – πολυγλωσσία). 
Οι μαθητές ακούν δύο φορές ένα ακουστικό κείμενο, δουλεύουν σε ζευγάρια, απαντούν 
σε γενικές ερωτήσεις και κρατούν σημειώσεις προκειμένου να συμπληρώσουν ένα 
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διάγραμμα (Βλ. Φύλλο Εργας. 1 – Δραστηρ. 1). Στο τέλος, τα ζευγάρια των μαθητών 
παρουσιάζουν τα ευρήματα στην ολομέλεια. Προκειμένου οι μαθητές να ακούσουν το 
ηχητικό απόσπασμα θα πρέπει να διαθέτουν ακουστικά. Σε αντίθετη περίπτωση, ο 
εκπαιδευτικός παρέχει το αρχείο από το διαδραστικό ή από έναν υπολογιστή για όλους 
τους μαθητές ταυτόχρονα.  

Ρόλος του μαθητή: Οι μαθητές, σύμφωνα με το μοντέλο των 4 πόρων, λειτουργούν 
αρχικά ως αποκωδικοποιητές κειμένου κάνοντας χρήση προϋπάρχουσας γνώσης σε 
σχέση με συγκεκριμένο λεξιλόγιο και γραμματική. Επιπλέον, κατανοούν γλωσσικές 
δομές που συνυπάρχουν σε συγκεκριμένη θεματολογία. Παράλληλα, δρουν ως 
συμμέτοχοι και κατασκευαστές νοήματος, ερμηνεύουν και παράγουν γλωσσικές και 
νοητικές δομές αναλύοντας το ακουστικό κείμενο ως προς τα νοήματά του. 

Μέσα από αυτήν τη δραστηριότητα, οι μαθητές α) ενεργοποιούν βιωματικά και με 
διερευνητικό τρόπο μέσα από ένα ψηφιακό ακουστικό κείμενο ορισμένα γλωσσικά 
σχήματα (σχετικά με χαιρετισμούς, φαγητά και ψυχαγωγία - γενικότερα τρόπο ζωής 
ατόμων διαφορετικής εθνικότητας και διαφορετικής κουλτούρας) β) αναπτύσσουν 
ακουστικές ικανότητες στη γλώσσα - στόχο και γ) μεταφέρουν σε έναν πίνακα 
συγκεκριμένες πληροφορίες του κειμένου ενώ εργάζονται συνεργατικά σε ζευγάρια. 

2η Δραστηρ. - Διάρκεια: 15 λεπτά Οργάνωση τάξης: εργασία σε ομάδες των 2  

Είδος δραστηριότητας: Ανάγνωση και κατανόηση γραπτού κειμένου 

Ρόλος του εκπαιδευτικού: διδακτικός, ενθαρρυντικός, συμβουλευτικός, αξιολογητής 

Ενέργειες εκπαιδευτικού και μαθητών: Οι μαθητές διαβάζουν τα κείμενα του βιβλίου 
τους (Student’s book, page 16) ή όλοι μαζί αναζητούν τα κείμενα στο ψηφιακό 
διαδραστικό βιβλίο. Πρόκειται για κείμενα πολυτροπικά και πολυμεσικά δεδομένου 
ότι οι μαθητές μπορούν και να τα ακούσουν 
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-B100/497/3233,13140/ (3.1 
Reading / Listening Read what two other students say about their countries). 
Συγκεκριμένα, τα κορίτσια διαβάζουν το κείμενο με την Yoko και τα αγόρια με τον 
Pierre για να συμπληρώσουν πληροφορίες σε σχέση με τον πολιτισμό αυτών των 
χωρών (βλ. Φύλλο Εργασίας 1 – Δραστηρ. 2). Βρίσκουν λέξεις για τις εξής κατηγορίες: 
1. Country 2. Greetings 3. Food/drinks 4. Entertainment. Ο εκπαιδευτικός έχει στείλει 
στα e-mails των μαθητών αυτήν την φόρμα μέσω Google Drive και τους προσκαλεί 
στα ζευγάρια τους τα κορίτσια να παρατηρούν τι γράφουν τα αγόρια και αντίστροφα. 
Τέλος, παρουσιάζουν τις απαντήσεις στην ολομέλεια μέσω διαδραστικού πίνακα 
λαμβάνοντας ανατροφοδότηση. Ενδείκνυται στο τέλος της δραστηριότητας ο 
εκπαιδευτικός να καλλιεργήσει έναν εποικοδομητικό διάλογο αναφορικά με την αξία 
της πολιτισμικής αντιπαραβολής θέτοντας ερωτήσεις αναστοχασμού όπως: 

α. Υπάρχουν πολιτισμικές ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στις δύο χώρες; 
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β. Ποιος πολιτισμός πιστεύετε ότι πλησιάζει περισσότερο στην ελληνική κουλτούρα;  

Ρόλος του μαθητή: Οι μαθητές καλούνται να αποκωδικοποιήσουν μηνύματα, να 
ερμηνεύσουν και κατανοήσουν γλωσσικές δομές και να συζητήσουν. Επιπρόσθετα, 
δρουν και εργάζονται ως συμμέτοχοι στο κείμενο και κατασκευαστές νοήματος μέσα 
από την επιλογή και καταγραφή συγκεκριμένων πληροφοριών. Τέλος, ενθαρρύνονται 
να λειτουργήσουν και ως αναλυτές κειμένου δεδομένου ότι μέσα από συζήτηση 
εμπλέκονται σε έναν εποικοδομητικό διάλογο. 

Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα της δραστηριότητας είναι οι μαθητές α) να 
αναπτύξουν δεξιότητες κατανόησης γραπτού πολυτροπικού κειμένου, β) να 
ενεργοποιήσουν γλωσσικές και γραμματικές δομές για τις επόμενες δραστηριότητες 
και να εμβαθύνουν σε συγκεκριμένα νοήματα χρησιμοποιώντας την κριτική, 
αφαιρετική τους σκέψη και καλλιεργώντας ποικίλους γραμματισμούς (οπτικό, 
πληροφοριακό, πολιτισμικό, κριτικό) και γ) να μεταφέρουν πληροφορίες του κειμένου 
σε ένα συνεργατικό έγγραφο μέσα από τη συνεργατική μάθηση. 

3η Δραστηρ. - Διάρκεια: 15 λεπτά Οργάνωση τάξης: εργασία σε ομάδες των 3  

Είδος δραστηριότητας: Δημιουργία συννεφόλεξου με το ψηφιακό εργαλείο Wordart 

Ρόλος του εκπαιδευτικού: διδακτικός, ενθαρρυντικός, επεξηγηματικός, αξιολογητής 

Ενέργειες εκπαιδευτικού και μαθητών: Ο εκπαιδευτικός ενημερώνει τους μαθητές για 
τη δημιουργία συννεφόλεξων με το ψηφιακό εργαλείο Wordart www.Wordart.com 
προκειμένου να ανακαλύψουν στοιχεία για άλλους πολιτισμούς. Η αναζήτηση είναι 
γλωσσική δεδομένου ότι τα παιδιά ψάχνουν πώς οι λέξεις ‘’hello’’ και ‘’thank you’’ 
αποδίδονται σε άλλες γλώσσες. Η κάθε ομάδα των τριών θα επιλέξει μία από τις δύο 
λέξεις για το wordcloud. Συστήνεται στο φύλλο εργασίας να τους έχει δημιουργήσει 
ένα παράδειγμα (Βλ. Φύλλο εργασ. 1 – Δραστηρ. 3). Τέλος, με τη βοήθεια του 
εκπαιδευτικού, παρουσιάζονται οι δημιουργίες των μαθητών στο διαδραστικό πίνακα, 
γίνονται συγκριτικές παρατηρήσεις για τη γλωσσική ποικιλία, επισημαίνεται η αξία της 
πολυγλωσσίας και επικροτείται η προσπάθεια όλων. Ακόμα, ο εκπαιδευτικός δύναται 
να προτρέψει τους μαθητές με όλα τα συννεφόλεξα, σε μεταγενέστερη φάση, να 
δημιουργήσουν μια αφίσα σε όποια μορφή θέλουν, προκειμένου να τη 
χρησιμοποιήσουν για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών.  

Οι μαθητές λειτουργούν ως αποκωδικοποιητές κειμένου διότι αποκωδικοποιούν 
λεκτικά σχήματα και κατανοούν πληροφορίες. Ταυτόχρονα, δρουν κα ως συμμέτοχοι 
στο κείμενο και κατασκευαστές νοήματος μέσα από την αναζήτηση στο διαδίκτυο, την 
επιλογή λεξιλογίου, αλλά και μέσα από την εύρεση νοηματικών αντιστοιχίσεων. 
Επιπλέον, ως δημιουργικοί χρήστες κειμένου δημιουργούν ομαδοσυνεργατικά ένα 
καινούριο κειμενικό έιδος, ένα συννεφόλεξο. Τέλος, επιχειρείται οι μαθητές να 
λειτουργήσουν και ως αναλυτές κειμένου από τη στιγμή που ενθαρρύνονται να 
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συμμετέχουν σε συζήτηση για την αξία της πολυγλωσσίας. Παράλληλα, ο σχολιασμός 
στην ολομέλεια για τη σημασία του πολιτιστικού - γλωσσικού πλούτου, αλλά και για 
την προστιθέμενη αξία ενός ψηφιακού εργαλείου, ενεργοποιεί τους μαθητές και τους 
εμπλέκει σε μια κριτική θεώρηση του παραγόμενου κειμένου.  

Οι μαθητές αναμένεται να α) παράγουν αυθεντικό πολυτροπικό κείμενο όπου 
μετουσιώνεται η όλη δημιουργικότητά τους, β) να αντιληφθούν την αξιοποίηση ενός 
ψηφιακού εργαλείου για τη δημιουργία συννεφόλεξων και να καλλιεργήσουν 
γνωστικές και επικοινωνιακές ικανότητες εστιάζοντας στον οπτικό γραμματισμό και γ) 
να ενταχθούν σε ένα επικοινωνιακό πλαίσιο και να αναγνωρίσουν τις ιδιαιτερότητες 
ενός νέου κειμενικού είδους.  

2η Διδακτ. ώρα: ‘’A trip to the whole world’’ 4η Δραστηριότητα - Διάρκεια: 15λ. 

Είδος δραστηριότητας: Κατανόηση προφορικού λόγου - Παρακολούθηση βίντεο  

Οργάνωση τάξης: εργασία ομαδική τάξης 

Ενέργειες εκπαιδευτικού και μαθητών: Όλοι παρακολουθούν στο διαδραστικό πίνακα 
ένα σύντομο βιντεάκι για τα χαρακτηριστικά μιας παρουσίασης. Οι μαθητές καλούνται 
να αξιοποιήσουν τη γνώση που θα εξάγουν και να την εφαρμόσουν αμέσως μετά (Βλ. 
Φύλλο Εργας. 2 – Δραστηρ. 4). Τέλος, ελέγχουν μαζί με τον εκπαιδευτικό τις σωστές 
απαντήσεις και σχολιάζουν αναφορικά με την καλή προετοιμασία μιας σωστής 
παρουσίασης μιλώντας για προσωπικές τους εμπειρίες. Προτείνεται ο εκπαιδευτικός 
να θέσει ερωτήσεις, όπως:  

1. Βρήκατε ενδιαφέρον αυτό το βίντεο; Συμφωνείτε με τις προτάσεις που σας δίνει; 

2. Μάθατε κάτι καινούριο σε σχέση με τις παρουσιάσεις που δε γνωρίζατε πριν; 

Οι μαθητές λειτουργούν ως συμμέτοχοι στο κείμενο και κατασκευαστές νοήματος 
επιλέγοντας πληροφορίες από το βίντεο για να ανταποκριθούν στη δραστηριότητα. 
Παράλληλα, δρουν και ως αποκωδικοποιητές κειμένου δεδομένου ότι η κατανόηση του 
κειμένου προϋποθέτει εντοπισμό και ερμηνεία γλωσσικών δομών. Επίσης, τους δίνεται 
η ευκαιρία να λειτουργήσουν και ως αναλυτές κειμένου επιστρατεύοντας την κριτική 
τους ικανότητα προκειμένου να εντοπίσουν τα απαραίτητα χαρακτηριστικά μιας καλής 
παρουσίασης και να συζητήσουν αναφορικά με την αξία της. 

Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα είναι οι μαθητές α) να αναπτύξουν δεξιότητες 
κατανόησης προφορικού κειμένου στη ΞΓ, β) να αξιοποιήσουν ένα βίντεο προκειμένου 
να αντλήσουν πληροφορίες και γ) να καλλιεργήσουν τον οπτικό, πληροφοριακό και 
ψηφιακό γραμματισμό δημιουργώντας κριτήρια αναγκαία για την παραγωγή τους στην 
επόμενη δραστηριότητα.  
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https://www.youtube.com/watch?v=YVgS_opYacQ


5η Δραστηριότητα: Δημιουργία ψηφιακής, μη σειριακής, διαδραστικής παρουσίασης 
με το Prezi  

Διάρκεια: 30 λεπτά Οργάνωση τάξης: εργασία σε ομάδες 

Ρόλος του εκπαιδευτικού: διδακτικός, συμβουλευτικός, διευκολυντικός, αξιολογητής  

Ενέργειες εκπαιδευτικού και μαθητών: Οι μαθητές χρησιμοποιούν το προηγούμενο 
υλικό και δημιουργούν μη σειριακές διαδραστικές παρουσιάσεις με το Prezi 
(www.prezi.com). Παραμένοντας στη θεματική περιοχή του ‘’Unity in Diversity’’ 
θυμούνται τις δραστηριότητες με τους μαθητές από την Ισπανία, την Ιαπωνία και τη 
Γαλλία. Ενθαρρύνονται να συνεχίσουν το πολιτιστικό τους ταξίδι με τις ομοιότητες και 
τις διαφορές και, μάλιστα, αυτή τη φορά να ταξιδέψουν όπου επιθυμούν και να 
παρουσιάσουν μια χώρα της επιλογής τους. Χωρισμένοι σε ομάδες αναζητούν 
πληροφορίες από το διαδίκτυο για μια χώρα και βασίζονται, κυρίως, στις προηγούμενες 
θεματικές κατηγορίες: greetings, food / drinks, entertainment. 

Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός βοηθάει τους μαθητές με το εργαλείο Prezi σε 
περίπτωση που δυσκολεύονται. Μπορούν για 2-3 λεπτά να επισκεφθούν μια ιστοσελίδα 
(http://users.sch.gr/nickpapag/2016/09/04/prezi/), που παρουσιάζει το πώς γίνεται η 
παρουσίαση (Βλ. Φύλλο εργασίας 2 – Δραστηρ. 5). Τέλος, οφείλει να εστιάσει αφενός 
μεν στην παραγωγή συγκεκριμένης μορφής, έκτασης λόγου και περιεχομένου, 
αφετέρου δε στα χαρακτηριστικά μιας σωστής παρουσίασης με ένα συγκεκριμένο 
ψηφιακό εργαλείο (αριθμός διαφανειών, τίτλοι, εικόνες κτλ.) θέτοντας, συνεπώς, σαφή 
κριτήρια αξιολόγησης του παραγόμενου υλικού.  

Ως προς την ομαδική εργασία και τους ρόλους των μαθητών, τα παιδιά καλούνται να 
αναλάβουν συγκεκριμένους ρόλους. Οι μαθητές συνθέτουν μία ολοκληρωμένη 
παρουσίαση που εμφανίζεται σαν μια ταινία. Συμμετέχουν, λοιπόν, βιωματικά και 
διερευνητικά μέσα από καθοδηγούμενη αυτενέργεια. Σε τελευταία φάση, αποθηκεύουν 
τις εργασίες στους υπολογιστές, όλες οι παρουσιάσεις εμφανίζονται στον διαδραστικό 
πίνακα και οι μαθητές ανταλλάσουν απόψεις στα πλαίσια μιας σωστής 
ετεροαξιολόγησης βασισμένης στα κριτήρια που έχουν ήδη τεθεί. 

Oι μαθητές προσδοκάται να: α) δημιουργήσουν γραπτό πολυμεσικό κείμενο-μη 
σειριακές παρουσιάσεις, β) παράγουν αυθεντικό λόγο και εικόνα και να 
επικοινωνήσουν συνδυάζοντας την αισθητική και τη μάθηση και καλλιεργώντας 
ποικίλους γραμματισμούς και γ) αποκτήσουν συλλογική μάθηση συνθέτοντας 
διαφορετικές απόψεις και εμπλουτίζοντας το πολιτισμικό τους υπόβαθρο.  

3η Διδακτική ώρα: ‘’The Vikings: brave explorers or travellers of the world?’’ 

6η Δραστηριότητα: Κατανόηση προφορικού λόγου – ακουστικού κειμένου/βίντεο (15 
λεπτά) 
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http://users.sch.gr/nickpapag/2016/09/04/prezi/


Οργάνωση τάξης: εργασία στην ολομέλεια (με ατομική εργασία στο σπίτι)  

Ενέργειες εκπαιδευτικού και μαθητών: Κατόπιν σύνδεσης με προηγούμενη ώρα, οι 
μαθητές εντάσσουν στην πολιτισμική τους εξερεύνηση τους Vikings οι οποίοι 
ταξίδεψαν σε πολλά μέρη του κόσμου και μία από τις αποικίες που δημιούργησαν ήταν 
στην Αγγλία. Ο εκπαιδευτικός έχει ανεβάσει το φύλλο εργασίας στην πλατφόρμα eclass 
του ΠΣΔ και αξιοποιώντας τα εργαλεία ‘’Ανακοινώσεις’’ και ‘’Εργασίες’’ έχει ζητήσει 
από τους μαθητές, στο σπίτι τους, να επισκεφθούν μια εκπαιδευτική ιστοσελίδα, να 
βρουν και να δουν ένα βίντεο με τους Vikings. Οφείλουν να απαντήσουν στο κουίζ που 
εμφανίζεται δίπλα με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (Βλ. Φύλ. Εργ. 3 – Δραστηρ. 6). 
Μάλιστα, μπορούν να κάνουν αυτοδιόρθωση προκειμένου, στην τάξη, να μιλήσουν για 
το βίντεο και το αποτέλεσμα. Εξάλλου, ο εκπαιδευτικός τους έχει ζητήσει να βγάλουν 
μια φωτογραφία από το σκορ τους, ως αποδεικτικό, και να την ανεβάσουν ως 
επισυναπτόμενο αρχείο στις εργασίες.  

Έπειτα, δύναται στην τάξη να κάνει μια συζήτηση με τους μαθητές, αρχικά ως 
αφόρμηση, και να δει τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους έτσι ώστε να δομήσει την 
καινούρια γνώση στην ήδη υπάρχουσα. Οι απαντήσεις του κουίζ εμφανίζονται στο 
διαδραστικό πίνακα με ανατροφοδότηση. Είναι σημαντικό οι μαθητές να εκφραστούν 
ελεύθερα και να μοιραστούν προσωπικές γνώσεις σχετικά με τις περιπέτειες αυτής της 
Σκανδιναβικής νομάδας που, όμως, συνδέεται άμεσα με τους Άγγλους.  

Οι μαθητές λειτουργούν ως αποκωδικοποιητές κειμένου καθώς εντοπίζουν μηνύματα 
και απαραίτητες γλωσσικές δομές στο βίντεο. Επιπλέον, εμπλέκονται στην αναζήτηση 
άγνωστων λέξεων και συνώνυμων λεκτικών συνόλων προκειμένου να ανταποκριθούν 
στο κουίζ. Ταυτόχρονα, η ανάλυση του πολυμεσικού βίντεο, τους καθιστά ενεργούς 
συμμέτοχους στο κείμενο και κατασκευαστές νοήματος. 

Αποτελέσματα της δραστηριότητας: Μέσα από τη δραστηριότητα επιδιώκεται οι 
μαθητές α) να αναπτύξουν δεξιότητες κατανόησης προφορικού λόγου με την 
αξιοποίηση ενός πολυτροπικού κειμένου μέσω πολιτισμικής ευαισθητοποίησης, β) να 
ενεργοποιήσουν γλωσσικά και νοητικά σχήματα, προκειμένου να τα αξιοποιήσουν 
στην επόμενη δραστηριότητα και γ) να εργαστούν ατομικά στο σπίτι, επωφελούμενοι 
την ανεστραμμένη μάθηση, και να αναλάβουν τη μάθησή τους αυτόνομα.  

7η Δραστηριότητα: Κατανόηση και Παραγωγή Γραπτού λόγου μέσω πολιτισμικής 
ευαισθητοποίησης (Οργάνωση τάξης: ατομική εργασία - Διάρκεια: 30 λεπτά) 

Ενέργειες εκπαιδευτικού και μαθητών: Οι μαθητές επισκέπτονται μια ιστοσελίδα 
www.History.com, διαβάζουν ένα αυθεντικό πολυτροπικό κείμενο για τους Vikings 
και γράφουν ένα κείμενο εκφράζοντας τι τους έκανε περισσότερο εντύπωση για τη ζωή, 
τις συνήθειες και τον πολιτισμό τους (Βλ. Φύλ. Εργ. 3 – Δραστηρ.7). Το φύλλο 
εργασίας βρίσκεται στην ψηφιακή πλατφόρμα e class. Μπορούν να αξιοποιήσουν 
συνδυαστικά τις προηγούμενες πληροφορίες του βίντεο μαζί με τα στοιχεία του 
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https://eslvideo.com/quiz.php?id=18737
http://www.history.com/
https://www.history.com/news/10-things-you-may-not-know-about-the-vikings


κειμένου. Ο εκπαιδευτικός εμπλέκει τους μαθητές σε μια συζήτηση για την 
προστιθέμενη αξία ψηφιακών πηγών με αυθεντικά κείμενα ιστορικού περιεχομένου. 

Κατόπιν, τους προτρέπει να χρησιμοποιήσουν το ψηφιακό εργαλείο Penzu 
www.Penzu.com προκειμένου να δημιουργήσουν το δικό τους ψηφιακό ημερολόγιο 
και να γράψουν εκεί τις σκέψεις τους. Προτείνεται, να έχει ζητηθεί από πριν στα παιδιά 
να εγγραφούν. Εν συνεχεία, ενθαρρύνονται να προσθέσουν και εικόνα και, έπειτα, να 
κάνουν share με τον εκπαιδευτικό και έναν συμμαθητή τους, έτσι ώστε να 
παρουσιάσουν την εργασία τους και να ανταλλάξουν απόψεις. Τελευταία, στο σπίτι, 
επισκεπτόμενοι την e-class μπορούν στις συζητήσεις (chat) να γράψουν ένα σχόλιο για 
τους Vikings στο νήμα συζήτησης που έχει ανοίξει ο εκπαιδευτικός ενδυναμώνοντας 
την κοινωνική τους δικτύωση. Γίνεται εστίαση στη διαφορά ανάμεσα στο κείμενο ενός 
ψηφιακού ημερολογίου και σε ένα σχόλιο που κάνει κάποιος αξιοποιώντας εργαλείο 
μιας διαδικτυακής πλατφόρμας.  

Ρόλος του μαθητή: Σύμφωνα με το μοντέλο των 4 πόρων οι μαθητές λειτουργούν ως 
αποκωδικοποιητές κειμένου. Εστιάζουν σε μηνύματα και γλωσσικές δομές μέσα στο 
κείμενο και στην εύρεση λεκτικών συνόλων (γραμματική και λεξιλόγιο) προκειμένου 
να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της γραπτής παραγωγής. Βέβαια, δρουν και ως 
συμμέτοχοι στο κείμενο και κατασκευαστές νοήματος μέσα από την κατανόηση 
πληροφοριών από το αυθεντικό πολυτροπικό κείμενο. Επιπλέον, ως χρήστες κειμένου 
επιλέγουν πληροφορίες και πολιτιστικά-ιστορικά στοιχεία για τη συγγραφή του 
κειμένου τους. Μέσω της συγγραφής ενός πολυτροπικού κειμένου με τη βοήθεια του 
ψηφιακού εργαλείο Penzu εμπλέκονται στη δημιουργία ενός νέου κειμενικού είδους, 
αυθεντικού και τεχνολογικά διαμεσολαβημένου. Τέλος, δρουν και ως αναλυτές 
κειμένου μέσα από την κριτική ανάλυση και αποτίμηση νέων κειμενικών ειδών.  

Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα αυτής της δραστηριότητας είναι οι μαθητές α) να 
αναπτύξουν δεξιότητες παραγωγής γραπτού πολυτροπικού κειμένου, β) να 
αξιοποιήσουν έναν ιστότοπο με ιστορικά στοιχεία, όπως επίσης και ένα ψηφιακό μέσο 
καλλιεργώντας γνωστικές και επικοινωνιακές ικανότητες και γ) να εμβαθύνουν στη 
σκοπιμότητα ενός αυθεντικού κειμένου και να εκφράσουν τις προσωπικές τους 
απόψεις τόσο σε ένα ψηφιακό χώρο προσωπικό (ημερολόγιο) όσο και σε ένα ψηφιακό 
χώρο ευρύτερο με εγγεγραμμένους χρήστες (ηλεκτρονική πλατφόρμα).  

Προτάσεις και διαφορετικές εκδοχές του σεναρίου 

Η παρούσα διδακτική παρέμβαση συνδέεται με συγκεκριμένη θεματική του σχολικού 
εγχειριδίου, ωστόσο δύναται να αξιοποιηθεί και αυτόνομα, αρκεί οι μαθητές να έχουν 
την κατάλληλη γλωσσική ικανότητα. Επιπρόσθετα, οι περισσότερες δραστηριότητες 
έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε οι μαθητές να μπορούν να δουλέψουν και από το σπίτι 
(ανεστραμμένη τάξη) ατομικά και/ή ομαδικά. Ο εκπαιδευτικός θα δώσει σαφείς 
οδηγίες για τη χρήση των ψηφιακών εργαλείων Wordart, Prezi και Penzu μέσα από τα 
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φύλλα εργασίας που θα έχει ανεβάσει στην e-class σε περίπτωση εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης είτε ασύγχρονα είτε σύγχρονα. 
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Διαδικτυακές αναφορές 

Διαδικτυακή αναζήτηση πολυμεσικού βίντεο στο Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=YVgS_opYacQ 

Διαδικτυακή αναζήτηση σε ιστοσελίδα 
http://users.sch.gr/nickpapag/2016/09/04/prezi/  

Διαδικτυακή αναζήτηση σε εκπαιδευτικό ιστότοπο https://www.eslvideo.com/ 

Διαδικτυακή αναζήτηση πολυμεσικού βίντεο https://eslvideo.com/quiz.php?id=18737 

Διαδικτυακή αναζήτηση σε ψηφιακό ιστότοπο www.History.com 

Διαδικτυακή αναζήτηση ψηφιακού ιστορικού κειμένου 
https://www.history.com/news/10-things-you-may-not-know-about-the-vikings 

ψηφιακή πηγή ηχητικού κειμένου 
https://www.dropbox.com/s/drlexx9l3rytctc/BA_1_2_About_Spain.mp3?dl=0 
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https://www.researchgate.net/journal/TESL-Canada-Journal-0826-435X
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Ψηφιακό σχολείο: ψηφιακό διαδραστικό βιβλίο - 
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-B100/497/3233,13140/  

Ψηφιακό εργαλείο δημιουργίας συννεφόλεξων Wordart http://www.wordart.com 

Ψηφιακό εργαλείο δημιουργίας διαδραστικής μη σειριακής παρουσίασης Prezi 
www.prezi.com 

Ψηφιακό εργαλείο δημιουργίας ψηφιακού ημερολογίου Penzu www.penzu.com 

Υπηρεσία συνεργατικών εγγράφων Google Drive: https://www.google.com/drive 

Ψηφιακή πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης eclass του ΠΣΔ 
https://eclass.sch.gr/ 

 

Παράρτημα - Φύλλα εργασίας 

Είναι διαθέσιμα τα Φύλλα Εργασίας όλων των δραστηριοτήτων όπως προβλέπεται να 
δοθούν στους μαθητές. 
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Κυκλοφορώ με ασφάλεια 

Θεοδοσίου Ελένη,  
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, M.Ed. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση, M.Ed. Ειδική Εκπαί-

δευση  

Περίληψη 

Στα πλαίσια του προγράμματος κυκλοφοριακής και οδικής αγωγής, «Κυκλοφορώ με 
ασφάλεια», το οποίο εκπονήθηκε από τις Γ’ και Δ’ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου 
Βρονταμά, τα παιδιά μέσα από τη βιωματική τους επαφή με το υπόβαθρο της κυκλο-
φοριακής αγωγής μυούνται στον κόσμο των σημάτων οδικής κυκλοφορίας και παράλ-
ληλα στην ορθή συμπεριφορά των πεζών και των οδηγών σε αστική ή μη περιοχή. Στην 
παρούσα εργασία αρχικά δίνονται κάποιες πτυχές της κυκλοφοριακής αγωγής μέσα 
από τη σύνδεσή της με το σχολείο. Ακολουθεί μακροσκελής περιγραφή της εκπαιδευ-
τικής παρέμβασης για τη διάρθρωση και τη θεματολογία του προγράμματος όπου πα-
ρουσιάζονται οι σκοποί και δράσεις που έλαβαν χώρο στο σχολείο σύμφωνα με τις 
αντίστοιχες θεωρίες μάθησης. Παράλληλα, πραγματοποιείται προσπάθεια ανάδειξης 
ποικίλων αξιών αξιοποιώντας τις δυνατότητες των μαθητών. Έπειτα, τίθενται ανάλογοι 
προβληματισμοί, συμπεράσματα και μελλοντικές προτάσεις σχετικά με την βελτιστο-
ποίηση του σχεδιασμού και την επίτευξη των παιδαγωγικών και μαθησιακών σκοπών 
της κυκλοφοριακής αγωγής στο σχολείο. 

Λέξεις-Kλειδιά: ασφαλής κυκλοφορία, κυκλοφοριακή αγωγή, κώδικας οδικής κυκλο-
φορίας 

Road safety 

Theodosiou Eleni 
Teacher of Primary Education, M.Ed. Educational Leadership & Administration, 

M.Ed. Special Education  

Abstract 

As part of the traffic and road education program, under the title "Road Safety", which 
was conducted by the Third and Fourth Grades of Vrontama Primary school, children 
through their experiential contact with the background of traffic education are initiated 
into the world of traffic road signs. Simultaneously, they learn to behave correctly both 
as pedestrians and drivers in urban and non- areas. In this task, they are firstly presented 
some aspects of traffic education and its connection to school. What follows is a lengthy 
description of the educational intervention concerning the structure and the topics of 
the program where the activities and the purposes that took place at school will be pre-
sented according to their learning theories. At the same time, an effort is carried out to 
highlight different values in accordance with students' capabilities. Moreover, different 
questions, conclusions and future suggestions are raised regarding the optimization of 
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the program and the attainment of pedagogical and learning purposes of the traffic ed-
ucation at school. 

Key-Words: road safety, traffic education, highway code 

Εισαγωγή 

Μολονότι τα ποσοστά των τροχαίων ατυχήματα στο άθροισμά τους έχουν υπόλογο τον 
ανθρώπινο συντελεστή, ελάχιστα έχει δραστηριοποιηθεί γι’ αυτό η εκπαίδευση ως προς 
την επέκταση της κυκλοφοριακής παιδείας. Η σύνδεση της κυκλοφοριακής αγωγής με 
την πρωτοβάθμια εκπαίδευση έχοντας τη δυνατότητα να προάγει την ελάττωση των 
ατυχημάτων δυστυχώς, έως τώρα, μεταλαμπάδευε κατακερματισμένες και δίχως σύν-
δεση γνώσεις σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου.  

Ωστόσο, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήματος στη χώρα μας, φωτεινή εξαίρεση 
αποτελεί η φετινή σχολική χρονιά όπου η διδασκαλία της θεματικής ενότητας της κυ-
κλοφοριακής αγωγής θα επιτυγχάνεται με ένταξή της στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα των 
δημοτικών σχολείων της χώρας με παράλληλη διάχυσή της σε άλλα διδακτικά αντικεί-
μενα στο πρόγραμμα των Δημοτικών Σχολείων της χώρας για το σχολικό έτος 2017-
2018 (ΥΠ.Π.Ε.Θ., 2017).  

Σε συνδυασμό με την ανεύρεση κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού προσαρμοσμένο 
στα χαρακτηριστικά και τις μετέπειτα δυνατότητες του εκπαιδευτικού και μαθητικού 
δυναμικού, κατά την σχολική χρονιά 2016-2017, οι δύο εκπαιδευτικοί σε συνεργασία 
με το τμήμα των μαθητών της Γ’ (3 άτομα) και της Δ’ τάξης (7 άτομα) του 3/θέσιου 
Δημοτικού Σχολείου Βρονταμά (Ν. Λακωνίας) λαμβάνουν μέρος σε αντίστοιχο πρό-
γραμμα κυκλοφοριακής αγωγής με τίτλο «Κυκλοφορώ με ασφάλεια» με απώτερο 
σκοπό το εκπαιδευτικό γίγνεσθαι να έρθει σε επαφή με μια σειρά θεμάτων τα οποία 
συσχετίζονται με την κυκλοφοριακή αγωγή και την οδική προστασία. 

Υπό αυτή την προϋπόθεση, δημιουργείται το μέλημα ως προς το εάν η διδασκαλία της 
κυκλοφοριακής αγωγής μπορεί να αποβεί αρωγός ως προς την βελτίωση των μαθησια-
κών συμπεριφορών δηλαδή την ενδυνάμωση της συνείδησης των μαθητών σε όλη τη 
διάρκεια της ζωής τους. Παράλληλα, η προσπάθεια για μείωση της προβληματικής διά-
στασης που έχει λάβει το αυξανόμενο ποσοστό των τροχαίων ατυχημάτων στον ελλα-
δικό και διεθνές χώρο μέσα από την παράλληλη ανάπτυξη δεξιοτήτων βιώσιμης μετα-
κίνησης των μαθητών ως πεζοί, ποδηλάτες και μετέπειτα οδηγοί αποτελούν το έναυσμα 
για την επίτευξη της παρούσας εργασίας. 

Θεωρητικό – Παιδαγωγικό Πλαίσιο 

Ως καίριοι συντελεστές επίτευξης του εκπαιδευτικού προγράμματος της κυκλοφορια-
κής αγωγής αποτέλεσε η προσπάθεια για ενεργή εμπλοκή των μαθητών/-τριών στην 
μάθηση όπως και τα πιθανά οφέλη της πρακτικής άσκησή τους αποκτώντας οι ίδιοι 
ουσιώδεις ικανότητες οι οποίες είναι απαραίτητες για την ορθή τους μετακίνηση ως 
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πεζοί, επιβάτες και μετέπειτα οδηγοί. Ταυτόχρονα, η Ελλάδα αποτελεί χώρα η οποία 
ταλανίζεται με μεγάλα ποσοστά θνησιμότητας από τροχαία ατυχήματα με κύριο υπαί-
τιο πρόκλησής τους τον ανθρώπινο παράγοντα (Τσιμπιδάκη, Ζουμπούλη, Θεοδωρά-
κος, Κουκουμτζής, Νικολαΐδου, Πρωτογήρου και Τσίτση, 2008) γι’ αυτό τα παιδιά στο 
πλαίσιο ενός καθορισμένου και σαφούς πλαισίου έχουν τη δυνατότητα να προσανατο-
λιστούν σε μια νέα οδική νοοτροπία με κοινωνικές προεκτάσεις αποκωδικοποιώντας 
έννοιες που θα είχαν δυσχέρεια να τις αντιληφθούν πρότερα.  

Όσον αφορά την καλλιέργεια των παιδιών για την αποτελεσματική κυκλοφορία τους 
με ασφάλεια, αναδύονται ποικίλα είδη στόχων. Ως προς τους γνωστικούς, είναι απα-
ραίτητο τα παιδιά να αντιλαμβάνονται τη σημασία που κατέχει η διασφάλιση της προ-
στασίας τους όπως και η λήψη ευθυνών. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να είναι σε θέση να 
κατανοούν το ρόλο της οδοσήμανσης όπως και τις δυσχέρειες οι οποίες σχετίζονται 
είτε με τον ανθρώπινο παράγοντα (π.χ. διάσπαση προσοχής, κατάχρηση ουσιών, υπερ-
βολική αυτοπεποίθηση) είτε με τα δυσμενή καιρικά φαινόμενα. Σε αυτή την περί-
πτωση, βαρυσήμαντης σημασίας αποκτά η γνώση για τον τρόπο και την διάσταση που 
λαμβάνει χώρα ένα ατύχημα με απώτερο σκοπό την άμεση παρέμβασή τους.  

Ως προς την επίτευξη των κοινωνικών σκοπών καλούνται οι μαθητές/-τριες να κατα-
τοπίζονται στο περιβάλλον, να διαισθάνονται την ύπαρξη κυκλοφορίας, να αντιλαμβά-
νονται με ποικίλα κριτήρια τα κρίσιμα συμβάντα και να κρίνουν τη διάσταση και την 
κυκλοφορία των μέσων μεταφοράς συγχρονίζοντας την κιναισθητική τους αντίληψη. 
Τα κυριότερα σημεία ανάδειξης αυτών των στόχων έγκεινται στη διατήρηση του κώ-
δικα οδικής κυκλοφορίας όσον αφορά την συνέπεια την ερμηνεία χαρτών προσανατο-
λισμού για μια τοποθεσία. Παράλληλα, θα πρέπει ενισχυθεί η ενσυναίσθηση των παι-
διών με απώτερο σκοπό την κατανόηση των συνεπειών των δράσεών τους εμπιστευό-
μενοι το ένστικτό τους και τα πιστεύω τους χωρίς να παρασύρονται σε ανερμάτιστες 
πράξεις λόγω επιρροής από τους οικείους τους (Φραντζεσκάκης και Γκόλιας 1994; 
Σκορδούλης και Σωτηράκου, 2005).  

Εκτιμώνται ιδιαίτερα οι προσπάθειες εφαρμογής ποικίλων θεωριών μάθησης στο πρό-
γραμμα οι οποίες θα συντελέσουν στην καίρια εφαρμογή των προαναφερόμενων σκο-
πών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι μαθητές/-τριες έχουν τη δυνατότητα ακολουθώ-
ντας το αρχέτυπο της κονστρουκτιβιστικής θεωρίας της μάθησης να «κατασκευάζουν» 
σταδιακά την προσωπική τους αλήθεια μέσα από τα ήδη υπάρχοντα αξιακά συστήματα 
του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και τα εμπειρικά τους -έως τώρα- δεδομένα. Κυρίως, 
μέσα από την προτροπή των εκπαιδευτικών για την επίτευξη συνεργατικών δραστη-
ριοτήτων που προασπίζουν την ανακαλυπτική μάθηση δίνεται η ευκαιρία στην από-
κτηση μιας πολύπλευρης φιλοσοφίας σκέψης (Burbules, 2000). Παράλληλα, η κοινω-
νικο-πολιτισμική θεωρία του Vygotsky κρίνεται ως το θεμιτό πλαίσιο ώστε να εδραιω-
θεί η συνεργασία στην σχολική τάξη (Webb, 1989). Μέσα από το κοινωνικό γίγνεσθαι 
οι μαθητές/-τριες έχουν τη δυνατότητα να αντιληφθούν την αξία της παρακίνησης, της 
ομαδικής εργασίας και της επιρροής τους από τους συμμαθητές/-τριες ή από τον/την 
εκπαιδευτικό προάγοντας την επίτευξη των ποικίλων πρακτικών που θα ακολουθήσουν 
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(Bonk & Cunningham, 1998).  

Περιγραφή της πορείας των δράσεων  

Η χρονική διάρκεια του προγράμματος διαρκεί από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 
2017. Ως προς την κατανομή των δραστηριοτήτων καρπώνονται ώρες των μαθημάτων 
της Αισθητικής Αγωγής, της Ευέλικτης Ζώνης, της Μουσικής και της Γλώσσας.  

Οι μαθητές χωρίζονται αρχικά σε ανομοιογενείς ομάδες ως προς το φύλο, την ηλικία 
και τις ιδιαιτερότητές τους. Παράλληλα, το γεγονός ότι η τάξη αποτελείται από ένα 
τμήμα με ανομοιογενές γνωστικό και ηλικιακό επίπεδο με μαθητές της γ’ (ένα κορίτσι, 
δύο αγόρια) και δ’ δημοτικού (ένα κορίτσι, έξι αγόρια), αυτό συντελεί στην άμεση λει-
τουργία και εγκαθίδρυση της ομαδικής εργασίας η οποία κυριαρχεί σε όλες τις εκφάν-
σεις του προγράμματος.  

Με την εκκίνηση του προγράμματος οι ακόλουθες δραστηριότητες στοχεύουν στην 
κατανόηση επισφαλών συμπεριφορών κατά την μετακίνηση στον δρόμο ως απόρροια 
των εκάστοτε σκέψεων, προβληματισμών και συναισθημάτων του κάθε πεζού, οδηγού 
ή ποδηλάτου. Οι μαθητές και οι μαθήτριες στοχάζονται σχετικά με την επίδραση των 
συναισθημάτων στον άνθρωπο και μαθαίνουν τρόπους διαχείρισης με απώτερο σκοπό 
την αποτροπή τους.  

Συγκεκριμένα, ο εκπαιδευτικός προβάλει στο πλήθος της τάξης μελέτες περίπτωσης 
από τροχαία πρόσφατα ατυχήματα και δυστυχήματα καταγεγραμμένα σε εφημερίδες. 
Τα παιδιά καλούνται να σκεφτούν εάν επηρεάζεται η στάση του υπαίτιου του ατυχή-
ματος από την συγκεκριμένη συναισθηματική του κατάσταση εκείνη την περίοδο. Αρ-
χικά, χωρίζονται σε τρεις ομάδες σύμφωνα με την ομαδική διάταξη θρανίων έχοντας 
οι μαθητές το πλεονέκτημα ότι η γνώση που παράγεται μέσα στην ομαδικότητα του 
συνόλου είναι σύνθετη και ολόπλευρη (Κανάκης, 1987; Ματσαγγούρας, 1987). Μέσα 
από φυλλάδιο όπου καταγράφονται διάφορα και ποικίλα συναισθήματα, τα παιδιά α-
πευθύνονται στους εκπαιδευτικούς για οτιδήποτε δεν γνωρίζουν ως έννοιες και έπειτα 
διαχωρίζουν ανά ομάδες εκείνα τα συναισθήματα ή στοιχεία του χαρακτήρα που συ-
ντελούν στην αποτροπή ενός δυστυχήματος ή αντίθετα εκείνα που ενθαρρύνουν την 
εμφάνισή του. Έπειτα, η κάθε ομάδα ανακοινώνει τα αποτελέσματά της φωναχτά στις 
υπόλοιπες ομάδες όπου τίθενται περαιτέρω προβληματισμοί με αντίστοιχα παραδείγ-
ματα όπως με ποιο τρόπο ένας «επιδειξιομανής» οδηγός μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο 
στον δρόμο; κ.ά.  

Στη συνέχεια, οι μαθητές/-τριες μέσω του παιχνιδιού των ρόλων επιδιώκεται να ανα-
παραστήσουν καταστάσεις μέσα από μια αληθοφανή κατάσταση εμβαθύνοντας σε ό-
λες τις πτυχές των ρόλων τους. Τα παιδιά μαθαίνουν να συνεργάζονται και αναλαμβά-
νουν την αναπαράσταση των τροχαίων ατυχημάτων ή δυστυχημάτων από τις προηγού-
μενες μελέτες περίπτωσης που συζητήθηκαν και έπειτα τις δραματοποιούν ξανά στην 
τάξη έτσι ώστε να παρακαμφθεί το ατύχημα. Μέσω της μίμησης ρόλων λοιπόν, δίνεται 
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η δυνατότητα σε μια ολική κινητοποίηση των μαθητών καθώς εμβαθύνουν σε ένα παι-
χνίδι προσομοίωσης αποτελώντας ένα κατάλληλο μέσο τροποποίησης της συμπεριφο-
ράς των παιδιών στην πραγματικότητα (Adams, 1973; Courau, 2000). 

Κατά το δεύτερο μήνα, πραγματοποιείται προβολή στον προτζέκτορα ποικίλων μέσων 
μεταφοράς και παράλληλα μέσω συζήτησης στην τάξη πραγματοποιείται όλη η δια-
δρομή και η εξέλιξη των μέσων μεταφοράς στο χρόνο. Με μια διαθεματική προσέγγιση 
έπεται η εμπέδωση των μέσων μεταφοράς σε συνάρτηση με τη διδασκαλία του μαθή-
ματος της γ’ δημοτικού της Μελέτης Περιβάλλοντος της «Ενότητας 3. Μέσα συγκοι-
νωνίας και μεταφοράς». Ακολουθεί η σύνθεση κολλάζ, όπου οι μαθητές διαμοιρασμέ-
νοι σε τρεις ομάδες, ταξινομούν τα μέσα μεταφοράς σε χερσαία, θαλάσσης και αέρα 
με οπτικό υλικό από πηγές προσβάσιμες στα παιδιά (διαδίκτυο, περιοδικά, εφημερί-
δες). Αυτή η ενότητα συμβάλλει στον παραλληλισμό των μέσων μεταφοράς του χθες 
και του σήμερα, την ταξινόμησή τους όπως και την αναγκαιότητα τους για την σύνδεση 
συγκοινωνιακών και μεταφορικών κόμβων εξυπηρετώντας ποικίλες ανάγκες (Κόκκο-
τας, Αλεξόπουλος, Μαλαμίτσα, Μαντάς, Παλαμαρά και Παναγιωτάκη, 2006). Ακο-
λουθούν επισκέψεις στο Δημοτικό Πάρκο των Σιδηροδρόμων στη γειτονική Καλα-
μάτα, όπου αποτελεί ένα υπαίθριο μουσείο καθώς συστεγάζονται ο σταθμός και η πε-
ριοχή του. Σε συνδυασμό με το μάθημα της γ’ δημοτικού της Γλώσσας της «Ενότητας 
10. Άνθρωποι και μηχανές-Στο Αττικό Μετρό», οι μαθητές συλλέγουν δεδομένα για 
ένα άγνωστο σε αυτούς μέσο μεταφοράς και έπειτα πραγματοποιούν διαδρομές με τους 
εκπαιδευτικούς στο αττικό μετρό όπου μαθαίνουν ως υπεύθυνοι επιβάτες να καλλιερ-
γούν το αίσθημα της αυτοπροστασίας υπό την βοήθεια χαρτών της γραμμής του μετρό.  

Σε συνδυασμό με την εκμάθηση των μέσων μεταφοράς και με αφόρμιση το μάθημα γ’ 
δημοτικού της Γλώσσας της «Ενότητας 10. Άνθρωποι και μηχανές-Το ηλιακό λεωφο-
ρείο», οι μαθητές/-τριες εντρυφούν στην ανά ομάδες κατασκευή του προσωπικού τους 
ηλιακού λεωφορείου ακούγοντας το ομώνυμο μελοποιημένο ποίημα της Μαριανίνας 
Κριεζή. Μαθαίνουν για τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας (αιολική, ηλιακή) και αντι-
λαμβάνονται τα πλεονεκτήματα χρήσης αυτών στην λειτουργία των μέσων μεταφοράς. 
Ως εκ τούτου, επιχειρείται με ανακυκλώσιμα και με κατασκευαστικά υλικά της τάξης 
η καλλιτεχνική δημιουργία των δικών τους ηλιακών λεωφορείων (Ιντζίδης, Παπαδό-
πουλος, Σιούτης και Τικτοπούλου, 2006). Κατόπιν, η επίσκεψη της τάξης στο σύγχρονο 
μουσείο τεχνολογίας, επιστήμης και καινοτομίας «Κανελλοπούλου Χρ. Ευγενία» που 
ακολουθεί στην Καλαμάτα δίνει την ευκαιρία στα παιδιά να δημιουργήσουν το ομαδικό 
τους ηλιακό αυτοκίνητο με την κατάλληλη τεχνική και επιστημονική υποστήριξη των 
υπευθύνων του μουσείου όπου προστίθεται έπειτα το έργο στον εξοπλισμό του σχο-
λείου.  

Κατά τον Μάρτη, διαμοιράζονται οι μαθητές/-τριες σε τριες ομάδας και αναλαμβάνουν 
να αναδείξουν τα επαγγέλματα που σχετίζονται με τα αντίστοιχα μέσα μεταφοράς (χερ-
σαία, αέρα, θαλάσσης). Εντοπίζουν πληροφορίες στο ίντερνετ για τα επαγγέλματα της 
ομάδας τους και μέσω της διαδικασίας project, ορίζουν τον συντονιστή της κάθε ομά-
δας, επιλέγουν τον τρόπο παρουσίασης της κάθε εργασίας μέσα από τα σπουδαιότερα 
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σημεία που εντοπίζουν για την ομάδα επαγγελμάτων και τέλος αξιολογούν τα πλεονε-
κτήματα και μειονεκτήματα του κάθε τομέα επαγγελμάτων (Fried-Booth, 1996; Stoller, 
2002). 

Στην επόμενη φάση, ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει στα παιδιά τα σήματα της τροχαίας, 
οι μαθητές/-τριες ζωγραφίζουν με τέμπερες και τα αναγνωρίζουν μέσω παντομίμας ό-
που ο καθένας ατομικά εντοπίζει τα σήματα κυκλοφορίας των συμμαθητών του, κυρίως 
όμως εκείνα που συναντούν στην κυκλοφορία τους έξω. Επιπρόσθετα, με απώτερο 
σκοπό τον προβληματισμό των παιδιών για αναγκαιότητα των σημάτων της τροχαίας 
στο δρόμο και την ασφαλή τους διακίνηση, τα ίδια λαμβάνουν δράση και συμμετοχή 
στα διαλείμματα ανά ομάδες για άσκηση σε ξύλινα επιτραπέζια παιχνίδια της τάξης 
(όπως jenga και ντόμινο) με θεματολογία αντίστοιχη της κυκλοφοριακής αγωγής. Με 
αυτό τον τρόπο, καλλιεργούνται οι διανοητικές λειτουργίες, η ικανότητα προσοχής και 
ο σεβασμός στους κανόνες του παιχνιδιού (Κοντοδήμας, 1986).  

Ωστόσο, για τους εκπαιδευτικούς αποτελεί ιδιάζουσας σημασίας η ανάδυση του προ-
βληματισμού των παιδιών ως προς τους κινδύνους που διατρέχουν πεζοί και οδηγοί 
από την λανθασμένη οδική συμπεριφορά και η αναζήτηση τρόπων διαφύλαξης της σω-
ματικής τους ακεραιότητας. Κατά τον τέταρτο μήνα και πέμπτο μήνα λοιπόν, κάθε μα-
θητής/-τρια συμπληρώνει με ένα τίτλο τα τέσσερα μέρη του σχήματος της «ασπίδας 
της κυκλοφορίας» απατώντας στα αντίστοιχα τέσσερα είδη ερωτήσεων (Πώς διανύω 
τους δρόμους;, Τι με αγχώνει στο δρόμο;, Πώς οδηγούν οι γονείς μου στο δρόμο;, Υ-
πάρχει κάποιο άτομο που διευκολύνει τη μετακίνησή μου στο δρόμο;). Το όνομα του 
κάθε παιδιού αναγράφεται στο οπισθόφυλλο. Ο εκπαιδευτικός συγκεντρώνει τα δη-
μιουργήματα των παιδιών και παρουσιάζει την κάθε ασπίδα στους υπόλοιπους προ-
σπαθώντας οι υπόλοιποι να μαντέψουν σωστά το μήνυμα του κάθε παιδιού. Έπειτα, σε 
κύκλο ο εκπαιδευτικός πετά ένα μπαλάκι σε κάθε παιδί γύρω του το οποίο όταν κληθεί 
να πάρει το λόγο τότε προσπαθεί να ανασύρει πληροφορίες για τους συμμαθητές του 
σχετικά με τις απαντήσεις που έδωσαν στο προηγούμενο μέρος του παιχνιδιού (π.χ. 
Ποιος συμμαθητής μίλησε για τον φόβο του περί σοβαρών δυστυχημάτων πριν; κ.λ.π.). 
Μέσα από αυτή την παιγνιώδη μορφή επικοινωνίας μαθητών και εκπαιδευτικών τα 
παιδιά έχουν την ευκαιρία να κινητοποιηθούν, να εμμένουν στην περάτωση της συγκε-
κριμένης δράσης στο πλαίσιο της ευθυμίας και του γέλιου με απώτερο σκοπό την επι-
τυχή περάτωση της δράσης (Edwards, Gandini & Forman, 1998). 

Με απώτερο στόχο την ασφαλή διακίνηση των μαθητών με το προσφιλέστερο μέσο 
μεταφοράς της ηλικίας τους, όπως είναι το ποδήλατο, προβάλλεται ποικίλο οπτικοα-
κουστικό υλικό από τους εκπαιδευτικούς σχετικά με την συντήρηση του ποδηλάτου 
και την ασφαλή λειτουργία από τους οδηγούς του. Ακολουθεί η ανάγνωση διηγημάτων 
όσον αφορά το ποδήλατο και τα σήματα οδικής κυκλοφορίας με σκοπό την αποτροπή 
των οδικών ατυχημάτων μέσω της συνετής οδικής στάσης (Πιτσιδοπούλου, 2006; Βα-
ϊμάκη, 2013). Συνδυαστικά, η προσομοίωση πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής στην 
αυλή του σχολείου διαμορφωμένο από τους εκπαιδευτικούς μέσω της τοποθέτησης των 
σημάτων (τα οποία είχαν τελειοποιηθεί προηγουμένως από τους μαθητές/-τριες) δίνει 
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τη δυνατότητα στα παιδιά να τηρήσουν συγκεκριμένους κώδικες ως ποδηλάτες, πεζοί 
ή τροχονόμοι. Οι μαθητές/-τριες που δεν είναι ποδηλάτες αναλαμβάνουν χρέη τροχο-
νόμου, οι οποίοι ως ρυθμιστές της κυκλοφορίας επιβάλλουν πρόστιμο στους αναβάτες 
που παραβιάζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ως ποινή ορίζεται η απόσυρση του 
ποδηλάτου και η οδήγησή του από τους συμμαθητές τους μέχρι να έρθει μετέπειτα η 
σειρά τους. Μέσω αυτής της προσημείωσης, οι μαθητές/-τριες αντιλαμβάνονται την 
πολυπλοκότητα συντονισμού κινήσεων στη διάσχιση των δρόμων και εναρμονίζονται 
με τις κυρώσεις που εφαρμόζονται από όλα τα παιδιά.  

Λίγο πριν το τέλος της σχολικής χρονιάς πραγματοποιείται μια επίσκεψη στο Πάρκο 
Κυκλοφοριακής Αγωγής της Σπάρτης. Με την άφιξη της τάξης ο υπεύθυνος ξενάγησης 
της δημοτικής αστυνομίας συζητάει με τα παιδιά στον επισκέψιμο χώρο όσον αφορά 
το ζήτημα της αύξησης των τροχαίων ατυχημάτων που ταλανίζει τη χώρα μας αναδει-
κνύοντας ταυτόχρονα τον σημαίνοντα ρόλο της διάπλασης ατόμων με σεβασμό προς 
την ζωή και τον συνάνθρωπό τους έχοντας οι ίδιοι τους υψηλό το αίσθημα της ευθύνης. 
Έπειτα, δίνονται στα παιδιά ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα μικρής κλίμακας όπου κυκλο-
φορούν στο ειδικά διαμορφωμένο πάρκο με σήματα και κανόνες σύμφωνα με τον κώ-
δικα οδικής κυκλοφορίας. Με αυτό τον τρόπο, εκτελούνται ασφαλείς διαδρομές βιω-
ματικού χαρακτήρα κατάλληλές για τους μαθητές τηρώντας τον ρυθμιστικό παράγοντα 
των πινακίδων. Στα πλαίσια αυτού του δομημένου παιχνιδιού, οι μαθητές/-τριες ανα-
παριστούν συνθήκες της πραγματικής ζωής, επεκτείνουν τις γνώσεις τους και αντιλαμ-
βάνονται τις συνέπειες των πράξεών τους (Edwards et al., 1998). 

Στο τέλος των προαναφερόμενων δράσεων, ακολουθεί αξιολόγηση του γνωστικού ε-
πιπέδου και του βαθμού κατανόησης των ήδη αποκτημένων γνώσεων των παιδιών κατά 
τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος. Συγκεκριμένα, μέσα από μελέτη περί-
πτωσης παραδείγματος κυκλοφοριακού συμβάντος το οποίο ανακτήθηκε από έντυπο 
υλικό, τα παιδιά εντοπίζουν οπτικά τους λαθεμένους χειρισμούς πεζών και οδηγών και 
έπειτα ατομικά καταγράφουν τις απαντήσεις τους σε ερωτήσεις αντίστοιχου περιεχο-
μένου της εικόνας όπως για παράδειγμα «Ποιες παραβάσεις γίνονται;», «Ποια πιθανά 
ατυχήματα μπορεί να συμβούν;», «Τι πρέπει να γίνει για να αποφευχθούν τα ατυχή-
ματα;». Ακολουθεί συζήτηση των τελικών συμπερασμάτων στην τάξη όπου εκτιμούν 
και αντιλαμβάνονται τη σπουδαιότητα του ρόλου της κυκλοφοριακής αγωγής στη ζωή 
τους. Κατά αυτό τον τρόπο, οι μαθητές/-τριες επαληθεύουν τις γνώσεις τους ως προς 
τις δυσάρεστες επιπτώσεις των ατυχημάτων σε -ατομικό, συναισθηματικό, οικονομικό 
και κοινωνικό επίπεδο– με την πλειονότητά τους να είναι μη αναστρέψιμες.  

Συμπεράσματα – Προτάσεις 

Όσον αφορά τις δράσεις της τάξης, οι μαθητές/-τριες εκτός από την προαγωγή και την 
ανάπτυξη των ποικίλων στόχων που τέθηκαν πριν την έναρξη του προγράμματος, καλ-
λιέργησαν τις ατομικές τους δεξιότητες και στάσεις τους, καθώς ωφελούνται από την 
ομαδικότητα των δράσεων, από την αποφυγή της καθημερινής ρουτίνας του σχολείου, 
την εθελοντική επιλογή ρόλων στην ανάληψη εργασιών και την αποδοχή των 
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πρωτοβουλιών των μαθητών. Μερικές δραστηριότητες όπως, τα επιτραπέζια ξύλινα 
παιχνίδια, η ασπίδα της κυκλοφορίας, η παντομίμα, η ζωγραφική των σημάτων, το 
πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, εξασφάλισαν αμείωτο το ενδιαφέρον των παιδιών και 
την ενεργότερη εμπλοκή τους στο πρόγραμμα. Η αξιολόγηση στο τέλος προαναφερό-
μενων δράσεων μέσα από το έντυπο υλικό ίσως κούρασε τους μαθητές καθώς συνει-
δητοποιούν ότι αξιολογείται ο καθένας ατομικά σύμφωνα με τα αρχέτυπα της παραδο-
σιακής κατανομής χρόνου.  

Σε αυτό το σημείο κρίνεται σημαντικό το γεγονός ότι το πρόγραμμα λειτούργησε υπό 
τη διερεύνηση των παιδαγωγικών στόχων, μελετήθηκε το περιεχόμενο και οι διαδικα-
σίες εφαρμογής του από τους δύο εκπαιδευτικούς της τάξης, δόθηκε έμφαση στην πα-
ράλληλη εφαρμογή ποικίλων θεωριών μάθησης και τέθηκε μια προσπάθεια εν τέλει 
αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας όσον αφορά την συνέπεια της δομής και του 
περιεχομένου της όλης δράσης σε αντιστοιχία με τα τελικά μαθησιακά αποτελέσματα 
(Κουτρουμάνος, 2004; Ράπτης και Ράπτη, 2007). 

Κάνοντας λοιπόν σε αυτή την περίπτωση και εμείς την αυτοκριτική μας, κρίνεται ότι 
το πρόγραμμα συνετέλεσε θετικά στη διαχείριση μεθόδων που επιτρέπουν την ενεργή 
δράση και συμμετοχή των παιδιών χωρίς προσκόλληση στα παραδοσιακά στεγανά 
(Stewart, 1983). Λήφθηκαν σημαντικές και απαραίτητες στρατηγικές όπου συνέβαλαν 
στην αποδοχή της κινητήριας δύναμης της εκπαίδευσης η οποία υλοποιείται μέσα από 
το δυναμικό σύστημα δράσης εκπαιδευτικών και μαθητών μέσα στο πλαίσιο του τοπι-
κού τους περιβάλλον (ύπαιθρο) και επεκτείνεται παράλληλα σε ποικίλα άλλα (αστικά 
και ημι-αστικά περιβάλλοντα) (Μπαγάκης, 1999). Ωστόσο, δεν δύναται να αποφαν-
θούμε σε ασφαλή συμπεράσματα όσον αφορά την ουσιαστική τροποποίηση θέσεων 
και συμπεριφορών καθώς η κατάκτηση κυκλοφοριακής συνείδησης δεν υφίσταται α-
ποκλειστικά από την υλοποίηση ενός και μόνο αντίστοιχου προγράμματος, αλλά προ-
ϋποθέτει συνεχή διαδικασία τριβής και ενασχόλησης με αντίστοιχα θέματα σχετιζό-
μενα με την ευρύτερη κοινωνική ζωή των παιδιών. Γι’ αυτούς τους λόγους που επιση-
μάνθηκαν κρίνεται απαραίτητη η διεξαγωγή μιας μετέπειτα έρευνας η οποία θα σχετί-
ζεται με την παρατήρηση της αλλαγής στάσεων και συμπεριφορών των παιδιών σχε-
τικά με τον τρόπο κυκλοφορίας τους αναπτύσσοντας παράλληλα και οι ίδιοι κυκλοφο-
ριακή συνείδηση. 
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Οδική Ασφάλεια  

Λαχανοπούλου Αρχοντούλα, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, M.Ed. 

Περίληψη 

Το παρόν σενάριο υλοποιήθηκε σε δημοτικό σχολείο και αποτελεί μία διδακτική πρό-
ταση για την Δ΄ τάξη του δημοτικού στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων και 
συγκεκριμένα της θεματικής ενότητας «Ζω καλύτερα-Ευ ζην» και της επιμέρους υπο-
ενότητας της Οδικής Ασφάλειας. Πρόκειται για ένα σενάριο διεπιστημονικό και εναρ-
μονισμένο με τα Προγράμματα Σπουδών του δημοτικού σχολείου, που συνδέει το σχο-
λείο με την κοινωνική πραγματικότητα. Χρησιμοποιούνται ποικίλες τεχνικές, όπως η 
εργασία σε ομάδες, η συζήτηση, ο καταιγισμός ιδεών, το θεατρικό παιχνίδι, η εκπαί-
δευση μέσα από την τέχνη, η παρατήρηση, η βιωματική διδασκαλία, τα παιχνίδια ρό-
λων, η διδασκαλία μέσω της τέχνης, η χρήση ΤΠΕ. Μέσα από τις δραστηριότητες οι 
μαθητές καλλιεργούν τις οριζόντιες ικανότητές τους που είναι αναγκαίες για να αντε-
πεξέλθουν στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Απώτερος στόχος του προγράμματος είναι 
να αποκτήσουν οι μαθητές ικανότητες οδικής ασφάλειας ως πεζοί, οδηγοί ποδηλάτου 
και συνεπιβάτες σε οχήματα.  

Λέξεις – Κλειδιά: Κυκλοφοριακή Αγωγή, ασφάλεια, δημοτικό σχολείο 

Road Safety 

Lachanopoulou Archontoula, Teacher, M.Ed. 

Abstract 

The present scenario was implemented in a primary school and is a didactic proposal 
for the 4th grade of the primary school in the framework of the Skills Workshops and 
specifically the thematic unit "I live better-Good life" and the subsection of Road 
Safety. This is an interdisciplinary scenario and harmonized with the Curricula of the 
primary school, which connects the school with the social reality. A variety of tech-
niques are used, such as group work, discussion, brainstorming, theatrical play, art ed-
ucation, observation, experiential teaching, role-playing, art teaching, and the use of 
ICT. Through the activities, students cultivate their horizontal skills that are necessary 
to cope with the changing environment. The ultimate goal of the program is for students 
to acquire road safety skills as pedestrians, bicycle drivers and passengers in vehicles. 

Key-Words: Traffic Education, safety, elementary school 

Εισαγωγή 

Το ΙΕΠ (2020) από το σχολικό έτος 2021-22 καθιέρωσε την εφαρμογή των Εργαστη-
ρίων Δεξιοτήτων, σύμφωνα με τα οποία τα προγράμματα οδικής ασφάλειας εκπονού-
νται υποχρεωτικά στην Α΄ ή Δ΄ δημοτικού στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας «Ζω 
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καλύτερα-Ευ ζην». Με αυτόν τον τρόπο γίνεται μία συστηματική προσπάθεια για την 
παροχή γνώσεων και την καλλιέργεια δεξιοτήτων σωστής οδικής συμπεριφοράς στους 
μαθητές, μέσα από ολοκληρωμένα προγράμματα. 

Είναι γεγονός ότι το σχολείο, ως βασικός φορέας εκπαίδευσης των παιδιών, είναι σε 
θέση να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές σε θέματα οδικής ασφάλειας, όταν μάλιστα 
πολλά παιδικά ατυχήματα συμβαίνουν στο περιβάλλον του σχολείου (Abdel, Chundi 
& Lee, 2007). Επίσης, το σχολείο μπορεί να ευαισθητοποιήσει και να ενημερώσει τους 
γονείς των μαθητών, προκειμένου να στηρίξουν τα προγράμματα οδικής ασφάλειας 
(Θεοδοσέλη, 2017). 

Το παρόν πρόγραμμα στηρίζεται σε εποικοδομιστικές θεωρίες μάθησης και συγκεκρι-
μένα (Κουλαϊδής, 2007): 

• Στον εποικοδομισμό του Piaget, σύμφωνα με τον οποίο η καινούρια γνώση προ-
κύπτει από την πρότερη γνώση μέσω της αλληλεπίδρασης.  

• Στην ανακαλυπτική μάθηση του Bruner, σύμφωνα με την οποία η νέα γνώση 
προκύπτει από την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών στη μαθησιακή διαδι-
κασία.  

• Στην κοινωνικοπολιτισμική θεωρία του Vygotsky, όπου η γνώση προκύπτει 
από την κοινωνική αλληλεπίδραση και τις επιρροές του περιβάλλοντος.  

Το παρόν διδακτικό σενάριο είναι σύμφωνο με τα Προγράμματα Σπουδών του δημοτι-
κού και πιο συγκεκριμένα συνδέεται με την ενότητα «Ασφαλώς … κυκλοφορώ» που 
υπάρχει στο βιβλίο της Γλώσσας της Δ΄ Δημοτικού. 

Σκοπός του προγράμματος 

Σκοπός του προγράμματος είναι να βοηθήσει τους μαθητές να αποκτήσουν κατάλληλες 
γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να κυκλοφορούν με ασφάλεια στον δρόμο ως πεζοί, οδη-
γοί ποδηλάτου και συνεπιβάτες σε οχήματα.  

Διδακτικοί Στόχοι 

Α. Ως προς το γνωστικό αντικείμενο: 

Οι μαθητές επιδιώκεται: 

• Να μάθουν τους βασικούς κανόνες κυκλοφορίας ως επιβάτες, πεζοί, οδηγοί. 
• Να διακρίνουν τα μέρη του ποδηλάτου. 
• Να γνωρίσουν τον απαραίτητο εξοπλισμό του ποδηλάτη. 

Β. Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία 

Οι μαθητές επιδιώκεται: 

• Να χρησιμοποιούν με ασφάλεια το ποδήλατό τους. 
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• Να αποκτήσουν κυκλοφοριακή συνείδηση ως πεζοί, ως επιβάτες αυτοκινήτων 
και μέσων μαζικής μεταφοράς και ως οδηγοί ποδηλάτων. 

• Να γίνουν φορείς διάδοσης της σωστής οδικής συμπεριφοράς σε άλλα πρόσωπα 
του περιβάλλοντός τους. 

• Να αναπτύξουν ψηφιακές δεξιότητες. 
• Να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργατικής μάθησης. 
• Να μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους. 
• Να είναι σε θέση να παράγουν ομαδικά έργα.  
• Να εκφράζονται με δημιουργικό τρόπο. 
• Να είναι σε θέση να αξιολογούν τις δράσεις τους.  
• Να ευχαριστηθούν τη διαδικασία. 

Γ. Στάσεις- αντιλήψεις 

Οι μαθητές επιδιώκεται: 

• Να ευαισθητοποιηθούν σε ζητήματα κυκλοφοριακής αγωγής. 
• Να διαμορφώσουν θετική στάση στην τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφο-

ρίας. 
• Να συνειδητοποιήσουν την αξία της σωστής οδικής συμπεριφοράς. 

 Μεθοδολογική προσέγγιση  

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα στηρίζεται στις ανάγκες, τις πρότερες γνώσεις και τα βιώ-
ματα των μαθητών από τις εμπειρίες τους ως πεζοί, ποδηλάτες και επιβάτες οχημάτων. 
Η προσέγγιση του προγράμματος είναι διεπιστημονική, αφού οι δραστηριότητες καλύ-
πτουν τις γνωστικές περιοχές της Μελέτης Περιβάλλοντος, των Μαθηματικών, της 
Γλώσσας, των Εικαστικών, της Θεατρικής Αγωγής, της Πληροφορικής.  

Χρησιμοποιούνται πολλές τεχνικές με κορυφαία την εργασία σε ομάδες που είναι απα-
ραίτητη για την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, αφού διευκολύνει την ενεργή συμ-
μετοχή των μαθητών, καλλιεργεί την αμοιβαιότητα (Κόκκος, 1998) και γενικότερα 
συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση των μαθητών (Ματσαγγούρας, 2000). Κατά την ερ-
γασία σε ομάδες οι μαθητές αναλαμβάνουν ρόλους (συντονιστής, εμψυχωτής, χρονο-
μέτρης, συγγραφέας) και μέσα από την οριζόντια συναλλαγή μεταξύ τους αναπτύσ-
σουν το αίσθημα της ισοτιμίας, της συνυπευθυνότητας και της αποδοχής του άλλου. 
Στο πλαίσιο αυτό, οι αδύναμοι μαθητές ενθαρρύνονται να συμμετέχουν ενεργά στις 
δραστηριότητες, ενισχύοντας έτσι την αυτοεικόνα τους.  

Άλλες τεχνικές που χρησιμοποιούνται είναι η συζήτηση στην ολομέλεια, η μαιευτική 
μέθοδος, οι ερωτήσεις-απαντήσεις, ο καταιγισμός ιδεών, το θεατρικό παιχνίδι, η δρα-
ματοποίηση, η εφαρμογή γνώσεων, η ενεργητική ακρόαση, η εκπαίδευση μέσα από την 
τέχνη, η παρατήρηση, η εφαρμογή τήρησης οδηγιών, η μελέτη στο πεδίο, η βιωματική 
διδασκαλία, τα παιχνίδια ρόλων, η διδασκαλία μέσω της τέχνης. Επίσης, αξιοποιούνται 
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οι νέες τεχνολογίες, οι οποίες κάνουν τη μαθησιακή διαδικασία πιο ευχάριστη και εν-
διαφέρουσα, ξεφεύγοντας από τη μονοτονία του παραδοσιακού μαθήματος 
(E.A.I.T.Y., 2019· Ράπτης & Ράπτη, 2010) και επιτρέποντας στους μαθητές να εργα-
στούν αυτόνομα ακολουθώντας τον δικό τους ρυθμό μάθησης (Ράπτης & Ράπτη, 2010).  

Οι μαθητές μέσα από το πρόγραμμα αναπτύσσουν οριζόντιες ικανότητες, όπως είναι η 
κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα, η ανάληψη πρωτοβουλιών, η συνεργατικότητα, η 
ψηφιακή ικανότητα, η πολιτισμική συνείδηση και έκφραση, η κοινωνική ικανότητα, η 
ενσυναίσθηση, η πρωτοβουλία, η επιχειρηματικότητα, η μεταγνωστική ικανότητα. 
Σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό οργανισμό CEDEFOP (2010), η ανάπτυξη αυτών των ικα-
νοτήτων είναι αναγκαία, προκειμένου οι μαθητές είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις 
συνεχόμενες αλλαγές που συμβαίνουν στο κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό γίγνε-
σθαι του 21ου αιώνα.  

Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι διευ-
κολυντικός και καθοδογητικός, ώστε οι μαθητές να ανακαλύψουν μόνοι τους τη νέα 
γνώση (Ράπτης & Ράπτη, 2010). 

Αναλυτική περιγραφή των δραστηριοτήτων 

Ο σχεδιασμός των δραστηριοτήτων, των εκπαιδευτικών τεχνικών και των μέσων γίνε-
ται σύμφωνα με τους στόχους που έχουμε θέσει, καθώς και τις ανάγκες και το μαθη-
σιακό επίπεδο των μαθητών μας. Παρακάτω παρατίθενται οι επιμέρους δραστηριότη-
τες: 

• Ανίχνευση πρότερων γνώσεων. Με την τεχνική της ιδεοθύελλας (καταιγισμός 
ιδεών) ο εκπαιδευτικός ανιχνεύει κατά την αρχική αξιολόγηση του προγράμματος τις 
στάσεις, τις γνώσεις, τις αντιλήψεις και τις συμπεριφορές των μαθητών/τριών ως πεζοί, 
επιβάτες και ποδηλάτες.  

• Σύνδεση με την επικαιρότητα. Οι μαθητές αναφέρουν εμπειρίες τους ή πληρο-
φορίες που έχουν από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σχετικά με τα τροχαία ατυχήματα. 
Ακολουθεί συζήτηση. 

• Η μετακίνηση στο σχολείο. Οι μαθητές σημειώνουν με ποιο μεταφορικό μέσο 
έρχονται στο σχολείο. Με βάση τις απαντήσεις τους δημιουργείται ραβδόγραμμα στον 
πίνακα με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού και ακολουθεί συζήτηση στην ολομέλεια σχε-
τικά με τα αποτελέσματα. 

• Συνεπιβάτης σε μηχανάκι. Συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης για το πόσο ε-
πικίνδυνο είναι να ανεβαίνουν τα παιδιά στο μηχανάκι. 

• Οι 4 χρυσοί κανόνες (σταματώ, ακούω, ελέγχω, διασχίζω). Ο εκπαιδευτικός 
παρουσιάζει μία καρτέλα με τους 4 χρυσούς κανόνες που πρέπει να χρησιμοποιεί κάθε 
πεζός για να περάσει έναν δρόμο και συζητάει με τους μαθητές τη χρησιμότητα του 
κάθε κανόνα. 
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Εικόνα 1: Οι 4 χρυσοί κανόνες 

• Εφαρμογή των 4 χρυσών κανόνων στην τάξη. Ο εκπαιδευτικός δημιουργεί με 
χαρτοταινία μία αυτοσχέδια διάβαση στο πάτωμα της τάξης και οι μαθητές ένας ένας 
περνούν τη διάβαση αυτή εφαρμόζοντας τους 4 χρυσούς κανόνες. 

• Εφαρμογή των 4 χρυσών κανόνων στον δρόμο. Οι μαθητές με την επίβλεψη 
του εκπαιδευτικού περνάνε σε δυάδες τη διάβαση που βρίσκεται έξω από το σχολείο, 
εφαρμόζοντας τους 4 χρυσούς κανόνες σε πραγματικές συνθήκες. 

 
Εικόνα 2: Εφαρμόζοντας τους 4 χρυσούς κανόνες 

• Πεζοί στο πεζοδρόμιο. Οι μαθητές συζητούν σε δυάδες πώς πρέπει να βαδίζει 
ένας πεζός στο πεζοδρόμιο. Στη συνέχεια ανακοινώνουν τις απόψεις τους στην ομάδα 
τους και στο τέλος στην ολομέλεια, όπου καταλήγουν σε συμπεράσματα. Όταν τελειώ-
σει η συζήτηση βγαίνουν έξω από το σχολείο και εφαρμόζουν αυτά που έμαθαν σε 
πραγματικές συνθήκες. 

• Παιχνίδι με την πράσινη και κόκκινη κάρτα. Όταν ο εκπαιδευτικός σηκώνει την 
πράσινη κάρτα τα παιδιά κινούνται, ενώ όταν σηκώνει την κόκκινη κάρτα σταματούν.  

 
Εικόνα 3: Παιχνίδι με την πράσινη και κόκκινη κάρτα 
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• Τα φανάρια. Ο εκπαιδευτικός διαβάζει το παραμύθι «Ο Σταμάτης κι ο 
Γρηγόρης» της Γ. Σουρέλη. Ακολουθεί συζήτηση για τα φανάρια και τη 
σημασία τους. 

• Στοχασμός πάνω σε έργα τέχνης. Ο εκπαιδευτικός προβάλλει έργα ζωγραφικής 
με θέμα ποδηλάτισσες και οι μαθητές αναφέρουν τι βλέπουν στα έργα, τι σκέφτονται 
και τι αναρωτιούνται. Ακολουθεί συζήτηση για την ασφαλή χρήση του ποδηλάτου. 

 
Εικόνες 4 και 5: Έργα τέχνης με ποδηλάτισσες 

• Πλοήγηση στο λογισμικό της Μελέτης Περιβάλλοντος Α΄-Δ΄ Δημοτικού. Οι 
μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των τριών ατόμων, πλοηγούνται στο λογισμικό της 
Μελέτης Περιβάλλοντος Α΄-Δ΄ Δημοτικού και συγκεκριμένα στην ενότητα που αφορά 
το ποδήλατο. Παράλληλα συμπληρώνουν το φύλλο εργασίας που τους διανέμεται και 
συζητούν μεταξύ τους. Σε αυτή τη δραστηριότητα οι μαθητές μαθαίνουν τον εξοπλισμό 
που πρέπει να έχει ένας ποδηλάτης, τα μέρη του ποδηλάτου και τον ασφαλή τρόπο 
μετακίνησής τους με το ποδήλατο.  

 

 
Εικόνα 6: Συμπληρωμένο φύλλο αξιολόγησης 
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• Παιχνίδι παντομίμας: ποδηλάτης στον δρόμο. Οι μαθητές παρουσιάζουν με 
παντομίμα τη σωστή οδήγηση του ποδήλατου. 

 
Εικόνα 7: Παντομίμα: ποδηλάτης στον δρόμο 

• Συνεπιβάτης σε αυτοκίνητο. Οι μαθητές συζητούν σε ομάδες ποιοι κανόνες 
πρέπει να τηρούνται, όταν είναι επιβάτες σε αυτοκίνητο. Τους γράφουν σε ένα χαρτί 
και ανακοινώνουν τις απόψεις τους στην ολομέλεια της τάξης καταλήγοντας σε 
συμπεράσματα. 

• Παιχνίδι παντομίμας: επιβάτες σε αυτοκίνητο. Οι μαθητές σε τετράδες 
κάθονται σε καρέκλες, αναπαριστώντας τον οδηγό του αυτοκινήτου και τους 
συνεπιβάτες. Με παντομίμα δείχνουν τη σωστή, αλλά και τη λανθασμένη συμπεριφορά 
των συνεπιβατών. 

• Επιβάτης σε λεωφορείο. Γίνεται συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης για το 
ποιοι κανόνες πρέπει να τηρούνται όταν ταξιδεύουμε με λεωφορείο. 

• Παιχνίδι παντομίμας: επιβάτες σε λεωφορείο. Οι μαθητές άλλοι καθήμενοι και 
άλλοι όρθιοι αναπαριστούν τους επιβάτες του λεωφορείου και τη σωστή συμπεριφορά. 

• Το λογισμικό «ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΩ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Β΄» του Ε-
ΑΙΤΥ. Οι μαθητές ασχολούνται ελεύθερα με διάφορες δραστηριότητες κυκλοφοριακής 
αγωγής που υπάρχουν στο λογισμικό. 

 
Εικόνα 8: Λογισμικό ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΩ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Β΄  
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• Παραγόμενα του προγράμματος. Οι μαθητές εργάζονται ομαδικά και 
δημιουργούν αφίσες με συνθήματα, ποιήματα, ακροστιχίδες, σταυρόλεξα, αινίγματα, 
μαντινάδες κ.ά. Το υλικό αναρτάται στους διαδρόμους και στην ιστοσελίδα του 
σχολείου με στόχο τη διάχυση της δουλειάς τους και των μηνυμάτων που στέλνουν 
στους υπόλοιπους μαθητές του σχολείου, στους δασκάλους, στους γονείς τους και στην 
ευρύτερη κοινωνία. 

 

Εικόνα 9: Αφίσες 

• Μακέτα κυκλοφοριακής αγωγής. Οι μαθητές συνεργαζόμενοι δημιουργούν μία 
μακέτα κυκλοφοριακής αγωγής από ανακυκλώσιμα υλικά. 

 

Εικόνα 10: Μακέτα κυκλοφοριακής αγωγής 
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• Αξιολόγηση του προγράμματος Κυκλοφοριακής Αγωγής. Οι μαθητές 
συμπληρώνουν ερωτηματολόγιο μεταγνωστικής αξιολόγησης του προγράμματος. 

Το πρόγραμμα μπορεί να εμπλουτιστεί και με άλλες πτυχές της κυκλοφοριακής αγωγής 
π.χ. σήματα οδικής κυκλοφορίας, κατασκευές πινακίδων, επίσκεψη στο πάρκο 
κυκλοφοριακής αγωγής, συζήτηση με υπεύθυνο της τροχαίας κ.ά. 

Αποτελέσματα – Αξιολόγηση 

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του προγράμματος 
(διαμορφωτική) μέσα από την παρατήρηση των αντιδράσεων των μαθητών (π.χ. 
συνεργατικότητα), καθώς και των απαντήσεων που δίνουν οι μαθητές στις ερωτήσεις.  

Η τελική αξιολόγηση προκύπτει από τα παραγόμενα του προγράμματος, καθώς και τις 
απαντήσεις των μαθητών σε ένα ερωτηματολόγιο μεταγνωστικής αξιολόγησης. 
Ενδεικτικές ερωτήσεις του ερωτηματολογίου: Τι σου άρεσε πολύ, τι δε σου άρεσε, τι 
έκανες με ευκολία, ποιο είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έμαθες, τι σε δυσκόλεψε, 
τι προτείνεις να κάνεις για να αντιμετωπίσεις τις δυσκολίες, πού μπορείς να εφαρμόσεις 
αυτά που έμαθες, ποιο ήταν το πιο σημαντικό πρόβλημα που νομίζεις ότι υπήρχε στις 
ομάδες, τι θα άλλαζες στη συμπεριφορά σου για να δουλεύει καλύτερα η ομάδα; 
προτιμάς να εργάζεσαι μόνος/η ή σε ομάδα και γιατί; 

Όπως διαπιστώθηκε από την αξιολόγηση το πρόγραμμα εξελίχτηκε ομαλά, 
καλύπτοντας τους στόχους που είχαν τεθεί στην αρχή του προγράμματος. 0ι μαθητές 
συμμετείχαν ενεργά στη δραστηριότητες και με εργαλεία την τέχνη, το παιχνίδι και τις 
νέες τεχνολογίες απέκτησαν βασικές γνώσεις και δεξιότητες οδικής συμπεριφοράς. 
Δήλωσαν ότι ευχαριστήθηκαν τη διαδικασία και την εξέλιξη του προγράμματος. Όπως 
ανέφεραν δεν αντιμετώπισαν ιδιαίτερες δυσκολίες, εκτός ίσως από το λογισμικό της 
Μελέτης Περιβάλλοντος το οποίο δυσκόλεψε κάποιους, γιατί δεν ήταν ιδιαίτερα 
εξοικειωμένοι. Μάλιστα πρότειναν να εξασκηθούν περισσότερο. Τέλος, όσον αφορά 
την εργασία σε ομάδες οι μαθητές προτιμούν να δουλεύουν ομαδικά (παρόλο που 
κάποιες φορές δεν συνεργάζονται πολύ καλά όπως ανέφεραν), γιατί μοιράζονται τις 
ιδέες τους και τελειώνουν πιο γρήγορα. 
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tithike apo http://www.oepek.gr/download/Sygxrones_Didaktikes_A.pdf  
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Η κατανομή των Ηπείρων και των Ωκεανών. Διδακτικό σενάριο για την Γεω-
γραφία της Στ΄ τάξης Δημοτικού 

Τσουμελέκας Δημήτριος, Δάσκαλος, M.Sc Ειδικής Αγωγής 

Περίληψη 

Το παρόν κείμενο είναι ένα σενάριο διδασκαλίας στο μάθημα της Γεωγραφίας της Στ 
τάξης Δημοτικού. Λαμβάνει υπόψη το Πρόγραμμα Σπουδών του σχετικού μαθήματος. 
Έχει σχεδιαστεί για εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Με αυτό το σενάριο επιδιώκεται οι 
μαθητές να κατανοήσουν την κατανομή των ηπείρων και των ωκεανών όχι απλά δια-
βάζοντας το βιβλίο αλλά συμμετέχοντας ενεργητικά στη μάθηση χρησιμοποιώντας ψη-
φιακά μέσα και οδηγούμενοι στη γνώση μέσω επαγωγικού συλλογισμού.  

Λέξεις-Κλειδιά: γεωγραφία, ήπειροι, ωκεανοί, σενάριο διδασκαλίας 

«The allocation of the Continents and the Oceans» 

Tsoumelekas Dimitrios, Teacher, M.Sc. of Special Education 

Abstract 

This text is a teaching scenario in the Geography lesson of the 6nd Grade of elementary 
school. It takes into consideration the Curriculum of the relevant course. It has been 
created for distance learning. This scenario aims for children to understand the alloca-
tion of continents and oceans not just by reading the book but by actively participating 
in learning using digital means and inductive knowledge.  

Key-Words: geography, continents, oceans, teaching scenario 

Ταυτότητα σεναρίου 

Τίτλος: Η κατανομή των Ηπείρων και των Ωκεανών 

Δημιουργός: Δημήτριος Τσουμελέκας 

Τάξη: Στ Δημοτικού Σχολείου 

Μάθημα/Γνωστικό Αντικείμενο: Γεωγραφία 

Διδακτική Ενότητα: Κεφ. Β: Το φυσικό περιβάλλον,  

                 Ενότ. 7: Η κατανομή των Ηπείρων και των Ωκεανών 

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα 
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Επιδιώκεται οι μαθητές / μαθήτριες:  

- Να αντιληφθούν και να μάθουν τι είναι οι ήπειροι και οι ωκεανοί. 
- Να ασχοληθούν και να κατανοήσουν την κατανομή των ηπείρων και των ωκεανών 

στη Γη. 
- Να αντιληφθούν τον παγκόσμιο ενωτικό χαρακτήρα των Ολυμπιακών Αγώνων. 
- Να γνωρίσουν και να ασκηθούν στη χρήση του διαδικτύου, στην αξιοποίηση συ-

γκεκριμένων ιστοσελίδων και στη δημιουργία εννοιολογικών χαρτών.  
- Να αντιληφθούν ότι η συνεργασία και η προσωπική συμμετοχή οδηγούν στην 

πραγματοποίηση των στόχων.  

Προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών για την υλοποίηση του σεναρίου 

Το σενάριο σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε την περίοδο της πανδημίας για εξ αποστά-
σεως εκπαίδευση. Επομένως, η εφαρμογή του προϋποθέτει τη δυνατότητα πρόσβασης 
των μαθητών/-τριών στις ψηφιακές πλατφόρμες σύγχρονης και ασύχρονης τηλεκπαί-
δευσης, δηλαδή στη webex και στην eclass. Τόσο ο εκπαιδευτικός όσο και οι μαθητές 
θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση αυτών των εργαλείων, ώστε να καταστεί 
δυνατή η τήρηση του χρονοδιαγράμματος. Οι μαθητές/-τριες έχουν ήδη διδαχθεί με τον 
ίδιο τρόπο και προηγούμενες ενότητες του μαθήματος οπότε έχουν εξοικειωθεί με αυ-
τόν τον τρόπο δουλειάς. 

Χρόνος υλοποίησης: 2 ώρες. 1 ώρα στην eclass (ασύγχρονα) και 1 ώρα στη webex 
(σύγχρονα). 

Θεωρητικό πλαίσιο – Διδακτικές πρακτικές 

Η πρόταση διδασκαλίας βασίζεται στις κοινωνιογνωστικές προσεγγίσεις της μάθησης 
και συνδέεται με την ιδέα της «ζώνης επικείμενης ανάπτυξης» του Vygotsky. Στο πλαί-
σιο αυτό οι μαθητές μέσω διερευνητικών και ανακαλυπτικών δραστηριοτήτων παρά-
γουν προσωπικό νόημα και ενεργώντας αναπτύσσουν νοητικές και αναστοχαστικές δε-
ξιότητες. Η διαδικασία δόμησης και ανασύνθεσης των πληροφοριών σε ποικίλα κειμε-
νικά είδη και η αναστοχαστική προσέγγιση του μαθησιακού προϊόντος στο τέλος του 
σεναρίου διεξάγονται μέσω της επικοινωνίας και της αλληλεπίδρασης με άλλους αν-
θρώπους (εκπαιδευτικό και μαθητές) και συγκλίνουν στην κατασκευή και τοποθέτηση 
της γνώσης μέσα σε συγκεκριμένα πλαίσια. Κατά την εφαρμογή του σεναρίου δηλαδή 
γίνεται προσπάθεια για απομάκρυνση από τον συμπεριφορισμό με κατεύθυνση προς 
την ενεργητική εμπλοκή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία. Ομαδοσυνεργατική 
μέθοδος, μαθησιακή αυτονομία και αυτενέργεια, έκφραση και αναστοχασμός. Στροφή 
προς τον κοινωνικό εποικοδομισμό.  

Ο ρόλος του ψηφιακού μέσου: Βοηθάει στην απόκτηση γνώσης από τους μαθητές μέσω 
της συμμετοχής και της δημιουργίας.  

Ταυτότητες: Εκπαιδευτικός: υποστηρικτικός  
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           Μαθητές: ενεργητικοί, υποκείμενα της μαθησιακής διαδικασίας 

Σύντομη περιγραφή σεναρίου 

Με το παρόν σενάριο επιδιώκεται οι μαθητές να κατανοήσουν τη συγκεκριμένη ενό-
τητα του μαθήματος όχι απλά διαβάζοντας τη θεωρία από το σχολικό βιβλίο αλλά συμ-
μετέχοντας ενεργητικά στη μάθηση χρησιμοποιώντας και τα ψηφιακά μέσα, ερευνώ-
ντας και οδηγούμενοι επαγωγικά στη γνώση. Το σενάριο βασίζεται στο μοντέλο της 
ανεστραμμένης τάξης. Πρόκειται για νέο είδος διδακτικής πρακτικής με την οποία δί-
νεται στους μαθητές η ευκαιρία να αυτενεργήσουν και να αναζητήσουν αρχικά μόνοι 
τους τη γνώση. Το σενάριο θα υλοποιηθεί σε δύο ώρες. Η πρώτη ώρα θα πραγματοποι-
ηθεί ασύγχρονα στην eclass. Η δεύτερη ώρα θα πραγματοποιηθεί στη webex. 

Αναλυτική περιγραφή 

Πρώτη ώρα (eclass): 

Έχει ήδη σταλεί ανακοίνωση στους μαθητές/-τριες για το πότε και πώς θα γίνει η δρα-
στηριότητα. 

Οι μαθητές θα χωριστούν σε 3 ομάδες τυχαία. Οι ομάδες βρίσκονται στο εργαλείο Ο-
μάδες χρηστών. Άρα, τα φύλλα εργασίας θα είναι 3. Τα Φύλλα Εργασίας βρίσκονται 
αναρτημένα στα Έγγραφα. 

Επίσης, έχει δημιουργηθεί γραμμή μάθησης για να γνωρίζουν οι μαθητές την πορεία 
επιτέλεσης των δραστηριοτήτων. 

Οι μαθητές/τριες για αφόρμηση και πρώτη επαφή με την ενότητα μελετούν το μαθη-
σιακό αντικείμενο από το Φωτόδεντρο: Πολυχάρτης Παγκόσμιος: Γεωμορφολογικός, 
κλιματικός, βλάστησης  

(http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2898) και το μαθησιακό αντικείμενο: Το βό-
ρειο και το νότιο ημισφαίριο της γης  

(http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2976). Στα μαθησιακά αυτά αντικείμενα οι 
μαθητές έχουν πρόσβαση μέσα από υπερσυνδέσμους που υπάρχουν στα φύλλα εργα-
σίας.  

Γράφουν ανά ομάδες στα φύλλα εργασίας/συνεργατικά έγγραφα (googledocs) που τους 
έχουν δοθεί απαντώντας στο ερώτημα: γιατί η Γη λέγεται «Γαλάζιος πλανήτης». Συ-
νεννοούνται στον τοίχο ή στις συζητήσεις της η-τάξης. 

Στη συνέχεια μελετούν ανά ομάδες, με τον ίδιο τρόπο, από το Φωτόδεντρο το Μαθη-
σιακό αντικείμενο: Ήπειροι και ωκεανοί 
(http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2866). Συνεργάζονται στον τοίχο/ 
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συζητήσεις και μετά πηγαίνουν στον εννοιολογικό χάρτη που ο διδάσκων έχει ήδη δη-
μιουργήσει με κενά και συμπληρώνουν τα κενά σχετικά με τις ηπείρους, τους ωκεανούς 
και τις θάλασσες. 

Η επόμενη δραστηριότητα αφορά το ίδιο μαθησιακό αντικείμενο. Οι μαθητές/-τριες, 
εργαζόμενοι παρόμοια, θα απαντήσουν στην άσκηση του σχολικού βιβλίου (που τους 
δίνεται στο φύλλο εργασίας): 

Ταξιδέψτε νοερά γύρω-γύρω στον Ισημερινό ξεκινώντας από τη ζούγκλα του Αμαζονίου 
που βρίσκεται στη Νότια Αμερική και απαντήστε στις ερωτήσεις: α) Ποιες ηπείρους θα 
διασχίσετε; β) Yπάρχουν ήπειροι που δεν συναντήσατε; γ) Ποιον παράλληλο κύκλο θα 
ακολουθήσετε, ώστε να μη συναντήσετε καθόλου στεριά; 

Γράφουν συνεργαζόμενοι στο συνεργατικό έγγραφο/φύλλο εργασίας. 

Ο διδάσκων παρεμβαίνει στον τοίχο ή στις συζητήσεις υποστηρικτικά και διευκολυ-
ντικά για να λύνει απορίες. 

Η αξιολόγηση θα γίνει στην σύγχρονη. 

Δεύτερη ώρα (webex): 

Η δεύτερη ώρα θα γίνει σύγχρονα στην webex. 

Για αφόρμηση ο διδάσκων θα διαμοιράσει ένα polling (δημοσκόπηση) με το ερώτημα: 
Σας άρεσε ο τρόπος εργασίας; ναι; Ή όχι; Και στη συνέχεια θα παρουσιάσει το αποτέ-
λεσμα της δημοσκόπησης στην ολομέλεια. 

Μετά, οι μαθητές (ο αρχηγός κάθε ομάδας) θα παρουσιάσουν τις εργασίες τους (αφού 
πάρουν δικαιώματα presenter). Οι υπόλοιποι μαθητές/-τριες των άλλων ομάδων και ο 
διδάσκων θα θέτουν ερωτήματα και θα αξιολογούν στο chat ή θα χρησιμοποιούν τις 
φατσούλες/reactions. 

Για ανατροφοδότηση θα παρουσιαστεί βιντεάκι (με το share content) με τη θεωρία του 
μαθήματος (https://youtu.be/9Qn8tsK89RA) ενώ οι μαθητές θα σχολιάζουν ή θα γρά-
φουν απορίες στο chat. 

Στη συνέχεια και για επέκταση της αποκτηθείσας γνώσης ο διδάσκων διαμοιράζει φω-
τογραφία με τη σημαία των Ολυμπιακών Αγώνων. Οι μαθητές/-τριες θα μοιραστούν 
με το breakout sessions σε 3 τυχαίες ομάδες και θα συζητήσουν το ερώτημα: Γιατί οι 
ολυμπιακοί κύκλοι είναι ενωμένοι; 

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων στην ολομέλεια ενώ οι υπόλοιποι μαθητές/-τριες των 
άλλων ομάδων και ο διδάσκων θα σχολιάζουν στο chat ή θα χρησιμοποιούν τις φα-
τσούλες/reactions. 
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Στο τέλος του μαθήματος θα διαμοιραστεί polling με ερωτήσεις σωστού/λάθους ή πολ-
λαπλής επιλογής για σύντομη αξιολόγηση. Με τη λήξη του polling ο διδάσκων θα δια-
μοιράσει έγγραφο με τις σωστές απαντήσεις. 

Χρονοπρογραμματισμός – Δραστηριότητες (Αντί Φύλλων εργασίας) 

Χρονοπρο-
γραμματισμός 

 

1 Ασύγχρονη 
Διδασκαλία 

(eclass) 

 

 

Δραστηριότητα - Περιγραφή 

 

Εκπαιδευτικά 
μέσα 

Φάση 1.  

Αφόρμηση. 

Προβληματι-
σμός 

(10 λεπτά) 

Μπείτε στην eclass και κατευθυνθείτε στις Ομά-
δες χρηστών. Εκεί θα βρείτε την ομάδα όπου α-
νήκετε. Αναζητήστε από τα Έγγραφα το κατάλ-
ληλο φύλλο εργασίας.  

Μελετήστε τα μαθησιακά αντικείμενα από το 
Φωτόδεντρο: Πολυχάρτης Παγκόσμιος: Γεω-
μορφολογικός, κλιματικός, βλάστησης  

(http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2898) 
και το αντικείμενο:  

Το βόρειο και το νότιο ημισφαίριο της γης  

(http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2976) 
και γράψτε ανά ομάδες στα φύλλα εργασίας/συ-
νεργατικά έγγραφα (googledocs) που σας έχουν 
δοθεί γιατί η Γη λέγεται «Γαλάζιος πλανήτης».  

Συνεργαστείτε στον τοίχο ή στις συζητήσεις της 
η-τάξης  

 

Ομάδες χρη-
στών 

 

Υπερσύνδεσμοι, 

 

Τοίχος/Συζητή-
σεις 

googledoc 

Φάση 2.  

Συμπλήρωση 
εννοιολογικού 
χάρτη 

(15 λεπτά) 

Στη συνέχεια, μελετήστε ανά ομάδες, με τον ίδιο 
τρόπο, από το Φωτόδεντρο το Μαθησιακό αντι-
κείμενο: Ήπειροι και ωκεανοί  

(http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2866) 

Συνεργαστείτε στον τοίχο/συζητήσεις και μετά 
πηγαίνετε στον εννοιολογικό χάρτη που υπάρχει 
ήδη στην η-τάξη και συμπληρώστε τα κενά 

Υπερσύνδεσμοι,  

Τοίχος/Συζητή-
σεις 

Εννοιολογικός 
χάρτης 
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σχετικά με τις ηπείρους, τους ωκεανούς και τις 
θάλασσες. 

Φάση 3.  

Ανάθεση άλ-
λης εργασίας 

(20 λεπτά) 

 

Με βοηθό το μαθησιακό αντικείμενο της προη-
γούμενης δραστηριότητας, απαντήστε στην ά-
σκηση του σχολικού βιβλίου (που σας δίνεται 
στο φύλλο εργασίας): 

Ταξιδέψτε νοερά γύρω-γύρω στον Ισημερινό ξε-
κινώντας από τη ζούγκλα του Αμαζονίου που βρί-
σκεται στη Νότια Αμερική και απαντήστε στις ε-
ρωτήσεις: α) Ποιες ηπείρους θα διασχίσετε; β) 
Yπάρχουν ήπειροι που δεν συναντήσατε;  

γ) Ποιον παράλληλο κύκλο θα ακολουθήσετε, ώ-
στε να μη συναντήσετε καθόλου στεριά; 

Γράψτε συνεργαζόμενοι στο συνεργατικό έγ-
γραφο/φύλλο εργασίας. 

Ο διδάσκων παρεμβαίνει στον τοίχο ή στις συ-
ζητήσεις υποστηρικτικά και διευκολυντικά για 
να λύνει απορίες. 

 

Υπερσύνδεσμοι, 

  

Τοίχος/Συζητή-
σεις 

googledoc 

Φάση 4.  

Αξιολόγηση 

Θα γίνει στη σύγχρονη  

 

Χρονοπρο-
γραμματισμός 

2 Σύγχρονη Δι-
δασκαλία (we-

bex) 

 

 

 

Δραστηριότητα - Περιγραφή 

 

Εκπαιδευτικά 
μέσα 

Φάση 1.  

Αφόρμηση 

(5 λεπτά) 

 

Διαμοιρασμός polling με το ερώτημα: 

 

polling 
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Σας άρεσε η συνεργασία σας στην ασύγχρονη; 
Θέλετε να ξαναδουλέψουμε έτσι; Ναι; Ή όχι; 

Παρουσίαση αποτελέσματος στην ολομέλεια. 
Φάση 2.  

Παρουσίαση 
εργασιών α-
σύγχρονης 

(3 ομάδες Χ 4 
λεπτά 

 = 12 λεπτά) 

 

Ο αρχηγός κάθε ομάδας ας παρουσιάσει τις ερ-
γασίες της ασύγχρονης. Ο διδάσκων και οι υπό-
λοιποι μαθητές σχολιάζουν και αξιολογούν στο 
chat ή με τα reactions 

 

Share content, 

Chat,  

Reactions 

 

Φάση 3.  

Παρουσίαση 
βίντεο για ε-
μπέδωση της 
αποκτηθείσας 
γνώσης και α-
νατροφοδό-
τηση 

(10 λεπτά) 

 

Παρακολουθήστε το βίντεο που σας διαμοιράζω 
με την θεωρία του μαθήματος:  

https://youtu.be/9Qn8tsK89RA 

 

 Επίλυση αποριών στο chat. 

 

 

Share content, 

Chat,  

Reactions 

 

Φάση 4. 

Διαμοιρασμός 
σε ομάδες και 
ανάθεση ερώ-
τησης για επέ-
κταση της απο-
κτηθείσας γνώ-
σης.  

(4 λεπτά) 

 

Κοιτάξτε την φωτογραφία της Ολυμπιακής ση-
μαίας που σας διαμοιράζω, συζητήστε μεταξύ 
σας και προσπαθήστε να απαντήσετε: Γιατί οι 
Ολυμπιακοί κύκλοι είναι ενωμένοι; 

 

Share content, 

Breakout ses-
sions, 

Chat,  

Reactions 
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Φάση 5.  

Παρουσίαση α-
ποτελέσματος 

(3 ομάδες Χ 2 
λεπτά =  

6 λεπτά) 

 

 

Παρουσιάστε σύντομα την απάντησή σας. 

Οι υπόλοιποι μαθητές και ο διδάσκων σχολιά-
ζουν στο chat. 

 

Chat,  

Reactions 

 

Φάση 6. 

Σύντομο αξιο-
λογικό τεστ-Α-
ναστοχασμός 

(8 λεπτά) 

 

Απαντήστε στις ερωτήσεις σωστού/λάθους. 

Μόλις τελειώσετε, θα δείτε στην οθόνη σας τις 
σωστές απαντήσεις. 

Σύντομα σχόλια/reactions για την πορεία του 
μαθήματος 

Polling, 

Share content 

Chat,  

Reactions 

 

Βιβλιογραφία 

Zoni epikeimenis anaptyxis - Vikipaideia (wikipedia.org) (prospelastike 15/5/2022) 

T4E (2021), Tachyrrythmi Epimorfosi ekpaideftikon stin ex apostaseos ekpaidefsi. 
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Γυναίκες του 1821 (eTwinning 2021-22) 

Ιωάννα Συγκούνα, Φιλόλογος, M.Sc Ειδικής Αγωγής 

Περίληψη 

Το άρθρο με τίτλο «Γυναίκες του 1821» αναφέρεται σε ένα έργο etwinning που υλο-
ποιήθηκε (Οκτώβρης 2021-Μάιος 2022) σε εθνικό επίπεδο από το 2ο ΓΕΛ Πρέβεζας 
και άλλα 8 σχολεία από όλη την Ελλάδα. Το έργο ξεκίνησε με την ευκαιρία του εορ-
τασμού των 200 χρόνων από το σημαντικότερο σταθμό στη νεότερη Ελληνική ιστορία: 
την κήρυξη του Αγώνα για εθνική ανεξαρτησία. Μαθητές και εκπαιδευτικοί συνεργά-
στηκαν σε διασχολικές ομάδες, ερεύνησαν τις πτυχές του θέματος, αντάλλαξαν ιδέες 
και πληροφορίες και δημιούργησαν πρωτότυπο πολυτροπικό ψηφιακό υλικό μαθαίνο-
ντας και αναδεικνύοντας τη δράση και τον αγώνα των Γυναικών του 1821 για την ε-
λευθερία, αγώνας που δεν έχει τιμηθεί όπως του αξίζει. Το έργο αξιολογήθηκε από 
όλους τους εμπλεκόμενους οι οποίοι επεσήμαναν τα οφέλη που αποκόμισαν και τον 
αντίκτυπο που είχε στη μαθησιακή διαδικασία αλλά και στη σχολική ζωή. Μερικά από 
αυτά τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο άρθρο. 

Λέξεις-Κλειδιά: etwinning, 1821, γυναίκες 

Women of 1821 (eTwinning 2021-22) 

Ioanna Sygkouna, Philologist, M.Sc of Special Education 

Abstract 

This article titled “Women of 1821” refers to the etwinning project that took place on a 
national scale (Oktober 2021 – May 2022) organized by 2nd General Lyceum of Preveza 
as well as 8 other Greek schools. The project took place on the occasion of the celebra-
tion of the greatest milestone in modern Greek history: the declaration of the fight for 
National Independence. Both students and teachers worked together in interschool 
groups doing their research and exchanging ideas and information. The goal was the 
production of extensive digital material honoring the fight of the Women of 1821 for 
the freedom of their nation , a fight that is often underrepresented in our history books. 
The project was evaluated by everyone involved. All of them noted the benefits gained 
as well as the effects it had both in the learning process and their school life in general. 
Some of these results are presented in this article. 

Κey-Words: etwinning, 1821, women 

 Είναι γεγονός ότι κατά τη συγγραφή της ιστορίας της ελληνικής επανάστασης αγνοή-
θηκαν σπουδαίες ελληνίδες γυναίκες του 1821. Οι διάφοροι ιστοριογράφοι, παρασυρ-
μένοι από την ανδροκρατική αντίληψη που τους χαρακτήριζε, δεν έκριναν άξιο να α-
σχοληθούν με τις γυναίκες. Δεν μπόρεσαν να συμφιλιωθούν με την ιδέα ότι η γυναίκα 
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είχε και αυτή δικαιώματα στην ευγνωμοσύνη και την τιμή της πατρίδας αφού σε πολλές 
περιπτώσεις αγωνίστηκε και θυσιάστηκε γι’ αυτή. Όσο κι αν η θέση της θεωρούνταν 
πολύ κατώτερη του άνδρα, δεν άξιζε να έχει τέτοια αντιμετώπιση και να χαθούν πολύ-
τιμες πληροφορίες για τη συμβολή της στον ένδοξο αγώνα του 1821. Για τον αγώνα 
των Σουλιωτισσών γνωρίζουμε μόνο όσα έκαναν ως βοηθοί των αντρών και αδελφών 
τους. Όμως, για τη ζωή και τα ονόματα κάθε μιας ξεχωριστά Σουλιώτισσας ελάχιστα 
γνωρίζουμε και μόνο όσα αναφέρονται στα δημοτικά τραγούδια. Κατά την Έξοδο του 
Μεσολογγίου είναι ιστορικό γεγονός ότι πολλές γυναίκες πολέμησαν αφού ντύθηκαν 
με αντρικά ρούχα και πήραν τα όπλα (Ευαγγελάτος, 2007). Όμως, αν ανατρέξουμε στις 
πηγές, θα δούμε ότι δεν αναφέρονται ονόματα γυναικών που πήραν μέρος στην ηρωική 
Έξοδο, πολέμησαν, θυσιάστηκαν ή σώθηκαν παρά μόνο ονόματα αντρών. 

Αναλογιζόμενοι όλα αυτά και νιώθοντας την ανάγκη να συμβάλλουμε κάπως στην α-
νάδειξη του έργου των σπουδαίων Γυναικών του 1821, το σχολείο μας, το 2ο ΓΕΛ 
Πρέβεζας, με την καθοδήγηση τη δική μου ως εκπαιδευτικού και με τη συμμετοχή μα-
θητών και μαθητριών της Β΄τάξης, αποφασίσαμε να πάρουμε μέρος σε ένα εθνικό έργο 
etwinning. Το eTwinning αποτελεί μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω 
της οποίας σχολεία από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες ή σχολεία της ίδιας χώρας με 
τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) συνεργάζονται ώ-
στε να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη. Το eTwinning 
(https://www.etwinning.net) -η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης- είναι μια ασφα-
λής διαδικτυακή πλατφόρμα που παρέχει ευρύ φάσμα δυνατοτήτων για συνεργατικές 
δραστηριότητες όπως κοινά έργα σχολείων σε υπερεθνικό αλλά και σε εθνικό επίπεδο 
με τη χρήση ΤΠΕ. Το σχολείο μας λοιπόν φέτος (2021-22) εγγράφηκε σε έργο etwin-
ning που εκπονείται σε εθνικό επίπεδο με τίτλο «Γυναίκες του 1821». Στο έργο, εκτός 
από το σχολείο μας, συμμετέχουν άλλα 8 σχολεία: 3ο ΓΕΛ Αργυρούπολης, Ειδικό Σχο-
λείο Κωφών/Βαρηκόων Αργυρούπολης, 2ο Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού, Γυμνάσιο 
Κλεινών Φλώρινας, 3ο ΓΕΛ Ρόδου, Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Μεγάλων Καλυβίων 
Τρικάλων, ΓΕΛ Αφάντου Ρόδου, 7ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων. Οι συμμετέχοντες μαθη-
τές/τριες διερευνούν τη ζωή και τη δράση των γυναικών του 1821, σε διασχολικές ο-
μάδες. Το έργο ξεκίνησε με την ευκαιρία του εορτασμού των 200 χρόνων από το ση-
μαντικότερο σταθμό στη νεότερη Ελληνική ιστορία: την κήρυξη του Αγώνα για εθνική 
ανεξαρτησία που οδήγησε στη δημιουργία του πρώτου ανεξάρτητου εθνικού κράτους 
το 1830. Κατατέθηκαν σκέψεις ότι έπρεπε να αποδοθεί φόρος τιμής στις Γυναίκες του 
1821, που κατά κοινή ομολογία δεν έχουν τιμηθεί όπως πραγματικά τους αξίζει. αν και 
αγωνίστηκαν με γενναιότητα και δύναμη ψυχής για την ελευθερία. Στα πλαίσια των 
μαθημάτων της Ιστορίας και της Ελληνικής Γλώσσας οι συμμετέχοντες συναποφάσι-
σαν με ψηφοφορία ποιες Γυναίκες έπρεπε να προκριθούν, να δημιουργήσουν συνεργα-
τικές παρουσιάσεις της ζωής και του έργου τους (ebook), να δημιουργήσουν κόμικς 
και ψηφιακά παιχνίδια, να ζωγραφίσουν τις γυναίκες του 1821 αλλά παράλληλα να 
τιμηθεί και η μέρα εορτασμού της Γυναίκας και να υπάρξει μια σύνδεση του παρελθό-
ντος με το παρόν γιατί η Ιστορία συμβάλλει γενικότερα στο να αντλήσουμε έμπνευση 
για το μέλλον. Κατατέθηκαν απόψεις για πολλές άλλες συνεργατικές δράσεις 
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(δημιουργία logo, poster, θεατρικού) που τελικά πραγματοποιήθηκαν και παράλληλα, 
υπήρξε προγραμματισμός για τη διάδοση και την αξιολόγηση του έργου. 

Οι γυναίκες ή ομάδες γυναικών του 1821 με τις οποίες αποφασίσαμε να ασχοληθούμε 
και να μελετήσουμε συνεργατικά είναι οι: Ασήμω Γκούραινα, Δέσποινα Κανάρη, Δό-
μνα Βισβίζη, Ελένη Τοσίτσα, Ελισάβετ Υψηλάντη, Ευανθία Καΐρη, Κυρά Βασιλική, 
Κυρά Φροσύνη, Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα, Μαντώ Μαυρογένους, Μαριγώ Ζαραφο-
πούλα, Μαρούλα της Λήμνου, Πανωραία Χατζηκώστα ή Ψωροκώσταινα, Ρωξάνδρα 
Στούρτζα, Γυναίκες της Κάσου, Γυναίκες της Χίου, Σουλιώτισσες ή του Ζαλόγγου. 

Θα αναφερθούμε εδώ ενδεικτικά στην κυρά Φροσύνη και στις Σουλιώτισσες. 

Η κυρά Φροσύνη 

Η Κυρα-Φροσύνη ή αλλιώς η Ευφροσύνη Βασιλείου (1773 - 11 Ιανουαρίου 1801) ήταν 
γνωστή για την ομορφιά της. Ήταν γυναίκα του Γιαννιώτη πλούσιου έμπορου και πρό-
κριτου, Δημητρίου Βασιλείου. Ήταν επίσης ανιψιά του Γαβριήλ Γκάγκα, μητροπολίτη 
Λάρισας και μετέπειτα Ιωαννίνων.  

Η Φροσύνη μάλλον απέκτησε ερωτικό δεσμό με τον πρωτότοκο γιο του Αλή Πασά, 
τον Μουχτάρ. Ο έμπορος σύζυγός της έλειπε εκείνη την εποχή στη Βενετία. Κατά τις 
απουσίες του συζύγου της, η Φροσύνη συναντιόταν ερωτικά με τον φιλήδονο, γλεντζέ 
και ανέμελο, όπως περιγράφεται, γιο του Αλή Πασά. (Αραβαντινός, 2004). Αρκετοί 
παρουσιάζουν αυτή τη σχέση και ως τη μοναδική αιτία της καταδίκης της Φροσύνης. 

Οι εκδοχές για την τιμωρία της Φροσύνης είναι πολλές (Λάζου, 2021, Ξηραδάκη, 
2021): 

α. Μια εκδοχή αναφέρει ότι αφορμή του κακού στάθηκε ένα δαχτυλίδι. Ο Μουχτάρ 
φέρεται να χάρισε στην Κυρά Φροσύνη ένα σμαραγδένιο δαχτυλίδι που του το είχε 
χαρίσει στο γάμο τους η γυναίκα του ή που το είχε ζητήσει η γυναίκα του και εκείνος 
είχε αρνηθεί να της το δώσει. Κάποια στιγμή η γυναίκα του Μουχτάρ (ή κάποια φίλη 
της) είδε το δαχτυλίδι στο χέρι της κυρα-Φροσύνης και θύμωσε. Μόλις ο σύζυγός της 
έτυχε να φύγει για μια αποστολή, βρήκε την ευκαιρία, απευθύνθηκε στον πεθερό της 
Αλή Πασά και του ζήτησε να τιμωρήσει την Κυρά Φροσύνη. 

β. Μία άλλη εξήγηση για την εκτέλεση της κυρά-Φροσύνης ήταν ότι οφειλόταν σε κα-
θαρά πολιτικούς λόγους. Λέγεται ότι Αλή Πασάς ίσως να φοβόταν ότι ο γιος του Μου-
χτάρ δεχόταν επικίνδυνα πολλές επιρροές από τους Έλληνες μέσω της κυρά-Φροσύνης. 

γ. Υπάρχει και η εκδοχή ότι ο Αλή Πασάς είχε προσωπικό κίνητρο, δηλαδή ήταν ου-
σιαστικά αντεραστής του γιου του και ενδιαφερόταν ερωτικά για τη Φροσύνη ο ίδιος. 
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δ. Σοβαρό κίνητρο θεωρείται και η απόφασή του "να πατάξει τη διαφθορά και τις μοι-
χείες" που ειδικά για τους μουσουλμάνους αποτελούσαν πολύ σοβαρά παραπτώματα 
(Βίτσος Δ., https://greekworldhistory.blogspot.com/) 

Ο Αλή Πασάς επισκέφθηκε στις 10 Ιανουαρίου τον υπήκοό του Νικόλαο Γιάγκα στο 
σπίτι του. Ζήτησε από τη γυναίκα του Γιάγκα να καλέσει διάφορες γυναίκες στο σπίτι 
της. Συνέλαβαν αυτές τις γυναίκες και, αργότερα, τις οδήγησαν στην εκκλησία του Α-
γίου Νικολάου, στα βόρεια της λίμνης. Συνολικά συνελήφθησαν 18 γυναίκες -16 οι 
προσαχθείσες, μία η οικοδέσποινα και μία η Φροσύνη. Ίσως απελευθερώθηκε 1 επειδή, 
όπως λέγεται, το ζήτησε ο άντρας της. Άρα, εκτελέστηκαν 17. 

Οι γυναίκες οδηγήθηκαν τη νύχτα όλες μαζί σε βάρκες. Οι δήμιοι τις έριξαν στο νερό. 
Μία εκδοχή αναφέρει ότι τις έβαλαν σε σακιά, αλλά η Φροσύνη και η υπηρέτριά της 
(πιθανόν η ηλικιωμένη τροφός της) πρόλαβαν προτού τις βάλουν στα σακιά να πηδή-
ξουν δεμένες και πνίγηκαν όπως και οι υπόλοιπες (Λάζου, 2021, Ξηραδάκη, 2021). 

Άγνωστο για ποιον λόγο, για τις άλλες 17 ή 16 γυναίκες κανένας δεν έγραψε τίποτε, 
ενώ η Φροσύνη έγινε σχεδόν πατριωτικός θρύλος. 

Τραβάει αγέρας και βοριάς που κυματάει η λίμνη 
να βγάλει τες αρχόντισσες και την Κυρα-Φροσύνη. 

-Φροσύν΄, σε κλαίει το σπίτι σου, σε κλαίνε τα παιδιά σου, 
σε κλαίν΄ όλα τα Γιάννινα διά την ομορφιά σου. 

-Φροσύν΄, σε κλαίει η άνοιξη, σε κλαίει το καλοκαίρι, 
σε κλαίει κι ο Μουχτάρ-πασάς με τον τσεβρέ στο χέρι. 

Δημοτικό Τραγούδι 

Πολλοί ιστοριογράφοι, περιηγητές, ποιητές εμπνεύστηκαν από τον πνιγμό της Κυρά 
Φροσύνης και έγραψαν διάφορους στίχους. 

Χίλια καντάρια ζάχαρη 
Θα ρίξω μέσ’ στη λίμνη 
Για να γλυκάνει το νερό 
Να πιει η κυρα-Φροσύνη 

Το 1959 γυρίστηκε ταινία Κυρά Φροσύνη (Η λίμνη των στεναγμών) με την Ειρήνη 
Παππά στο ρόλο της κυρά Φροσύνης (και δεν ήταν η μόνη ταινία). 

Στο παρακάτω ποίημα του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη τα φλογερά λόγια φέρεται να είναι 
του Αλή Πασά… 

«[...] Καθώς ανθίζει η μυγδαλιά με τα πολλά τα χιόνια, 
άνθιζε μες στα Γιάννινα και η Κυρά Φροσύνη. 

Χρυσή αχτίδα φεγγαριού στα σύννεφα κρυμμένη. 
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Μια μέρα την απάντησα. Εδιάβηκε σιμά μου. 
Κι εθάμβωσαν τα μάτια μου. Κρυφή ανατριχίλα. 

Μ' έσφαξε μες στα κόκκαλα... 
[...] Επέρασε πολύς καιρός και πάντα στ' όνειρό μου, 

την έβλεπα· τής άπλωνα τα χέρια να την πιάσω. 
Και μώφευγε σαν τον αφρό στα δάχτυλα τού ναύτη... 

[...] Είναι τρεις νύχταις που άγρυπνος, την βλέπω πάλι εμπρός μου. 
Η σπίθα μου έγινε φωτιά, με καίει, με φλογίζει. 

Δεν είμαι Αλής Τεμπελενλής, δεν είμαι υιός τής Χάμκως, 
αν ίσως στο κρεββάτι μου δεν την ιδώ να πέση...». 

Οι Σουλιώτισσες 

Μια κατηγορία μόνες τους αποτελούν οι περίφημες Σουλιώτισσες. Ο λαός που κατοι-
κούσε για αιώνες στα ορεινά της Θεσπρωτίας θύμιζε σε μεγάλο βαθμό τους αρχαίους 
Σπαρτιάτες. Το Σούλι ή καλύτερα τα τέσσερα χωριά του Σουλίου (το Σούλι-πρωτεύ-
ουσα, το Αβαρίκο, η Κιάφα και η Σαμωνίβα) ήταν χτισμένα στην πιο κακοτράχαλη και 
απόκρημνη περιοχή της Ηπείρου. Τα βουνά του Σουλίου είναι άγρια, βραχώδη και α-
πόκρημνα και τα χωριά του είναι από παντού αποκλεισμένα από φυσικά εμπόδια. Δύ-
σκολα μπορεί κάποιος να φτάσει και μάλιστα από στενά μονοπάτια. Και οι κάτοικοι 
ήταν σκληροί άνθρωποι, ορεσίβιοι, μάθαιναν από παιδιά στο τουφέκι και το καραούλι 
και ήταν πάντα ενοχλητικοί για τους Τούρκους πασάδες (Σιμόπουλος, 1975, Ασημα-
κόπουλος, 2021). Μέχρι το 1803 πόδι Οθωμανού δεν είχε πατήσει στα χωριά του Σου-
λίου, και σε αυτό συνέβαλαν τα μέγιστα και οι Σουλιώτισσες. 

Γυναίκες δυνατές, που δεν υποτάσσονταν, με μεγάλο θάρρος και γενναιότητα, δεν υ-
στερούσαν απέναντι στους άντρες ούτε σε σκληρότητα ούτε σε τόλμη ούτε σε ικανό-
τητα. Πήγαιναν φαγητό στα ταμπούρια των πολεμιστών, συζύγων και αδερφών, και 
την ώρα της μάχης για να ξεκουραστούν οι άντρες τους και να φάνε λίγο ψωμί να στη-
λωθούν, έπιαναν αυτές το καριοφύλι (Τσώλης, 2003).  

Μόλις οι Σουλιώτισσες μάθαιναν τον σκοτωμό δικού τους ανθρώπου, δεν ξεσπούσαν 
σε κλάματα και μοιρολόγια, παρά μόνο ρωτούσαν με αγωνία: «Στο στήθος τον βρήκε 
το βόλι, ή στην πλάτη;». Αυτός ήταν ο καημός τους, αν ο άντρας, ο πατέρας, ο αδερφός 
ή ο γιος τους έφυγε κοιτώντας κατάματα τον εχθρό και όχι γυρνώντας την πλάτη για 
να υποχωρήσει.(Λάζου, 2021, Ξηραδάκη, 2021). 

Σημαντικές γυναικείες μορφές του Σουλίου ήταν η Μόσχω Τζαβέλλα, η Ελένη Μπό-
τσαρη, η Χάιδω Γιαννάκη Σέχου, η Δέσπω Μπότση και η Χρυσούλα Μπότσαρη. 

Ποιος δεν ξέρει τη θυσία των γυναικών στο Ζάλογγο; Όταν οι Σουλιώτες, χτυπημένοι 
από τις κακουχίες και την πείνα, συνθηκολόγησαν με τον Αλή Πασά και άφησαν τα 
σπίτια τους, οι Τούρκοι τους πήραν στο κυνήγι για να τους αφανίσουν. Ένα μέρος από 
τα γυναικόπαιδα, στην προσπάθεια να γλιτώσει, βρέθηκε στην κορυφή του βουνού 
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Ζαλόγγου. Η παράδοση λέει ότι με μία πράξη αυτοθυσίας και απίστευτης γενναιότητας 
και υπερηφάνειας, αντί να ατιμαστούν από τον αιώνιο εχθρό τους, οι Σουλιώτισσες 
προτίμησαν να πέσουν από την άκρη του γκρεμού μαζί με τα παιδιά τους σέρνοντας 
χορό. Ήταν 18 Δεκεμβρίου του 1803. (Λάζου, 2021, Ξηραδάκη, 2021). 

Έχε γεια καημένε κόσμε 
έχε γεια γλυκιά ζωή 

και συ δύστυχη πατρίδα 
έχε γεια παντοτινή. 

Στη στεριά δε ζει ψάρι 
ούτε ανθός στην αμμουδιά 

κι οι Σουλιώτισσες δε ζούνε 
δίχως την ελευθεριά. 

Σά να παν σε πανηγύρι 
μ’ ανθισμένη πασχαλιά 

μέσ’ τον Άδη κατεβαίνουν 
με τραγούδια με χαρά. 
Έχετε γεια βρυσούλες 

λόγγοι, βουνά, ραχούλες. 

Θα παραθέσουμε ακόμα ενδεικτικά 2 κόμικ που δημιούργησαν ψηφιακά οι μαθητές 
του σχολείου μας για 2 από τις εξεταζόμενες γυναίκες (Κυρά-Βασιλική, Λασκαρίνα 
Μπουμπουλίνα) αξιοποιώντας και μαθαίνοντας να χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία 
και να προάγουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες. 
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Σας παρουσιάζουμε και κάποιες από τις ζωγραφιές Γυναικών του 1821 που τις επιμε-
λήθηκαν οι μαθητές μας: Μαντώ Μαυρογένους, Γαρυφαλιά Μιχάλβεη, Κυρά-Βασι-
λική. 
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Τελειώνοντας τη σύντομη αναφορά μας στις Γυναίκες του 1821 έχουμε να τονίσουμε 
ότι αυτό που τις χαρακτηρίζει είναι η περιφρόνηση του θανάτου, η αδιαφορία για μια 
ζωή ταπεινωμένη, η περηφάνια, το σθένος, η ευψυχία. Όλα αυτά είναι φανερά στα ι-
στορικά δημοτικά τραγούδια, τα οποία πήγαζαν αμέσως ύστερα από ένα ιστορικό γε-
γονός χωρίς να μπαίνει σε αυτό κανένα στοιχείο μύθου. Τα δημοτικά μας τραγούδια 
μιλάνε τόσο εύγλωττα για την ευψυχία και το σθένος και λένε αλήθειες που οι ιστορικοί 
και οι απομνημονευματογράφοι του ‘21, τουλάχιστον οι παλιότεροι, αγνόησαν. Η γυ-
ναίκα του 1821 ήταν γενναία. Η δράση της ξεκίνησε από την ανυπακοή στον κατα-
κτητή ήδη από τα χρόνια της μακρόχρονης Τουρκοκρατίας και έφτασε ως τον ένοπλο 
αγώνα και το ολοκαύτωμα. Καμία Επανάσταση δεν θα ήταν ίδια χωρίς τις γυναίκες. 
Το ίδιο και η Ελληνική Επανάσταση του ΄21, στην οποία οι γυναίκες –επώνυμες και 
ανώνυμες- διαδραμάτισαν κομβικό ρόλο.  

Οι μαθητές μας λοιπόν ασχολήθηκαν με όλα αυτά και συνεργάστηκαν σε πολλές δρα-
στηριότητες: α) για τη δημιουργία των παρουσιάσεων των Γυναικών του 1821: κάθε 
παρουσίαση χωρίστηκε σε 4 μέρη (παρουσίαση, ενσωμάτωση εικόνων, δημιουργία κό-
μικς, ερωτήσεων για το διασχολικό παιχνίδι) τα οποία ανέλαβαν 4 διαφορετικά σχο-
λεία, β) για τη δημιουργία συνεργατικής αφίσας στην οποία μέλη κάθε σχολικής ομά-
δας προσέθεταν κάποιο στοιχείο ή κείμενο, γ) για την ψηφοφορία του λογότυπου, όπου 
οι μαθητές όχι μόνο ψήφισαν αλλά και σχολίασαν τις δημιουργίες των άλλων ομάδων, 
δ) για τη δημιουργία του θεατρικού: οι μαθητές 2 σχολείων έπρεπε να συγγράψουν ένα 
μικρό θεατρικό με πρωταγωνιστές κάποιες Γυναίκες του 1821, ε) τη δημιουργία του 
ημερολογίου του μήνα των Γυναικών με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα της Γυναίκας, 
κάθε σχολική ομάδα επέλεξε συγκεκριμένες θύρες τις οποίες αφιέρωσε σε κάποια/ες 
Γυναίκα/ες που θεωρεί ξεχωριστή, στ) για τη δημιουργία του διασχολικού παιχνιδιού: 
κάθε σχολική ομάδα μελετώντας την παρουσίαση της Γυναίκας που επέλεξε έπρεπε να 
γράψει στο forum δυο ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής προκειμένου να συμβάλει στο 
διασχολικό παιχνίδι γνώσεων για όλες τις Γυναίκες του έργου. Από τις 
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δραστηριότητες/δράσεις στις οποίες ενεπλάκησαν οι μαθητές προέκυψαν τα τελικά 
προϊόντα του έργου: συνεργατική αφίσα, ebook των παρουσιάσεων, ebook του θεατρι-
κού, Gamesbank και το Διασχολικό παιχνίδι, Comics, εικαστικές δημιουργίες. Για να 
επιτευχθούν οι παιδαγωγικοί στόχοι του έργου χρησιμοποιήθηκε πληθώρα εργαλείων 
WEB 0.2, λογισμικών και εφαρμογών. Οι εκπαιδευτικοί του έργου εξ αρχής έδωσαν 
μεγάλη βαρύτητα στην εξοικείωση των μαθητών με τα εξής θέματα: Online Safety, 
Data Protection, Copyright, Netiquette, Fake News, CyberBullying. Το έργο αξιολογή-
θηκε από τους ίδιους τους μαθητές, τους γονείς τους, τους εκπαιδευτικούς του έργου 
χρησιμοποιώντας φόρμες αξιολόγησης που δημιουργήθηκαν γι αυτόν τον σκοπό. Όλοι 
τους επισήμαναν τα οφέλη που αποκόμισαν οι μετέχοντες στο έργο και τον αντίκτυπο 
που είχε στη μαθησιακή διαδικασία αλλά και στη σχολική ζωή. 

Βιβλιογραφία 

Aravantinos S. (2004). Istoria Ali pasa tou Tepelenli. Athina: Dodoni 

Asimakopoulos N. (2021). I symvoli ton Soulioton stin Epanastasi tou 1821.  Athina: 
Vergina 

Evangelatos Ch. (2007). Istoria Mesolongiou. Athina: Gkovosti  

Lazou V. (2021). 1821-Gynaikes tis Epanastasis. Athina: dioptra 

Xiradaki K.(2021). Gynaikes tou ’21. Athina: Koukkida 

Peranthis M.(1983). Ta dimotika mas tragoudia. Athina: Kotsiana 

Simopoulos K.(1975). Xenoi taxidiotes stin Ellada. Athina: Stachy. 

Simopoulos K.(1981). Pos eidan oi xenoi tin Ellada tou ΄21. Athina: Stachy 

Tsolis M.(2003). Soulioton Olokaftoma. Athina: Noisi 

248/257

________________________________________________________________________________________________________________ 
 i-Teacher       -        I.S.S.N. : 1792 - 4146         -        Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Περιοδικό         -        33ο  Τεύχος       -        Ιούνιος    2022



Διοργάνωση Έκθεσης Έργων Τέχνης Δημοτικού σχολείου 
με βιωματικά εργαστήρια  

Αποστολάκη Δ. Μαρία, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Μ.Β.Α.- Μ.Α. 

Περίληψη 

Το θέμα της εισήγησης αναφέρεται στη Διοργάνωση Έκθεσης Έργων Τέχνης με βιω-
ματικά εργαστήρια του Δημοτικού σχολείου Χάλκης Λάρισας, με τη συμμετοχή εκπαι-
δευτικών-καλλιτεχνών και μαθητών/τριών του σχολείου. Το καινοτόμο στοιχείο της 
Έκθεσης αυτής ήταν πρωτευόντως η συμμετοχή στην Έκθεση για πρώτη φορά μαθη-
τών της  Ε΄ και  ΣΤ΄ τάξης του σχολείου,  με δικές τους εικαστικές δημιουργίες, οι 
οποίες εκτέθηκαν δίπλα στα έργα εκπαιδευτικών-καλλιτεχνών και δευτερευόντως ήταν 
η υλοποίηση  βιωματικών εργαστηρίων  που πραγματοποιήθηκαν  για τους μαθητές με 
σκοπό τη γνωριμία τους με τις τέχνες. Συγκεκριμένα παρουσιάστηκαν από τους εκπαι-
δευτικούς-καλλιτέχνες στους μαθητές/τριες οι τέχνες: της ζωγραφικής, της γλυπτικής, 
της ξυλογλυπτικής, της αγιογραφίας, του βιτρώ, της  κηροπλαστικής και της αργυρο-
χρυσοχοΐας, με απώτερο σκοπό  να οδηγήσουν τα βήματά τους προς τις τέχνες και τον 
πολιτισμό και μακρόχρονα στην ενεργό συμμετοχή τους στα πολιτιστικά δρώμενα του 
τόπου τους. 

Λέξεις-Κλειδιά: έργα τέχνης, καινοτόμο, βιωματικά εργαστήρια  

Organizing an Exhibition of Primary School Artworks 
with experiential workshops 

Apostolaki D. Μaria, Primary School Teacher, Μ.Β.Α.- Μ.Α. 

Abstract 

The subject of the article refers to the Organization of an Exhibition of Art Works with 
experiential workshops of the Primary School of Halki, Larissa, with the participation 
of teachers-artists and students of the school. The innovative element of this  Exhibition 
was primarily the participation in the  Exhibition for the first time of students of the 6th  
sixth and 6th grade of the school, with their own artistic creations, which were exhibited 
next to the works of teachers –artists and secondarily was the implementation of  expe-
riential workshops in order to acquaint them with the arts. Specifically, they were pre-
sented by the teachers -artists to the students the arts: painting. wood carving, hagiog-
raphy, stained glass, and silver and gold, with the ultimate goal of  leading their steps 
towards the arts and culture and long-term active participation in the cultural events of 
their place. 

Key-Words: artworks, innovative, experiential workshops 

 

249/257

________________________________________________________________________________________________________________ 
 i-Teacher       -        I.S.S.N. : 1792 - 4146         -        Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Περιοδικό         -        33ο  Τεύχος       -        Ιούνιος    2022



Τέχνη και εκπαίδευση 

Βασικός σκοπός της εκπαίδευσης των μαθητών/τριών, είναι η ολόπλευρη ανάπτυξη της 
προσωπικότητας τους.  Μέσω της εκπαίδευσης με διάφορες μορφές αισθητικής έκφρα-
σης οι μαθητές μπορούν να ωφεληθούν ψυχοπαιδαγωγικά. Η Τέχνη μπορεί να συνει-
σφέρει στην προσωπική τους ανάπτυξη, διαμορφώνοντας τη νοοτροπία τους, την ικα-
νότητα σκέψης τους και μαθαίνοντας τους να αντιμετωπίζουν τον κόσμο γύρω τους. 
(Fowler, 1996). Ο Κόκκος αναφέρει ότι η επαφή με την τέχνη είναι ένα εργαλείο που 
οδηγεί στη ολιστική ανάπτυξη του μαθητή (Κόκκος 2011). Συγκεκριμένα, η επαφή με 
την Τέχνη βοηθάει να αναπτύσσονται οι μαθητές/τριες με ολιστικούς τρόπους, προά-
γοντας την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, της δημιουργικότητας, της ικανότητας για 
μάθηση ενώ παράλληλα η επαφή με την Τέχνη συντελεί στην αυτογνωσία και στην 
κατανόηση των άλλων ανθρώπων, (Wick, 2000 και Lawrence, 2005 στο Lawrence, 
2008). Ο Τριλιανός, ( 2009) θεωρεί ότι μέσω της τέχνης ο μαθητής/τρια  μπορεί να 
οδηγηθεί στην παρώθηση στην παρατήρηση, στην ανακάλυψη, στη σύγκριση, στο στο-
χασμό, έτσι ώστε να καταφέρει να διαμορφώσει τελικά το δικό του αξιακό σύστημα 
(Τριλιανός, 2009). Ο Gardner μέσω της θεωρίας των «Πολλαπλών Τύπων Νοημοσύ-
νης», υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος διαθέτει διαφορετικά είδη νοημοσύνης, τα οποία 
είναι λιγότερο ή περισσότερο ανεπτυγμένα και αντιστοιχούν σε ένα σύστημα συμβό-
λων που εμπεριέχουν αναπαραστάσεις και νοηματοδοτήσεις διαφόρων εννοιών. Μέσα 
από έρευνες απέδειξε ότι ακόμη και τα μικρά παιδιά μπορούν να ανταποκρίνονται στην 
αισθητική εμπειρία η οποία συμβάλλει στην πολύπλευρη ενίσχυση της νοημοσύνης, 
καθώς προσφέρει πλήθος συμβόλων για επεξεργασία (Gardner, 1990). Επιπρόσθετα η 
ενασχόληση των μαθητών/τριών με διάφορες μορφές Τέχνης συμβάλλει στην ανά-
πτυξη τεσσάρων γνωστικών λειτουργιών: της ενοποίησης της γνώσης, της γνωστικής 
ευελιξίας, της φαντασιακής σκέψης και της αντίληψης της αισθητικής αξίας της Τέχνης 
(Efland, 2002). Σύμφωνα με τον Gloton τα έργα Τέχνης αποτελούν αυθεντικές πηγές 
αντίληψεις μιας χρονικής περιόδου λόγω του ότι, η εικαστική έκφραση αποτελεί ένα 
διεθνή κώδικα επικοινωνίας, μέσω του οποίου αναδύεται η ενότητα της πνευματικής 
ζωής (Gloton, 1976). Στις μέρες μας, αρκετοί παιδαγωγοί στρέφονται στην ένταξη των 
εικαστικών έργων στην εκπαίδευση. Στην παρούσα εισήγηση θα αναφερθούμε στη 
διοργάνωση μιας Έκθεσης Έργων Τέχνης δημοτικού σχολείου με βιωματικά εργαστή-
ρια, στην οποία τα έργα τέχνης των μαθητών και τα έργα τέχνης των εκπαιδευτικών 
εκτέθηκαν σε χώρο πολιτισμού και οι μαθητές συμμετείχαν σε όλα τα στάδια της διορ-
γάνωσης της έκθεσης ως διοργανωτές αλλά και ως καλλιτέχνες.  

Ταυτότητα έργου 

Σκοπός της εργασίας μας είναι  να παρουσιαστούν τα στάδια οργάνωσης της Έκθεσης, 
από τη σύλληψη της ιδέας μέχρι την ολοκλήρωσή της. Να προσδιοριστεί η σχέση η 
οποία αναπτύσσεται ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές μέσω των τε-
χνών και να υποστηριχθεί η καλλιτεχνική έκφραση προβάλλοντας τη μοναδικότητα του 
εκπαιδευτικού αλλά και του μαθητή. 
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Το θέμα της προαναφερθείσας Έκθεσης Έργων τέχνης με βιωματικά εργαστήρια είχε 
τίτλο: ”Όταν οι εκπαιδευτικοί φιλοτεχνούν...”  Στην Έκθεση συμμετείχαν δεκαοχτώ 
(18) εκπαιδευτικοί-καλλιτέχνες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που 
μέσω των έργων τους αντιπροσώπευαν ο καθένας μία διαφορετική μορφή τέχνης και 
οι μαθητές/τριες της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού σχολείου Χάλκης Λάρισας με 
εικαστικές δημιουργίες από πηλό.  

Σκοπός της Έκθεσης ήταν: η γνωριμία των μαθητών με διάφορες μορφές τέχνης, η 
γνωριμία με εκπαιδευτικούς – καλλιτέχνες και η γνωριμία με το είδος της τέχνης που 
αντιπροσώπευε ο καθένας./καθεμιά μέσα από τα βιωματικά εργαστήρια που υλοποιή-
θηκαν για κάθε τέχνη στο τέλος της Έκθεσης.  

Τα έργα τέχνης τα οποία εκτέθηκαν στην Έκθεση είχαν ποικιλία καλλιτεχνικών μορ-
φών. Εκτέθηκαν έργα ζωγραφικής, αγιογραφίας, αργυροχρυσοχοΐας, γλυπτικής, ξυλο-
γλυπτικής, βιτρώ κηροπλαστικής και εικαστικά δημιουργήματα των μαθητών του σχο-
λείου από πηλό.  

Την τελευταία ημέρα της έκθεσης υλοποιήθηκαν βιωματικά εργαστήρια για τους μα-
θητές και παρουσιάστηκαν όλες οι προαναφερθείσες τέχνες από τους εκπαιδευτικούς- 
καλλιτέχνες στους μαθητές με σκοπό  να τους καθοδηγήσουν στο δρόμο της τέχνης και 
του πολιτισμού. 

Το καινοτόμο στοιχείο της Έκθεσης αυτής ήταν πρωτευόντως, η συμμετοχή σε Έκ-
θεση Έργων τέχνης, για πρώτη φορά, μαθητών/τριών της  Ε΄ και  ΣΤ΄ τάξης του σχο-
λείου,  με πήλινες εικαστικές δημιουργίες τους οι οποίες εκτέθηκαν δίπλα στα έργα των 
εκπαιδευτικών-καλλιτεχνών που ο καθένας αντιπροσώπευε και μία τέχνη. Το δεύτερο 
καινοτόμο στοιχείο της έκθεσης ήταν η βιωματική γνωριμία των μαθητών/τριών με τις 
τέχνες που προαναφέρθηκαν μέσα από βιωματικά εργαστήρια που υλοποιήθηκαν για 
την κάθε τέχνη ξεχωριστά.  

Η Έκθεση με τίτλο: ”Όταν οι εκπαιδευτικοί φιλοτεχνούν...” οργανώθηκε από 
το  Δημοτικό σχολείο Χάλκης Λάρισας στο χώρο του Πολιτιστικού κέντρου Χάλκης 
με τη συνεργασία του Πολιτιστικού κέντρου εκπαιδευτικών Ν. Λάρισας, του Πολιτι-
στικού κέντρου Χάλκης,, του Δήμου Κιλελέρ και του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων 
του Δημοτικού σχολείου Χάλκης. 

Στόχοι-επιδιώξεις: Οι μαθητές/τριες μέσω της ενεργούς συμμετοχής τους στη διαδι-
κασία της οργάνωσης της Έκθεσης τους δόθηκε η ευκαιρία να συνεργαστούν, να σε-
βαστούν το διαφορετικό τρόπο σκέψης των δημιουργών, να κινητοποιήσουν τη φαντα-
σία τους, να αποκτήσουν αισθητική κρίση, και αυτοπεποίθηση. Να γνωρίσουν διαφο-
ρετικές μορφές τέχνης. Να ασκήσουν την παρατηρητικότητα τους, ως προς τα υλικά 
και τις τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν σε κάθε έργο. Να γνωρίσουν επαγγέλματα του 
μουσείου, να αναπτύξουν τη φαντασία, την παρατηρητικότητα, την κριτική σκέψη, και 

251/257

________________________________________________________________________________________________________________ 
 i-Teacher       -        I.S.S.N. : 1792 - 4146         -        Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Περιοδικό         -        33ο  Τεύχος       -        Ιούνιος    2022



την παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου μέσω της δημιουργίας πρόσκλησης, α-
φίσας και δελτίο τύπου για την εκδήλωση της λειτουργίας της Έκθεσης,  

Στάδια οργάνωσης της Έκθεσης 

 Παρουσίαση δραστηριοτήτων - διδακτικά βήματα 

Σύλληψη της ιδέας και ορισμός συντονιστή: Την ιδέα και την επιμέλεια της Έκθεσης 
Έργων τέχνης την είχε η Διευθύντρια του σχολείου, που ήταν και η συντονίστρια της 
εκδήλωσης, με τον αναπληρωτή Διευθυντή. Οι προαναφερόμενοι εκπαιδευτικοί συμ-
μετείχαν στην Έκθεσης Έργων τέχνης ως καλλιτέχνες και παρουσίασαν την τέχνη τους 
ο καθένας αντιπροσωπεύοντας αντίστοιχα την τέχνη της αργυροχρυσοχοΐας και την 
τέχνη της ξυλογλυπτικής. Επιπρόσθετα συμμετείχαν στα βιωματικά εργαστήρια γνω-
ριμίας των τεχνών που πραγματοποιήθηκαν για τους μαθητές μετά τη λειτουργία της 
Έκθεσης.  

Οι μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης ενθουσιάστηκαν όταν τους προτάθηκε η ιδέα της 
Έκθεσης και συμφώνησαν με ενθουσιασμό να συμμετέχουν στη δημιουργία εκθεμά-
των με έργα τέχνης από πηλό.  

Συνεδρίαση και Πράξη του συλλόγου Διδασκόντων με θέμα: «Έκθεση Έργων Τέ-
χνης Δημοτικού σχολείου» όπου οριζόταν επακριβώς οι συμμετέχοντες, οι φορείς με 
τους οποίους θα συνεργαζόταν το σχολείο, οι ώρες λειτουργίας της Έκθεσης, οι υπεύ-
θυνοι για το συντονισμό των δράσεων και η διάχυση αποτελεσμάτων που θα υλοποι-
ούνταν μετά την ολοκλήρωση της Έκθεσης.  

Σχεδιασμός παρουσίασης της Έκθεσης: Κατά το σχεδιασμό παρουσίασης της Έκθε-
σης δόθηκε ο τίτλος της Έκθεσης : ”Όταν οι εκπαιδευτικοί φιλοτεχνούν...” . Η διάρ-
κεια της Έκθεσης: ήταν τέσσερις ημέρες. Από τους μαθητές/τριες της Ε΄ και Στ΄ τάξης, 
σχεδιάστηκε η Αφίσα και η Πρόσκληση της Έκθεσης με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού 
της πληροφορικής. Συντάχθηκε επιπρόσθετα το κείμενο της Έκθεσης (Δελτίο τύπου) 
για την ιστοσελίδα του σχολείου τον ημερήσιο τύπο αλλά και για την προσέλκυση του 
κοινού. 

Συνεργασία με φορείς: Το Δημοτικό σχολείο, για την υλοποίηση της  Έκθεσης Έργων 
τέχνης συνεργάστηκε με το Πολιτιστικού Κέντρο Εκπαιδευτικών νομού Λάρισας (ΠΟ-
ΚΕΛ), με το Πολιτιστικού κέντρο Χάλκης Λάρισας, με το πολιτιστικό τμήμα του Δή-
μου καθώς και με το Σύλλογο γονέων και κηδεμόνων του σχολείου. 

Προετοιμασία του χώρου της Έκθεσης. Από το Δήμο ζητήθηκε μια αίθουσα του Πο-
λιτιστικού κέντρου για να εκτεθούν τα έργα των εκπαιδευτικών και των μαθητών. Ζη-
τήθηκε ο κατάλληλος φωτισμός για να αναδειχθούν τα έργα τέχνης. Πραγματοποιή-
θηκε αρχικά η προετοιμασία των έργων των παιδιών – καλλιτεχνών όπου οι δημιουρ-
γίες τους εκτέθηκαν στον κέντρο της αίθουσας σε ειδικά υπερυψωμένο χώρο του 
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Πολιτιστικού κέντρου ενώ τα εκθέματα της τέχνης των εκπαιδευτικών εκτέθηκαν πε-
ριμετρικά της αίθουσας της Έκθεσης..  

Επιλογή εκθεμάτων Οι μαθητές επίλεξαν τα έργα τους που θα τοποθετούνταν στο 
χώρο της Έκθεσης και τον τρόπο που θα έπρεπε να παρουσιαστούν με τη βοήθεια της 
εκπαιδευτικού-συντονίστριας της δράσης. 

Καθορισμός θεματικών ενοτήτων. Στο χώρο της Έκθεσης τοποθετήθηκαν τα έργα 
των εκπαιδευτικών και των μαθητών/τριών σε θεματικές ενότητες σύμφωνα με την τέ-
χνη του καθενός: 1η θεματική ενότητα οι εκπαιδευτικοί- ζωγράφοι, 2η θεματική  ενό-
τητα οι εκπαιδευτικοί-γλύπτες, 3η θεματική ενότητα οι εκπαιδευτικοί με έργα βιτρώ, 4η 
θεματική ενότητα οι εκπαιδευτικοί ξυλογλύπτες, 5η θεματική ενότητα οι αγιογράφοι 
εκπαιδευτικοί, 6η θεματική ενότητα οι κηροπλάστες εκπαιδευτικοί,  7η θεματική ενό-
τητα οι αργυροχρυσοχόοι εκπαιδευτικοί. Στο κέντρο του χώρου τοποθετήθηκαν τα 
έργα των παιδιών που ήταν κατασκευασμένα από πηλό και κάποια ήταν ζωγραφισμένα 
με ακρυλικά χρώματα. Τα έργα των παιδιών ήταν ατομικά και ομαδικά.  

Πρόβλεψη για κατάλληλο φωτισμό. Ο φωτισμός των έργων τέχνης ήταν καθορισμέ-
νος από το Πολιτιστικό κέντρο.  

Επιλογή μουσικής πλαισίωσης Στο χώρο της Έκθεσης επιλέχθηκε μουσική πλαισί-
ωση με ορχηστρικά έργα του Βαγγέλη Παπαθανασίου. 

Ενημέρωση μαθητών για την ιστορία της κάθε τέχνης πριν να αρχίσει η λειτουργία 
της Έκθεσης. Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε από την εκπαιδευτικό της Εικαστικής 
Αγωγής, για να κατανοήσουν οι μαθητές την ιστορική διαδρομή της κάθε τέχνης.. 

Πραγματοποίηση ξενάγησης όλων των μαθητών του σχολείου στην Έκθεση πριν τα 
εγκαίνια της Έκθεσης και γνωριμία με τους καλλιτέχνες. Οι μαθητές δύο ημέρες πριν 
τα εγκαίνια είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στο χώρο από μαθητές της Στ΄ τάξης που 
είχαν υιοθετήσει το ρόλο του ξεναγού και ήρθαν σε επαφή με τους καλλιτέχνες και τα 
έργα τους.  

Την ημέρα των εγκαινίων της Έκθεσης  πραγματοποιήθηκε αγιασμός, χαιρετισμοί 
αντιδημάρχων, εκπροσώπων του ΠΟΚΕΛ, Δ/ντη Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, χαιρε-
τισμός της προέδρου συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, ομιλία της Δ/ντριας, καθώς και 
παρουσίαση των έργων της Έκθεσης. Πραγματοποιήθηκε περιήγηση του κοινού στο 
χώρο της Έκθεσης από τους μαθητές – ξεναγούς. 

Βιωματικά εργαστήρια υλοποιήθηκαν την τελευταία ημέρα μετά τη λειτουργία της 
Έκθεσης. Τα εργαστήρια ήταν δίωρα και ήταν ένα εργαστήριο για κάθε τέχνη. Οι μα-
θητές συμμετείχαν κατά τάξη και στο τέλος τους δόθηκε ένα ερωτηματολόγιο για να 
το συμπληρώσουν. Το ερωτηματολόγιο είχε ερωτήσεις ανοιχτού τύπου πχ. ποια τέχνη 
σου άρεσε, τι σε εντυπωσίασε περισσότερο στην τέχνη αυτή, με ποια τέχνη θα ήθελες 
να ασχοληθείς από όσες γνώρισες κλπ. 
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Μεθοδολογία της εφαρμογής 

Μέσω της βιωματικής-ανακαλυπτικής μάθησης και στο πλαίσιο του γνωστικού αντι-
κειμένου της Εικαστικής Αγωγής  δημιουργήθηκαν από τους μαθητές/τριες της Ε’, και 
Στ΄ τάξης, εικαστικά έργα με λευκό και κόκκινο πηλό και χρήση ακρυλικών χρωμάτων 
με την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού των Εικαστικών τα οποία εκτέθηκαν στην Έκ-
θεση. 

Διδακτικό υλικό Παρουσιάστηκαν στους μαθητές φωτογραφίες με έργα από όλες τις 
μορφές τέχνης που εκτέθηκαν στην ‘Έκθεση αλλά και από έργα άλλων καλλιτεχνών. 
Παρατηρήθηκαν τα εργαλεία της κάθε τέχνης, ο τρόπος που χρησιμοποιούσαν οι καλ-
λιτέχνες τα εργαλεία τους για να φτάσουν στο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Παρουσιά-
στηκαν στους μαθητές υποδείγματα προσκλήσεων, αφίσας, δελτίων τύπου από εκδη-
λώσεις και προγράμματα  εκδηλώσεων για να γνωρίσουν πως γράφετε μια πρόσκληση, 
τι γράφουμε σε μια αφίσα και πως τη σχεδιάζουμε. Ποια είναι η διαφορά της πρόσκλη-
σης από το Δελτίο τύπου κλπ. Χρησιμοποιήθηκαν επιπλέον βιβλία που έδειχναν βήμα-
βήμα την κάθε τέχνη από αυτές που είδαν οι μαθητές στην Έκθεση. Χρησιμοποιήθηκαν 
χρώματα ζωγραφικής για την κατασκευή των έργων τους.  

Γραπτός και προφορικός λόγος 

Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της Έκθεσης οι μαθητές/τριες παρήγαγαν προφο-
ρικό και γραπτό λόγο, εμπλούτισαν το λεξιλόγιο τους με λέξεις, οι οποίες σχετιζόταν 
με την τέχνη. Για τις ανάγκες της Έκθεσης οι μαθητές  παρήγαγαν προφορικό και γρα-
πτό  λόγο όπως: Πρόσκληση - Αφίσα - Δελτίο τύπου Έκθεσης- Πρόγραμμα εκδήλωσης 
που αφορούσε στην παρουσίαση της Έκθεσης στο τέλος της σχολικής χρονιάς για τη 
διάχυση των αποτελεσμάτων και των εμπειριών των μαθητών από τη διοργάνωση της. 

                                              Στόχοι  εκπαιδευτικής εφαρμογής 

1. Το  προφίλ της παρέμβασης στην Παραγωγή γραπτού λόγου: 

 Μέσα από την Πρόσκληση, την Αφίσα, το Δελτίο τύπου, ζητήθηκε από τους μαθη-
τές/τριές να προσδιορίσουν: Με ποια λέξη αρχίζουν οι προσκλήσεις, πως περιγράφο-
νται τα χαρακτηριστικά των εκδηλώσεων; Πως και με ποια σειρά δίνονται πληροφορίες 
για το είδος της εκδήλωσης, το διοργανωτή, το  σκοπό, τον  τόπο, και το χρόνο. Στη 
συνέχεια οι μαθητές κατά ομάδα παρήγαγαν  γραπτό λόγο δημιουργώντας τις δικές 
τους προσκλήσεις και Δελτία τύπου. 

2. Πρόσκληση 

Αγαπητοί γονείς και φίλοι του Δημοτικού σχολείου Χάλκης Λάρισας, σας προσκα-
λούμε στην Έκθεση Έργων Τέχνης του σχολείου μας την Παρασκευή, 7/6/2017, ώρα 
13.15, στο χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου. Η Έκθεση Έργων Τέχνης έχει τίτλο: « 
Όταν οι εκπαιδευτικοί φιλοτεχνούν..» Την Έκθεση διοργανώνει το σχολείο μας σε 
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συνεργασία με το Πολιτιστικό κέντρο Ν. Λάρισας, και το Σύλλογο γονέων και κηδε-
μόνων του σχολείου μας,  

Στη συνέχεια ζητήθηκε από του μαθητές να συντάξουν το Δελτίο τύπου για την Έκθεση 
Έργων Τέχνης 

   3. Δελτίου τύπου Έκθεσης Έργων Τέχνης  

 «Την Παρασκευή 7 Ioυνίου 2017 και ώρα 13:15 εγκαινιάζεται στο Πολιτιστικό Κέ-
ντρο Χάλκης η Έκθεση έργων τέχνης του Δημοτικού Σχολείου Χάλκης Λάρισας. με 

τίτλο: 

« Όταν οι εκπαιδευτικοί φιλοτεχνούν..» 
Στην έκθεση συμμετέχουν με εικαστικά έργα, εκπαιδευτικοί-καλλιτέχνες και μαθητές 

των τάξεων: 

  Ε΄  και Στ΄ Δημοτικού. 

Σκοπός της Έκθεσης είναι η ανάδειξη διαφόρων μορφών τέχνης, η γνωριμία των μα-
θητών με αυτές, η ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών, η παρότρυνση για συνεχή 
ενασχόληση με την τέχνη, η ανάπτυξη της πολιτιστικής τους κουλτούρας και η συμμε-
τοχή τους στο πολιτιστικό γίγνεσθαι μακρόχρονα.  

Το καινοτόμο της έκθεσης αυτής είναι, η συμμετοχή για πρώτη φορά, μαθητών/τριών 
της  Ε΄ και  ΣΤ΄ τάξης του σχολείου μας σε Έκθεση Έργων τέχνης με δημιουργίες τους 
δίπλα σε έργα εκπαιδευτικών-καλλιτεχνών και η βιωματική επαφή και γνωριμία τους 
με διαφορετικές μορφές τέχνης. 

Στην έκθεση θα παρουσιαστούν εικαστικά έργα, εκπαιδευτικών-καλλιτεχνών και έργα 
μαθητών της Ε΄  και Στ΄ Δημοτικού. που δημιουργήθηκαν στο διάστημα του τελευταίου 
εξαμήνου με κύριο υλικό τον πηλό. 

Οι μαθητές θα υιοθετήσουν ρόλους, θα γνωρίσουν επαγγέλματα από το πεδίο του πο-
λιτισμού. Στόχος μας είναι να μάθουν να αγαπούν και να εκτιμούν τις τέχνες και τον 
πολιτισμό, μέσα από μια βιωματική εμπειρία. Την επιμέλεια της έκθεσης και το συντο-
νισμό της εκδήλωσης έχει η Διευθύντρια του σχολείου σε συνεργασία με το ΠΟΚΕΛ 
Λάρισας. 

Η έκθεση θα έχει διάρκεια 4 ημέρες.. Το φιλότεχνο κοινό μπορεί να την επισκέπτεται 
από ώρα 10:00 – 14:30. 

4. Σχεδίαση της πρόσκλησης και της αφίσας 

Η πρόσκληση και η αφίσα της Έκθεσης έγινε από τους μαθητές της Ε΄ και Στ΄ τάξης. 
Οι μαθητές δημιούργησαν ομαδικά προσκλήσεις και αφίσες. Οι μαθητές μέσω 
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ψηφοφορίας διάλεξαν τη φωτογραφία που θα διακοσμούσε την πρόσκληση και την α-
φίσα της έκθεσης.  

                                                         Αξιολόγηση 

Η αξιολόγηση στο αισθητικό και γνωστικό σκέλος αντλήθηκε από την παρατήρηση 
των μαθητών/τριών από την εκπαιδευτικό και στηρίχθηκε στην παρατήρηση των εικα-
στικών έργων τους, στις τοποθετήσεις τους, στις ομαδικές και ατομικές γραπτές και 
εικαστικές εργασίες τους καθώς και στις προφορικές τοποθετήσεις τους για θέματα που 
είχαν σχέση με την τέχνη και την κατασκευή των έργων τους. 

Συμπεράσματα 

Ενεργός συμμετοχή όλων των μαθητών/τριών, σε όλα τα στάδια της Έκθεσης, που χα-
ρακτηριζόταν από προθυμία και  δημιουργικότητα.  

Με μεγάλο ενδιαφέρον παρακολούθησαν και συμμετείχαν οι μαθητές/τριες στα βιω-
ματικά εργαστήρια μετά τη λειτουργία της Έκθεσης.  

Δόθηκε η δυνατότητα μέσα στο πλαίσιο της αισθητικής αγωγής, να υπάρχει ανάπτυξη 
των κινητικών δεξιοτήτων των μαθητών και δημιουργία ενός περιβάλλοντος που χα-
ρακτηρίζεται από επικοινωνία και δημιουργικότητα. 

Μέσω της Έκθεσης πραγματοποιήθηκε διάχυση ιδεών και συναισθημάτων με τα άτομα 
που συνεργάστηκαν (μαθητές, εκπαιδευτικοί, συνεργαζόμενοι φορείς). 

 Με τη συμμετοχή των μαθητών στην Έκθεση τους δόθηκε η δυνατότητα να  γνωρί-
σουν την αξία της συνεργασίας, της ομαδικότητας, και την αντίληψη ότι η τέχνη απο-
τελεί ως μέσον επικοινωνίας οδηγεί στην ολιστική ανάπτυξη τους. 
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