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1η Ανακοίνωση του 10ου Συνεδρίου ΕΕΕΠ‐ΔΤΠΕ 

 

10ο Συνέδριο ΕΕΕΠ‐ΔΤΠΕ: Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.  

Προσεγγίσεις της σχολικής διαδικασίας μέσα από την ψηφιακή διάσταση. 

Αθήνα, 19 & 20 Οκτωβρίου 2013. 

 

Η  Επιστημονική  Ένωση  Εκπαιδευτικών  Πρωτοβάθμιας  για  τη  διάδοση  των  Τ.Π.Ε.  στην 

εκπαίδευση  ενημερώνει  τους  ενδιαφερόμενους  εκπαιδευτικούς,  για  τη  δυνατότητα 

συμμετοχής με εργασίες τους στο 10ο Συνέδριο ΕΕΕΠ‐ΔΤΠΕ ‐με τίτλο ««Η εκπαίδευση στην 

εποχή  των  Τ.Π.Ε.  ‐  Προσεγγίσεις  της  σχολικής  διαδικασίας  μέσα  από  την  ψηφιακή 

διάσταση» ‐ και ημερομηνίες πραγματοποίησής του: 19 & 20 Οκτωβρίου 2013, στην Αθήνα. 

1. Στόχοι του 10ου Συνεδρίου:  

 Η παρουσίαση σύγχρονων προσεγγίσεων στην εκπαιδευτική πράξη 

 Η ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας από εκπαιδευτικούς που εμπλέκονται με 

εφαρμογές Τ.Π.Ε. στο χώρο δράσης τους.  

 Ο  γόνιμος  προβληματισμός  και  ο  δημιουργικός  διάλογος  πάνω  σε  περιπτώσεις 

αξιοποίησης  των  Τ.Π.Ε.  στην  εκπαίδευση,  που  θα  αναδείξει  σημεία  θετικής  αλλά 

και  αρνητικής  κριτικής,  απέναντι  σε  μεθοδολογίες,  εργαλεία  και  πρακτικές  που 

ενσωματώνουν τις Τ.Π.Ε. 

2. Ποιους αφορά: 

 Εκπαιδευτικούς προδημοτικής, πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

 Εκπαιδευτικούς κάθε ειδικότητας, με διάθεση χρήσης των Τ.Π.Ε. στην τάξη 

 Φοιτητές προπτυχιακούς & μεταπτυχιακούς καθώς και υποψήφιους διδάκτορες του 

πεδίου των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση 

 Επιστήμονες  με  ενδιαφέρον  στον  τομέα  της  αξιοποίησης  των  Τ.Π.Ε.  στην 

εκπαίδευση 

 Φίλους της εκπαίδευσης με ενδιαφέροντα στις Τ.Π.Ε. και τις εφαρμογές τους στην 

εκπαίδευση 

3.  Οι  εργασίες  που  θα  υποβληθούν  για  συμμετοχή,  θα  κριθούν  από  την  Επιστημονική 

Επιτροπή (μελών Δ.Ε.Π. ελληνικών πανεπιστημίων). 

 

 



4. Ενδεικτική θεματολογία συνεδρίου: 

 Αξιοποίηση  των  Τ.Π.Ε.  στη  διδασκαλία  και  μάθηση,  στην  προδημοτική, 

πρωτοβάθμια & δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

 Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη διδακτική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. 

 Εκπαιδευτικό λογισμικό 

 Εκπαιδευτικό  Διαδίκτυο  (Εκπαιδευτικές  πύλες,  ηλεκτρονικές  κοινότητες  μάθησης 

και  εφαρμογές e‐Learning,  συνεργατική μάθηση,  συνεργασίες σχολείων,  μαθητών 

εκπαιδευτικών, κοινωνικά δίκτυα κι εκπαίδευση [Social Νetworks & Social Media]) 

 Διαδικτυακά  γνωστικά  εργαλεία,  σχολικές  ιστοσελίδες:  σχεδίαση  δομής, 

περιεχομένου και εργαλείων, αξιολόγηση εκπαιδευτικών δικτυακών τόπων  

 Θέματα  ασφάλειας  του  Διαδικτύου.  Επιπτώσεις  της  χρήσης  του  διαδικτύου  από 

τους νέους. Διαδίκτυο και παιδί  

 Πνευματικά δικαιώματα και διαδίκτυο  

 Διαδραστικός πίνακας & διδασκαλία 

 Ψηφιακή τάξη – φορητά εργαστήρια Η/Υ 

 Μιντιακός γραμματισμός (Media Literacy) 

5. Επιζητούμενες εργασίες: 

 Εισηγήσεις,   

 Σύντομες ανακοινώσεις,  

 Αναρτήσεις αφίσας,  

 Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού λογισμικού. 

6. Κρίσιμες ημερομηνίες: 

 Υποβολή ολοκληρωμένων κειμένων εργασιών για α΄ κρίση, ως την 1η Μαΐου 2013.  

 Κρίση σε δυο στάδια ως τις 30 Ιουλίου 2013. 

 Διεξαγωγή του Συνεδρίου: 19 & 20 Οκτωβρίου 2013 (Σαββατοκύριακο) 

Λεπτομέρειες  για  τη  διαδικασία  υποβολής  εργασίας,  εγγραφής  σύνεδρου,  και  άλλες 

πληροφορίες δίνονται αναλυτικά στο δικτυακό τόπο του συνεδρίου: http://synedrio10.com. 

Επικοινωνία με την Οργανωτική Επιτροπή: sec@synedrio10.com 

Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2012 

Η Οργανωτική Επιτροπή του 10ου Συνεδρίου ΕΕΕΠ‐ΔΤΠΕ 

http://synedrio10.com 



Επιτροπές του περιοδικού 

Kριτές 

Αντωνίου  Παναγιώτης  Αναπληρωτής  Καθηγητής  στο  Δημοκρίτειο  Πανεπιστήμιο  Θράκης, 
διδακτικό αντικείμενο: «Νέες τεχνολογίες στην Φυσική Αγωγή και τον αθλητισμό». 

Βαγγελάτος Αριστείδης Δρ. Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής, Υπ. Παιδείας δια Βίου Μά‐
θησης και Θρησκευμάτων & ΕΑΙΤΥ 

Βερναδάκης Νίκος Λέκτορας  στο  Δημοκρίτειο  Πανεπιστήμιο  Θράκης  (Δ.Π.Θ.),  Τμήμα  Επι‐
στήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.), διδακτικό αντικείμενο: Εφαρμογές Τε‐
χνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας στη Φυσική Αγωγή. 

Ζωγόπουλος Ευστάθιος Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Σχολικός Σύμβουλος Δ.Ε. 

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

Μαρκόπουλος Χρήστος Λέκτορας Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών  (αντικείμενο: Διδακτική 
Μαθηματικών) 

Μητροπούλου  Βασιλική  Επίκουρη  καθηγήτρια  Α.Π.Θ.,  Εργαστήριο  Παιδαγωγικής,  Τμήμα 
Θεολογίας 

Μουλά Ευαγγελία Δρ. παιδικής λογοτεχνίας ‐ Φιλόλογος  

Μουζάκης  Χαράλαμπος  Διδάκτορας  Πανεπιστημίου  Αθηνών,  Διδάσκων  ΠΔ  407/80  στο 
ΠΤΔΕ του ΕΚΠΑ, Διδακτικό αντικείμενο: ΤΠΕ στην Εκπαίδευση και στην Εξ αποστάσεως Εκ‐
παίδευση 

Μπράτιτσης Θαρρενός   Λέκτορας – Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ‐ Τμήμα Νηπιαγω‐
γών 

Νικολοπούλου Κλεοπάτρα Διδάσκουσα ΠΔ 407/80 στο ΤΕΑΠΗ ‐ ΕΚΠΑ, διδακτικό αντικείμε‐
νο:  Νέες  Τεχνολογίες  στην  εκπαίδευση.  Διδάκτορας  της  Παιδαγωγικής  Σχολής  του  King's 
College London 

Παλάζη  Χρυσάνθη  Διδάκτορας  Παιδαγωγικής  Α.Π.Θ.  ,  Μ.Δ.Ε.Φιλολογίας  Α.Π.Θ,  Εκπ/κός 
ΠΕ02 

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

Σοφός Αλιβίζος Αναπληρωτής Καθηγητής στο ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου, γνωστικό αντι‐
κείμενο: Παιδαγωγική με έμφαση στην Παιδαγωγική των Μέσων  

Στέφος  Ευστάθιος  Δρ.  Πανεπιστημίου  Αιγαίου,  Διδασκαλία  της  Στατιστικής  με  τη  χρήση 
Νέων Τεχνολογιών 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 

Φ. Γούσιας M.Ed. ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ (Νέες Τεχνολογίες στην εκπαίδευση) 
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Ψηφιακό σχολείο  
H περίπτωση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ψηφιακού σχολείου του ΥΠΔΒΜΘ 

 

Σοφός Αλιβίζος 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Αναπληρωτής καθηγητής 

lsofos@aegean.gr 
 

Σωτηρίου Ιωάννα 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου,, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια 

premnt10048@aegean.gr 
 

 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία ασχολείται με το ελ-

ληνικό Ψηφιακό Σχολείο, εστιάζοντας 

στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει 

δημιουργηθεί από το Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ, η ο-

ποία βρίσκεται ακόμη σε πιλοτική εφαρ-

μογή. Στο θεωρητικό τμήμα της, διασα-

φηνίζονται οι έννοιες του ψηφιακού, ει-

κονικού και ηλεκτρονικού σχολείου. Σκο-

πός της έρευνας είναι η διερεύνηση της 

πλατφόρμας αναφορικά με την αξιοποίη-

ση των δυνατοτήτων που προσφέρει και 

τη χρήση των χαρακτηριστικών της ηλε-

κτρονικής μάθησης. Αρχικά καταγράφηκε 

το περιεχόμενο της πλατφόρμας για συ-

γκεκριμένες τάξεις και στη συνέχεια διε-

νεργήθηκαν συνεντεύξεις με 9 μαθητές 

και 3 εκπαιδευτικούς. Η έρευνα έδειξε ότι 

δεν αξιοποιούνται επαρκώς οι δυνατότη-

τες της πλατφόρμας και το υλικό που έχει 

δημιουργηθεί δεν είναι επαρκές. Ποιοτι-

κά χαρακτηριστικά της ηλεκτρονικής μά-

θησης, όπως η ανατροφοδότηση και η 

ενεργός εμπλοκή του μαθητή δεν αξιο-

ποιούνται σε ικανοποιητικό βαθμό. Η 

πλατφόρμα βρίσκεται ακόμη σε πιλοτική 

εφαρμογή και φαίνεται να έχει πολλά 

περιθώρια βελτίωσης. 

 

Λέξεις κλειδιά: ψηφιακό σχολείο, εικονι-

κό σχολείο, ηλεκτρονικό σχολείο, ηλε-

κτρονική μάθηση, ηλεκτρονική πλατφόρ-

μα ελληνικού Ψηφιακού σχολείου.

 

Εισαγωγή 

Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας τα 

τελευταία χρόνια, καθώς και η παγκοσμι-

οποίηση, που αφενός προώθησε τις ΤΠΕ, 

αφετέρου η ίδια στηρίχθηκε σε αυτές για 

να διευκολύνει την επέκτασή της, προκά-

λεσαν μεγάλες αλλαγές σε όλους τους 



τομείς της ανθρώπινης εργασίας και δρα-

στηριότητας (Kron, Σοφός 2007, 23-47). 

Στο πλαίσιο της διείσδυσης των ΤΠΕ στα 

εκπαιδευτικά συστήματα χωρών, η οποία 

προωθείται και κατοχυρώνεται θεσμικά 

σε υπερεθνικές και εθνικές ρυθμίσεις και 

συμφωνίες (Σοφός, Kron 2010, 39-62) 

πληθαίνουν σταθερά τα σχολεία, που 

προσπαθούν να αξιοποιήσουν τα πλεονε-

κτήματα που προσφέρει η χρήση των ΤΠΕ 

στην εκπαιδευτική διαδικασία στα πλαί-

σια του σχολείου. Επιπλέον, έχουν τοπο-

θετηθεί στο προσκήνιο του ενδιαφέρο-

ντος παλαιότερες μορφές εκπαίδευσης, 

οι οποίες είχαν οργανωθεί σε περιορι-

σμένο βαθμό προκείμενου να καλύψουν 

συγκεκριμένες κοινωνικό-οικονομικές 

ανάγκες, γεωγραφικό-εργασιακές ιδιαι-

τερότητες κ.α. Γνωστά είναι τα μορφωτι-

κά ιδρύματα που από τις αρχές του 20ου 

αιώνα παρείχαν για παράδειγμα είτε εξ 

ολοκλήρου είτε συμπληρωματική εξ απο-

στάσεως εκπαίδευση, όπως το Alice 

Springs School of the Air στην Αυστραλία. 

 

Εννοιολογικοί προσδιορισμοί 

Όροι όπως «ψηφιακά», «εικονικά» και 

«ηλεκτρονικά» σχολεία, έχουν γίνει το 

επίκεντρο αρκετών συζητήσεων και ερευ-

νών γύρω από την εκπαίδευση. Το γεγο-

νός αυτό πρέπει να γίνει αντιληπτό σε 

συνάρτηση με μια γενικότερη εξέλιξη σε 

επίπεδο εθνικής, κοινοτικής  και διακρα-

τικής εκπαιδευτικής πολιτικής και όχι ως 

ένα αυτοφυές φαινόμενο. Πολλές χώρες, 

αναγνωρίζοντας το ρόλο των Τεχνολογιών 

της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών, 

έχουν θέσει πολιτικές, που στοχεύουν 

στην ενσωμάτωσή τους στην εκπαιδευτι-

κή διαδικασία, στα πλαίσια συνολικών 

μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων 

(Kozma, Anderson, 2002, Σοφός, Kron 

2010). Στην Ελλάδα η εκπαιδευτική πολι-

τική, κινείται προς την κατεύθυνση δημι-

ουργίας του Νέου Σχολείου, βασικό συ-

στατικό του οποίου αποτελεί το Ψηφιακό 

Σχολείο (http://digitalschool.minedu .gov. 

gr). 

Σε αυτό το σημείο γίνεται η διευκρίνιση, 

ότι στην υποχρεωτική εκπαίδευση, η ει-

σαγωγή των νέων Μέσων και της μαθη-

σιακής τεχνολογίας, γίνεται κατά κύριο 

λόγο για να υποστηριχτεί ο εκπαιδευτικός 

μέσα στην τάξη και να ενδυναμωθεί η 

εκπαιδευτική διαδικασία με ενεργούς 

τρόπους μάθησης, και δευτερευόντως για 

την υποστήριξη της εξατομικευμένης μά-

θησης του μαθητή (π.χ. φροντιστηριακά 

μαθήματα 3ης λυκείου). Αυτό, διαφορο-

ποιείται λίγο στην τριτοβάθμια εκπαί-

δευση αλλά ακόμα περισσότερο σε αυτό 

που ονομάζουμε «δια βίου μάθηση» 

(lifelong learning) όπου το e-learning 

μπορεί να είναι και ο κύριος τρόπος μι-



ντιακά διαμεσολαβούμενης, δηλαδή εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης – μάθησης 

(π.χ. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο ή Online Δια 

Βίου Προγράμματα κτλ). Λαμβάνοντας 

υπόψη αυτήν την διαφοροποίηση, μπο-

ρούμε να κατανοήσουμε ότι δηλαδή η εν 

λόγω ηλεκτρονική πλατφόρμα του ψηφι-

ακού σχολείου που εξετάζουμε λειτουρ-

γεί με διττό τρόπο: α) ως μέσω στήριξης 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας και β) ως 

μέσο εξατομικευμένης υποστήριξης και 

προετοιμασίας για μαθητές λυκείου. 

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της 

Επικοινωνίας προσφέρουν νέες δυνατό-

τητες στη διδασκαλία και τη μάθηση. Ο-

ποιαδήποτε μορφή εκπαίδευσης χρησι-

μοποιεί τις δυνατότητες των ηλεκτρονι-

κών μέσων, χαρακτηρίζεται ως e-learning 

(ηλεκτρονική μάθηση) (Anohina, 2005). 

Συμφώνα με την προσέγγιση του National 

College for School Leadership  ως ηλε-

κτρονική μάθηση ορίζεται «ένα φάσμα 

δραστηριοτήτων, από την αποτελεσματι-

κή χρήση των ψηφιακών πηγών και των 

τεχνολογιών εκμάθησης στην τάξη, έως 

μια προσωπική εμπειρία εκμάθησης που 

πετυχαίνεται μέσω της ατομικής πρό-

σβασης στο σπίτι ή και αλλού στις τεχνο-

λογίες επικοινωνίας και πληροφορικής. 

Σε συνδυασμό με την καθιερωμένη e-

learning διαδικασία, μπορεί να παρέχει 

στα άτομα νέες και συναρπαστικές ευ-

καιρίες να εκπληρώσουν τις ακαδημαϊκές 

και δημιουργικές δυνατότητές τους στο 

δικό τους ρυθμό. Θέτει επίσης τα θεμέλια 

για μια αποτελεσματική δια βίου μάθη-

ση» (NGfL 2002, 3, οπ. αναφ. στο Moyra, 

2002, 6). Κατ΄ ανάλογο τρόπο οι Καμπου-

ράκης και Λουκής (2006) ορίζουν την η-

λεκτρονική μάθηση ως την οποιαδήποτε 

χρήση των τεχνολογιών της πληροφορι-

κής και των επικοινωνιών, αξιοποιώντας 

ιδιαίτερα το διαδίκτυο και τις υπηρεσίες 

του, για τη δημιουργία εμπειριών μάθη-

σης με απώτερο σκοπό την απόκτηση νέ-

ων γνώσεων, δεξιοτήτων και την αλλαγή 

στάσεων ή αντιλήψεων σε μια ομάδα 

στόχο. Από τα πιο πάνω γίνεται κατανοη-

τό ότι η ηλεκτρονική μάθηση προσφέρει 

ποικίλες δυνατότητες στους μαθητές και 

στους εκπαιδευτικούς, ενώ στοχεύει στην 

αξιοποίηση των ΤΠΕ, ώστε να παρέχεται 

εξατομικευμένη μάθηση, αλληλεπιδρα-

στικότητα, πολυμεσική παρουσίαση εκ-

παιδευτικού περιεχομένου, εκπαιδευτικό 

υλικό και υποστήριξη, ανεξαρτήτως τό-

που και χρόνου, καθώς και περιβάλλον 

όπου ο μαθητής έχει ο ίδιος την ευθύνη 

της μάθησής του (Σολομωνίδου, 2006).  

Σχετίζοντας τα παραπάνω με τη σχολική 

εκπαίδευση μπορούμε να διαπιστώσουμε 

ότι η ηλεκτρονική μάθηση αξιοποιείται 

κατά την εκπαιδευτική διαδικασία με τη 

χρήση Η/Υ, offline μαθησιακών περιβαλ-

λόντων (CD, DVD) και εσωτερικών δικτύ-

ων (intranet)  καθώς επίσης και υπηρε-

σιών του διαδικτύου για την δημιουργία, 

αποθήκευση και διανομή πληροφοριών 



και υλικών που θεωρούνται σημαντικά 

για την μελέτη και τη μάθηση. Με τον 

όρο «Online Learning» διευρύνεται η πιο 

πάνω προσέγγιση της ηλεκτρονικής μά-

θησης κατά κύριο λόγο με τη χρήση της 

τηλεπικοινωνίας μέσω του διαδικτύου 

(WWW) που επιτρέπει επιπλέον τη σύγ-

χρονη επικοινωνία με ποικίλες μορφές, 

π.χ. skype, virtual classroom. 

Οι όροι digital School «ψηφιακό σχολείο» 

ή digital classroom (ψηφιακή τάξη) χρη-

σιμοποιούνται συνήθως για εκπαιδευτι-

κές δομές που κάνουν ευρεία χρήση των 

τεχνολογιών ηλεκτρονικής μάθησης και 

απαιτούν συστηματικές μεταρρυθμιστι-

κές και θεσμικές ενέργειες. Οι καινοτομί-

ες αυτές εφαρμόζονται συνήθως στη δια 

ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ πα-

ράλληλα επιχειρούν να διευρύνουν χω-

ροχρονικά τη δια ζώσης εκπαίδευση ε-

φαρμόζοντας μικτές, δηλαδή συνδυαστι-

κές μορφές διδασκαλίας και μάθησης 

(Σοφός, Kron 2010, 134-140). Διαμορφώ-

νουν εκπαιδευτικά παραδείγματα για τον 

«επαναπροσδιορισμό και τη βελτίωση 

της διδασκαλίας, της μάθησης και της 

διοίκησης» (Kerr, Pane, Barney, 2003). 

Εναλλακτικά χρησιμοποιείται ο όρος 

«σχολεία ηλεκτρονικής μάθησης» (e-

learning schools) (Evans, 2002). Σύμφωνα 

με το πρόγραμμα DER (Digital Education 

Revolution) που συμφώνησαν να ακο-

λουθήσουν όλες οι Αυστραλιανές Κυβερ-

νήσεις, για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ 

στην εκπαιδευτική διαδικασία, τέσσερα 

είναι τα σκέλη που συντελούν στην αλλα-

γή του σχολείου: α) η ηγεσία, β) οι υπο-

δομές, γ) οι μαθησιακές πηγές και δ) η 

ικανότητα των καθηγητών (DER Strategic 

Plan, 2008). Η μελέτη του National 

College for School Leadership προσδιορί-

ζει αντιστοίχως τις εξής διαστάσεις: α) η 

ηγεσία του σχολείου, β) η διοίκηση του 

σχολείου και η διαχείριση των πόρων, γ) 

η υποστήριξη των εκπαιδευτικών, δ) η 

εξέλιξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

(Evans, 2002). Στα ψηφιακά σχολεία αξι-

οποιούνται αποτελεσματικά οι ψηφιακές 

πηγές και οι εκπαιδευτικές τεχνολογίες 

τόσο στην τάξη, όσο και από το σπίτι, 

προσφέροντας έτσι δυνατότητες εξατομι-

κευμένης εκπαίδευσης, αφού ο μαθητής 

μπορεί να εργαστεί με το δικό του προ-

σωπικό ρυθμό και σύμφωνα με τις προ-

σωπικές του ανάγκες (Evans, 2002). 

Ο όρος e-school (ηλεκτρονικό σχολείο) 

χρησιμοποιείται για να περιγράψει την 

παροχή μαθημάτων εξ αποστάσεως χρη-

σιμοποιώντας τις δυνατότητες που προ-

σφέρουν οι τεχνολογίες της ηλεκτρονικής 

μάθησης (Sultana, 2010; Kamei, 2010). Ο 

όρος αυτός σχετίζεται άμεσα με τον όρο 

Virtual Course, που συχνά χρησιμοποιεί-

ται ως συνώνυμο του e-school, καθώς ο 

όρος virtual course περιλαμβάνει online 

πόρους, όπως ηλεκτρονικά αποθετήρια 

με αρχεία, παρουσιάσεις, δραστηριότη-

τες προσομοιώσεις κ.α. που μπορούν δι-



ανεμηθούν με δύο κυρίως τρόπους α) ως 

εκπαιδευτικό πακέτο για την αυτόνομη 

και ανεξάρτητη μελέτη που περιλαμβάνει 

ελάχιστη εμπλοκή του εκπαιδευτικού, 

κατ΄ αναλογία της εκπαίδευση δια αλλη-

λογραφίας, β) ως εκπαιδευτικό πακέτο 

για την αυτόνομη και ανεξάρτητη μελέτη 

που προϋποθέτει τη συνεχή εμπλοκή του 

εκπαιδευτικού και της face to face ή one 

on one επικοινωνίας μέσω e-Mail, chat, 

skype κ.α. Ένα ηλεκτρονικό σχολείο απο-

τελεί στην απλούστερη μορφή του μέσο 

διαμεσολάβησης εκπαιδευτικού υλικού, 

επικοινωνίας και συμβουλευτικής στήρι-

ξης (Watson, 2007).  

Οι όροι virtual school ή  virtual classroom 

(εικονικό σχολείο ή εικονική τάξη), ανά-

λογα με την προσέγγιση που ακολου-

θούν, αναφέρονται επιπλέον και στις δι-

αδράσεις μεταξύ των μαθητών αξιοποιώ-

ντας κυρίως σύγχρονα μέσα επικοινωνί-

ας, καθώς σε αυτήν την περίπτωση η μα-

θησιακή διαδικασία πραγματοποιείται 

στο πλαίσιο μιας μιντιακής διαμεσολα-

βούμενης τάξης και ως εκ τούτου τόσο οι 

μαθησιακές εργασίες όσο και η ίδια εκ-

παιδευτική διαδικασία πραγματοποιείται 

σε προκαθορισμένο χρόνο. Ως εκ τούτου 

οι όροι αυτοί παραπέμπουν σε α) σε ένα 

εκπαιδευτικό ίδρυμα που παρέχει με ο-

λοκληρωμένο τρόπο online  εκπαιδευτικά 

προγράμματα σε όλες τις βαθμίδες και 

άρα σχετίζεται με το ένα e-school, β) με 

ηλεκτρονικές πλατφόρμες τηλετάξης και 

τηλεδιδασκαλία, όπως το Wimba που 

προσδιορίζεται virtual classroom π.χ. στο 

ηλεκτρονικό περιβάλλον του Johannes 

Gutenberg Univerität (Burton 2008)  και 

γ) στην αναπαράσταση ενός πραγματικού 

σχολείου ως εκπαιδευτικής δομής σε ένα 

εικονικό περιβάλλον. Εικονικά σχολεία 

περιλαμβάνουν κυρίως ψηφιακούς πό-

ρους και επιτρέπουν α) την αλληλεπί-

δραση των μαθητών με το υλικό αυτό, 

αλλά β) επίσης και την αμφίδρομη (σύγ-

χρονη και ασύγχρονη) επικοινωνία εκ-

παιδευτικού-μαθητή γ) καθώς επίσης και 

την επικοινωνία των μαθητών μεταξύ 

τους. Ένα άλλο χαρακτηριστικό σχετίζεται 

με το γεγονός ότι τα μαθήματα δεν διεξά-

γονται κυρίως με τη μορφή αυτόνομης 

και ανεξάρτητης μελέτης και η επικοινω-

νία συνήθως είναι σύγχρονη. Εικονικά 

σχολεία και τάξεις περιλαμβάνουν συγκε-

κριμένες ομάδες μαθητών, οι μαθητές 

ακολουθούν συγκεκριμένες δραστηριότη-

τες που έχουν προκαθοριστεί στο ημερο-

λόγιο της τάξης, επικοινωνούν συγχρόνως 

μεταξύ τους. Αυτό γίνεται  δυνατόν με 

την αξιοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης 

Μάθησης (LMS) και ολοκληρωμένων ηλε-

κτρονικών περιβαλλόντων, όπως το OLAT 

(Online Learning And Training) 

(olat.vcrp.de). 

Μια φουτουριστική έκδοση, τουλάχιστον 

για την ελληνική εκπαιδευτική πραγματι-

κότητα, αποτελούν συστήματα εικονικών 

περιβαλλόντων (virtual environment 



systems), όπως το second life, όπου μα-

θητές και εκπαιδευτικοί υποδύονται ει-

κονικούς χαρακτήρες και μελετούν εργα-

ζόμενοι περισσότερο με ψηφιακά αντι-

κείμενα και λιγότερο με ηλεκτρονικά κεί-

μενα. Σύμφωνα με τον Κόμη (2004) πολύ 

σημαντική διάσταση της εικονικότητας 

αποτελεί η δυνατότητα που παρέχει στο 

χρήστη να εξερευνά τον κυβερνοχώρο και 

όχι απλά να πλοηγείται, όπως για παρά-

δειγμα στην περίπτωση των υπερκειμέ-

νων. Η εικονικότητα, σύμφωνα με τον 

Schulmeister, όπως αναφέρουν οι Kron, 

Σοφός (2007), αναφέρεται στις δυνατότη-

τες αντικατάστασης της πραγματικότητας 

χρησιμοποιώντας τον ηλεκτρονικό υπο-

λογιστή και το διαδίκτυο.  Σε αυτήν την 

περίπτωση υπερβαίνει η εικονική μάθηση 

τις δυνατότητες που δίνουν ηλεκτρονικά 

περιβάλλοντα όπως το second life και 

εστιάζει συνήθως σε φαινόμενα τρισδιά-

στατης εμβύθινσης που απαιτεί παράλ-

ληλα επιπλέον περιφερειακά και συ-

σκευές που διευκολύνουν την υποκατά-

σταση της πραγματικότητας, π.χ. χειρι-

στήριο εισόδου (joystick), οπτικοποίησης: 

Οθόνες προσαρμοσμένες στο κεφάλι 

(head-mounteddisplays), τρισδιάστατου 

ήχου, ανάδρασης: Υπάρχουν συσκευές 

ανάδρασης δυνάμεων και ανάδρασης 

αφής, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

για να προσομοιώσουν την αίσθηση που 

έχει το δέρμα όταν αγγίζει διαφόρων ει-

δών υλικά. 

Ο ορισμός αυτός αφήνει πολλά περιθώ-

ρια ερμηνείας και οδηγεί στη σύγχρονη 

χρήση του όρου της εικονικής μάθησης, 

για την περιγραφή διαδικασιών μάθησης 

που κάνουν χρήση των ΤΠΕ, όπως η ηλε-

κτρονική μάθηση και η βασιζόμενη στο 

δίκτυο μάθηση (Kron, Σοφός, 2007). Είναι 

γεγονός ότι τα αποκαλούμενα στη βιβλιο-

γραφία εικονικά σχολεία, ξεκίνησαν χρη-

σιμοποιώντας εικονικούς κόσμους 

(Cavanaugh, 2009), στην πραγματικότητα 

όμως πλέον η έννοια έχει μετεξελιχθεί και 

τις περισσότερες φορές χρησιμοποιείται 

ταυτόσημα με τον όρο «ηλεκτρονικό σχο-

λείο». 

 

Ελληνικό Ψηφιακό Σχολείο 

Ακολουθώντας τις στρατηγικές που χαρά-

χθηκαν στη Λισσαβόνα η Ελλάδα συνέτα-

ξε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαί-

δευση και Δια Βίου Μάθηση». Το ανα-

πτυξιακό πρότυπο της Ελληνικής Κυβέρ-

νησης περιγράφεται στο Εθνικό Στρατηγι-

κό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013. 

Η σύγχρονη ελληνική εκπαιδευτική πολι-

τική θέτει ως στόχο την αναβάθμιση του 

ελληνικού σχολείου και τη δημιουργία 

του Νέου Σχολείου, όπου προτεραιότητα 

θα έχει ο μαθητής. Το Ψηφιακό Σχολείο 



αποτελεί βασικό κομμάτι του οράματος 

του Νέου Σχολείου. Σύμφωνα με το ενη-

μερωτικό κείμενο του Υπουργείου Παι-

δείας, δια βίου Μάθησης και Θρησκευ-

μάτων, για το Νέο Σχολείο, οι δράσεις 

προς την κατεύθυνση του Ψηφιακού Σχο-

λείου, οργανώνονται σε επτά βασικούς 

άξονες: 1) Ευρυζωνικότητα και εξοπλι-

σμός, 2) Πύλη πληροφόρησης και ηλε-

κτρονικής διακυβέρνησης, 3) Ενίσχυση 

στον εκπαιδευτικό, 4) Ψηφιακό εκπαι-

δευτικό περιεχόμενο, 5) Μετασχηματι-

σμός του υπάρχοντος Προγράμματος 

Σπουδών και εισαγωγή νέων προγραμμά-

των, 6) Ενίσχυση του ρόλου της ειδικής 

αγωγής, 7) Δημιουργία μηχανισμού αξιο-

λόγησης και εποπτείας. 

Στα πλαίσια του Ψηφιακού Σχολείου, έχει 

δημιουργηθεί ηλεκτρονική πλατφόρμα, η 

οποία βρίσκεται ακόμη σε πιλοτική ε-

φαρμογή 

(http://digitalschool.minedu.gov.gr/). Η εν 

λόγω πλατφόρμα δημιουργήθηκε στη 

βάση του Open eClass, ενός Συστήματος 

Διαχείρισης Μαθημάτων, που αναπτύ-

χθηκε και υποστηρίζεται από το Πανελ-

λήνιο Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet, για 

την παροχή Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τη-

λεκπαίδευσης (Τσιμπάνης, Κράλλη, Μαυ-

ρομμάτης, 2008). Παρέχει σε μαθητές, 

εκπαιδευτικούς και γονείς, πρόσβαση στο 

αναλυτικό πρόγραμμα και όλο το διδα-

κτικό πακέτο, που περιλαμβάνει βιβλία 

μαθητή και εκπαιδευτικού, βιβλία εργα-

σιών και εργαστηριακούς οδηγούς. Τα 

παραπάνω παρουσιάζονται ανά κεφά-

λαιο ή διδακτική ενότητα και έχουν τη 

μορφή pdf αρχείων. Υπάρχει επίσης υπο-

στηρικτικό υλικό, όπως προσομοιώσεις, 

βιντεομαθήματα, υλικό από την εκπαι-

δευτική τηλεόραση και ασκήσεις αυτοα-

ξιολόγησης. Για κάθε μάθημα παρέχονται 

οι παρακάτω επιμέρους επιλογές: Ανα-

κοινώσεις, Αρχεία Μαθήματος, Ηλεκτρο-

νικό Βιβλίο, Στοιχεία Μαθήματος, Υπο-

στηρικτικό Υλικό. Στην επιλογή Ηλεκτρο-

νικό Βιβλίο γίνεται προσπάθεια να μετα-

τραπούν τα σχολικά βιβλία σε μορφή 

.html, με στόχο οι ενότητες να είναι δια-

δραστικές. Ήδη υπάρχοντα εκπαιδευτικά 

λογισμικά ενσωματώνονται στην πλατ-

φόρμα με τη μορφή υπερσυνδέσμων. 

Προσφέρεται επίσης η επιλογή «Προε-

τοιμάζομαι για Πανελλαδικές», που αφο-

ρά τους μαθητές της Γ’ Λυκείου και γενι-

κά τους υποψήφιους για τις Πανελλαδι-

κές εξετάσεις και προσφέρει ερωτήσεις-

ασκήσεις, σημειώσεις και βιντεοδιαλέξεις 

για πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα. 

  

 

 

 



Σκοπός της έρευνας 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η 

διερεύνηση του βαθμού αξιοποίησης των 

δυνατοτήτων της πλατφόρμας και των 

ποιοτικών χαρακτηριστικών της ηλεκτρο-

νικής μάθησης. Διερευνάται αναφορικά 

με α) τη χρησιμότητα, β) την ευχρηστία, 

γ) την ελκυστικότητά της, καθώς και δ) 

την επάρκεια και οργάνωση του περιεχο-

μένου. Η χρησιμότητα μετρά το βαθμό 

της ικανοποίησης των χρηστών από τη 

χρήση της. Όπως αναφέρει ο Παπαλου-

κάς (2007) «ο όρος ευχρηστία (usability) 

περιγράφεται στο διεθνές πρότυπο ISO 

9241-11 (Ergonomic requirements for 

office work with visual display terminals – 

Guidance on usability) ως, ο βαθμός στον 

οποίο ένα σύστημα μπορεί να χρησιμο-

ποιηθεί από συγκεκριμένους χρήστες 

προκειμένου να επιτευχθούν συγκεκριμέ-

νοι στόχοι με αποτελεσματικότητα, απο-

δοτικότητα και ικανοποίηση σε ένα συ-

γκεκριμένο πλαίσιο χρήσης». Απλου-

στεύοντας, θα λέγαμε ότι αναφέρεται 

στην ευκολία χρήσης της πλατφόρμας, 

ενώ η ελκυστικότητα αφορά το αισθητικό 

κομμάτι της (π.χ. χρώματα, οργάνωση 

χώρου). Εξετάζεται, επίσης, αναφορικά 

με τις δυνατότητες ανατροφοδότησης και 

ενεργού εμπλοκής του μαθητή, που προ-

σφέρει. Η έρευνα στα πλαίσια της πα-

ρούσας εργασίας αφορά την καταγραφή 

των χαρακτηριστικών και των περιεχομέ-

νων, αλλά και τη χρήση της πλατφόρμας 

και συντελείται σε δύο φάσεις. 

 

 

Μεθοδολογία έρευνας 

Στην πλατφόρμα υπάρχουν συνολικά 231 

διαθέσιμα μαθήματα, εκ των οποίων 64 

για το Δημοτικό, 63 για το Γυμνάσιο, 81 

για το Λύκειο και 23 για ΕΠΑΛ. Στην πρώ-

τη φάση επιλέχθηκαν η ΣΤ’ Δημοτικού, η 

Γ’ Γυμνασίου και η Γ’ Λυκείου. Για τη Στ’ 

Δημοτικού υπάρχουν διαθέσιμα 15 μα-

θήματα, για τη Γ’ Γυμνασίου 22 και για τη 

Γ’ Λυκείου 37, στο σύνολο δηλαδή 74 μα-

θήματα. Για κάθε μάθημα καταγράφηκε 

αρχικά, η ύπαρξη ή όχι των επιλογών που 

προσφέρονται από την πλατφόρμα, όπως 

αυτή τροποποιήθηκε για τους σκοπούς 

του Ψηφιακού Σχολείου. Έπειτα, επιλέ-

χθηκαν από τη ΣΤ’ Δημοτικού και τη Γ’ 

Γυμνασίου τα μαθήματα της Γλώσσας, 

των Μαθηματικών και της Φυσικής και 

από τη Γ’ Λυκείου η Έκφραση-Έκθεση, ο 

Φιλοσοφικός Λόγος (Αρχαία Ελληνικά), η 

Φυσική θετικής και τεχνολογικής κατεύ-

θυνσης και τα Μαθηματικά θετικής και 

τεχνολογικής κατεύθυνσης, για τα οποία 

καταγράφηκε το είδος του υποστηρικτι-

κού υλικού που υπάρχει διαθέσιμο. Τα 



δεδομένα εισήχθησαν στο excel και πα-

ρουσιάστηκαν αριθμητικά, αλλά και με τη 

χρήση ποσοστών. Ιδιαίτερη έμφαση δό-

θηκε στον ιστότοπο Ψηφιακά Εκπαιδευ-

τικά Βοηθήματα (http://www.study4 

exams.gr). 
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Πίνακας 1: Φόρμα καταγραφής επιλογών μαθήματος. 

Σε δεύτερη φάση επιλέχθηκαν 9 μαθητές, 

3 της Στ’ Δημοτικού, 3 της Γ’ Γυμνασίου 

και 3 της Γ’ Λυκείου, καθώς και 3 καθηγη-

τές Λυκείου, μία φιλόλογος, ένας μαθη-

ματικός κι ένας φυσικός, με τους οποίους 

διενεργήθηκαν 12 ατομικές ημιδομημέ-

νες συνεντεύξεις δια ζώσης, αλλά και εξ 

αποστάσεως, μέσω skype. Το πλάνο της 

συνέντευξης απαρτιζόταν από 11 κύριες 

ερωτήσεις, με περαιτέρω εναλλακτικές 

ερωτήσεις ανάλογα με την απάντηση και 

τη συγκεκριμένη περίπτωση. Για τους μα-

θητές της Γ’ Λυκείου και για τους εκπαι-

δευτικούς δημιουργήθηκαν 6 πρόσθετες 

ερωτήσεις που αφορούσαν τον ιστότοπο 

των Ψηφιακών Εκπαιδευτικών Βοηθημά-

των. Οι ερωτήσεις διατυπώθηκαν με βά-

ση το σκοπό της έρευνας. Η διάρκειά τους 

κυμάνθηκε από 20 μέχρι 40 λεπτά. Τα 

δεδομένα ηχογραφήθηκαν και στη συνέ-

χεια απομαγνητοφωνήθηκαν. Αρχικά έγι-

νε η επεξεργασία των δεδομένων ανά 

περίπτωση και στη συνέχεια παρουσιά-

στηκαν τα δεδομένα συνολικά και σύμ-

φωνα με τους βασικούς άξονες της συνέ-

ντευξης, δηλαδή τη χρησιμότητα, την ευ-

χρηστία, την ελκυστικότητα και την οργά-

νωση και επάρκεια του περιεχομένου. 



Οι 3 από τους 9 μαθητές, ένας από κάθε 

τάξη, κατοικούν σε μέρη δυσπρόσιτα με 

μικρό πληθυσμό, γεγονός που αποτέλεσε 

και το λόγο επιλογής τους.  Ο ένας από 

αυτούς, μαθητής ΣΤ’ Δημοτικού είναι κά-

τοικος Ανάφης και οι άλλοι δύο, Γ’ Γυ-

μνασίου και Γ’ Λυκείου, κάτοικοι Θηρα-

σιάς. Πρόκειται για δύο νησιά με πολύ 

μικρό αριθμό κατοίκων και σχετικά δύ-

σκολη πρόσβαση σε μορφωτικά αγαθά 

και υπηρεσίες. Για το λόγο αυτό θεωρή-

θηκε ιδιαίτερα ενδιαφέρον να διερευνη-

θούν οι απόψεις τους για την ηλεκτρονι-

κή πλατφόρμα του Ψηφιακού Σχολείου. 

Οι υπόλοιποι 6 μαθητές κατοικούν στην 

πόλη της Ρόδου και επιλέχθηκαν λόγω 

της ευκολίας πρόσβασης. Διερευνήθηκαν 

οι απόψεις τους αναφορικά με τη α) χρη-

σιμότητα, β) ευχρηστία, γ) ελκυστικότητα 

της πλατφόρμας, καθώς και δ) την επάρ-

κεια και οργάνωση του περιεχομένου.  

Πλεονέκτημα της διαδικασίας που ακο-

λουθήθηκε αποτελεί η συλλογή τόσο πο-

σοτικών, όσο και ποιοτικών δεδομένων. Η 

πολυμεθοδική συλλογή στοιχείων ή τρι-

γωνοποίηση, όπως χαρακτηρίζεται, συ-

ντελεί στην πιο ολοκληρωμένη εξέταση 

των δεδομένων και συμβάλλει στην ε-

γκυρότητα των συμπερασμάτων (Cohen, 

Manion, 1997). Στη συνέχεια παρουσιά-

ζονται σε δύο διακριτές ενότητες τα απο-

τελέσματα της έρευνας. 

 

Καταγραφή χαρακτηριστικών των μαθημάτων της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

Κάθε μάθημα στο ψηφιακό σχολείο, π.χ. 

Γεωγραφία, περιέχει συνολικά πέντε κα-

τηγορίες: α) ανακοινώσεις, β) αρχεία μα-

θήματος, γ) ηλεκτρονικό βιβλίο, δ) στοι-

χεία μαθήματος και ε) υποστηρικτικό υλι-

κό. Από τα στοιχεία που προέκυψαν, φαί-

νεται ότι, από τις επιλογές που προσφέ-

ρονται για κάθε μάθημα, η επιλογή Ανα-

κοινώσεις δεν χρησιμοποιείται σε κανένα 

από αυτά. Η επιλογή Αρχεία Μαθήματος 

περιλαμβάνει α) τα ΔΕΠΠΣ/ΑΠΣ και β) το 

επίσημο Διδακτικό Πακέτο. Τα 

ΔΕΠΠΣ/ΑΠΣ υπάρχουν στο 90,5% των μα-

θημάτων. Σε ορισμένα μαθήματα, για τα 

οποία δεν υπάρχουν ΔΕΠΠΣ/ΑΠΣ ούτε σε 

έντυπη μορφή, προσφέρονται οδηγίες 

διδασκαλίας του μαθήματος. Για τα μα-

θήματα που δεν χρησιμοποιείται η επιλο-

γή αυτή, δεν υπάρχουν ΔΕΠΠΣ/ΑΠΣ ή ο-

δηγίες για τη διδασκαλία ούτε σε έντυπη 

μορφή. Το Διδακτικό Πακέτο περιλαμβά-

νει το επίσημο έντυπο εκπαιδευτικό υλι-

κό, βιβλία μαθητή, βιβλία καθηγητή, τε-

τράδια εργασιών, ακόμα και παροράματα 

βιβλίων, όπου αυτά υπάρχουν, επίσης σε 

pdf μορφή. Για το 97,3% των μαθημάτων  

υπάρχει διαθέσιμο το Διδακτικό Πακέτο. 

Δεν υπάρχει διαθέσιμο μόνο για τα Γερ-

μανικά και τα Γαλλικά της ΣΤ’ Δημοτικού. 

 



Στην επιλογή ηλεκτρονικό βιβλίο προ-

σφέρονται τα βιβλία μαθητή σε μορφή 

html και μόνο σε δύο περιπτώσεις είναι 

εμπλουτισμένα με διαδραστικά στοιχεία. 

Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι μαθητές με 

τη χρήση των υπερσυνδέσμων που υπάρ-

χουν, μπορούν να μεταφερθούν σε εκ-

παιδευτικές πύλες, λεξικά, διάφορες ι-

στοσελίδες και να δουν βίντεο της Εκπαι-

δευτικής τηλεόρασης. Στο Ανθολόγιο Λο-

γοτεχνικών Κειμένων της ΣΤ’ Δημοτικού, 

κάνοντας «κλικ» σε κάποιες λέξεις, εμφα-

νίζεται απευθείας παράθυρο με την εξή-

γηση της λέξης. Απλό ηλεκτρονικό βιβλίο 

υπάρχει για το 73% των μαθημάτων, ενώ 

εμπλουτισμένο υπάρχει για το 2,7% των 

μαθημάτων, δηλαδή μόνο για δύο μαθή-

ματα, το Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμέ-

νων της ΣΤ’ Δημοτικού και τη Μουσική 

της Γ’ Γυμνασίου. 

Στην επιλογή Στοιχεία Μαθήματος υπάρ-

χουν οι επιμέρους επιλογές «Στόχοι» του 

μαθήματος, «ΔΕΠΠΣ/ΑΠΣ» και «Υποστη-

ρικτικό Υλικό». Οι στόχοι υπάρχουν για το 

96% των μαθημάτων. Δεν υπάρχουν για 

τα Γαλλικά και τα Γερμανικά της ΣΤ’ Δη-

μοτικού, καθώς και για τη Φυσική της Γ’ 

Γυμνασίου, για την οποία όμως οι στόχοι 

υπάρχουν στο ΔΕΠΠΣ, το οποίο είναι δια-

θέσιμο. Εδώ τα ΔΕΠΠΣ/ΑΠΣ εμφανίζονται 

στο 89,2% των μαθημάτων. Παρατηρείται 

μια μικρή διαφορά με την αντίστοιχη επι-

λογή των «Αρχείων Μαθήματος», η οποία 

οφείλεται στο γεγονός ότι η επιλογή 

«Στοιχεία Μαθήματος» δεν υπάρχει κα-

θόλου για τη Φυσική της Γ’ Γυμνασίου. Το 

Υποστηρικτικό Υλικό εδώ εμφανίζεται στο 

27% των μαθημάτων. 

Η επιλογή Υποστηρικτικό Υλικό εμφανίζε-

ται και σαν κύρια επιλογή. Εδώ χρησιμο-

ποιείται για το 45,9% των μαθημάτων. 

Βλέπουμε αρκετά μεγάλη διαφορά με την 

αντίστοιχη επιλογή που εντάσσεται στα 

«Στοιχεία Μαθήματος». Όπου υπάρχει 

υλικό και στις δύο επιλογές, αυτό επανα-

λαμβάνεται με επιπλέον υλικό, στην κύ-

ρια επιλογή «Υποστηρικτικό Υλικό». Σε 

ελάχιστες περιπτώσεις υπάρχει υλικό στα 

«Στοιχεία Μαθήματος», που δεν υπάρχει 

και στην κύρια επιλογή. Στα περισσότερα 

μαθήματα συμβαίνει το αντίθετο. Ανα-

φορικά με το υποστηρικτικό υλικό, η 

πλειοψηφία των διαθέσιμων υπερσυνδέ-

σμων οδηγεί στην εκπαιδευτική πύλη e-

yliko. Στο παρακάτω γράφημα φαίνεται η 

συχνότητα χρήσης των διαφορετικών τύ-

πων υποστηρικτικού υλικού, για τα μα-

θήματα που μελετήθηκαν. 

  

  



 

Γράφημα 1: Επιμέρους διαθέσιμοι διαφορετικοί τύποι υποστηρικτικού υλικού 

Όπως φαίνεται από το γράφημα, υπάρ-

χουν διαθέσιμα 15 ολοκληρωμένα εκπαι-

δευτικά πακέτα και ακολουθούν, με την 

αμέσως μεγαλύτερη συχνότητα χρήσης 

τα λογισμικά (9 λογισμικά). Εδώ θα πρέ-

πει να αναφέρουμε ότι για κάποια από τα 

λογισμικά απαιτείται άδεια χρήσης, που 

προσφέρεται μέσω του σχολείου, στο 

οποίο εργάζεται ο εκπαιδευτικός ή μαθη-

τής που θέλει να το χρησιμοποιήσει. Σε 

αρκετές περιπτώσεις εκπαιδευτικών πα-

κέτων, αλλά και δραστηριοτήτων, για τα 

Μαθηματικά και τη Φυσική, χρησιμοποι-

είται το λογισμικό  The Geometer’s 

Sketchpad και σε μερικές περιπτώσεις ο 

Χελωνόκοσμος ή Αβάκιο, που αποτελεί 

εργαλείο δημιουργίας μικρόκοσμων, 

χρησιμοποιώντας της γλώσσα Logo.  

Αναλυτικότερα, για τη ΣΤ’ Δημοτικού, ο 

μέσος όρος των επιλογών που χρησιμο-

ποιούνται για κάθε μάθημα είναι 5,07, 

από το σύνολο των 9 επιλογών που είναι 

διαθέσιμες. Αναφορικά με τις επιλογές 

που χρησιμοποιούνται για τη ΣΤ’ Δημοτι-

κού προέκυψε ότι, στο 80% των μαθημά-

των προσφέρονται τα ΔΕΠΠΣ/ΑΠΣ, το Δι-

δακτικό Πακέτο και οι στόχοι του μαθή-

ματος είναι διαθέσιμα για 86,7% των μα-

θημάτων, απλό Ηλεκτρονικό Βιβλίο δια-

τίθεται για το 60%, ενώ εμπλουτισμένο 

μόνο για ένα μάθημα. Το Υποστηρικτικό 

Υλικό σαν επιμέρους επιλογή είναι δια-

θέσιμο για το 40% των μαθημάτων, ενώ 

σαν κύρια επιλογή υπάρχει για το 66,7%. 

Για τη Γ’ Γυμνασίου ο μέσος όρος των ε-

πιλογών που χρησιμοποιούνται για κάθε 

μάθημα είναι 5,86. Για τη Γ’ Γυμνασίου 

προέκυψε ότι, τα ΔΕΠΠΣ/ΑΠΣ καθώς και 

το Διδακτικό Πακέτο προσφέρονται για 

όλα τα μαθήματα, απλό Ηλεκτρονικό Βι-

βλίο διατίθεται για το 64% των μαθημά-

των, ενώ εμπλουτισμένο για ένα μάθημα 

(4,5%). Οι Στόχοι του μαθήματος και τα 

ΔΕΠΣΣ/ΑΠΣ, ως επιμέρους επιλογή των 

Υποστηρικτικό Υλικό
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«Στοιχείων Μαθήματος», υπάρχουν για 

το 95,4% των μαθημάτων. Το Υποστηρι-

κτικό Υλικό σαν επιμέρους επιλογή είναι 

διαθέσιμο για το 45,4% των μαθημάτων, 

ενώ σαν κύρια επιλογή υπάρχει για το 

81,8%. 

Για τη Γ’ Λυκείου ο μέσος όρος των επιλο-

γών που χρησιμοποιούνται για κάθε μά-

θημα είναι 4,89. Για τη Γ’ Λυκείου, τα 

ΔΕΠΠΣ/ΑΠΣ προσφέρονται για το 89,2% 

των μαθημάτων, το Διδακτικό Πακέτο και 

οι Στόχοι για όλα τα μαθήματα, απλό Η-

λεκτρονικό Βιβλίο διατίθεται για το 83,8% 

των μαθημάτων, ενώ εμπλουτισμένο για 

κανένα μάθημα. Το Υποστηρικτικό Υλικό 

σαν επιμέρους επιλογή είναι διαθέσιμο 

για το 10,8% των μαθημάτων, ενώ σαν 

κύρια επιλογή υπάρχει για το 16,2%. 

Τα Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήματα 

(ΨΕΒ), που προσφέρονται ως υποστηρι-

κτικό υλικό για τη Γ’ Λυκείου, παρουσιά-

ζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Στις περισσό-

τερες περιπτώσεις, υπάρχει μια εισαγωγή 

με τους στόχους της ενότητας, βιντεοδια-

λέξεις, σημειώσεις και ανάλογα με το μά-

θημα, ερωτήσεις, λυμένα θέματα, θέματα 

προς επίλυση και παραδείγματα. Κάθε 

φάκελος σημειώσεων είναι σχετικά μι-

κρής έκτασης και μπορεί να περιλαμβάνει 

ανάλογα με το μάθημα επεξηγηματικά 

σχόλια και παρατηρήσεις, μεταφράσεις 

και λεξιλόγιο για το μάθημα των Αρχαίων 

κ.α. Σε κάθε ενότητα αναφέρονται οι υ-

πεύθυνοι για την επιμέλεια της ύλης. Οι 

βιντεοδιαλέξεις γίνονται με τη χρήση δι-

αδραστικού πίνακα και στις περισσότερες 

περιπτώσεις είναι το ίδιο υλικό που πα-

ρουσιάζεται γραπτά στις σημειώσεις και 

στις ασκήσεις. Στις περισσότερες περι-

πτώσεις το έγγραφο υλικό είναι αποθη-

κεύσιμο σε μορφή pdf. Οι βιντεοδιαλέξεις 

μπορούν επίσης να αποθηκευθούν, ώστε 

ο μαθητής να έχει πρόσβαση σε αυτές και 

εκτός σύνδεσης. Στις σημειώσεις προστί-

θενται applets (πολυμεσικές διαδραστι-

κές εφαρμογές), με δυνατότητα αποθή-

κευσης. Προς το παρόν υπάρχουν μόνο 

για το μάθημα της Φυσικής και περιλαμ-

βάνουν προσομοιώσεις. Υπάρχουν δια-

θέσιμες ερωτήσεις κλειστού τύπου, τις 

οποίες ο μαθητής συμπληρώνει και αφού 

ολοκληρώσει εμφανίζονται τα αποτελέ-

σματα. Υπάρχουν επίσης επαναληπτικά 

διαγωνίσματα και απαντήσεις σε συχνές 

ερωτήσεις. Ο «χώρος του μαθητή», απαι-

τεί εγγραφή και προσφέρει στους μαθη-

τές τη δυνατότητα να αποστείλουν τις 

ερωτήσεις τους και να λάβουν απάντηση 

εντός κάποιων ημερών. 
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Σημειώσεις 538 145 79 

Σημειώσεις applets   7 

Βιντεοδιαλέξεις 484 323 113 

Λυμένα θέματα   43 

Θέματα προς επίλυση   74 

Παραδείγματα  118  

Ερωτήσεις-Ασκήσεις 147 142  

Διαγωνίσματα 4  
(τα 3 περιλαμβάνουν 

ενδεικτικές  
απαντήσεις) 

3  
(τα 2 περιλαμβάνουν 

ενδεικτικές 
απαντήσεις) 

2  
(με ενδεικτικές  

απαντήσεις) 

Επαναληπτικά θέματα  36 32 

 
Πίνακας 1:  

Περιεχόμενα α) Αρχαίων Ελληνικών & Μαθηματικών Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 
 

Καταγραφή απόψεων των μαθητών από τις συνεντεύξεις 

Tα αποτελέσματα των συνεντεύξεων, έ-

δειξαν ότι οι 4 από τους 9 μαθητές είχαν 

επισκεφθεί την πλατφόρμα πριν ενημε-

ρωθούν για τη συνέντευξη, οι 3 εκ των 

οποίων με παρότρυνση καθηγητή τους. 

Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε ότι έγινε 

προσπάθεια να εντοπιστούν μαθητές που 

να την έχουν χρησιμοποιήσει ήδη, γεγο-

νός που ήταν αρκετά δύσκολο, καθώς οι 

περισσότεροι δεν γνώριζαν καν την ύπαρ-

ξή της. Οι 4 από τους 9 μαθητές δήλωσαν 

ότι οι καθηγητές τους χρησιμοποιούν αρ-

κετά τις δυνατότητες των ΤΠΕ κατά την 

εκπαιδευτική διαδικασία, στο σχολείο. 

Αναφορικά με τη χρησιμότητα της πλατ-

φόρμας, οι 7 από τους 9 μαθητές θεω-

ρούν ότι είναι χρήσιμη, ο ένας εκ των ο-

ποίων, διευκρινίζει ότι τη βρίσκει χρήσιμη 

στην περίπτωση που δεν έχουν βιβλία, 

ενώ μία μαθήτρια επισημαίνει ότι δεν 

έχουν όλοι οι μαθητές την ίδια ευχέρεια 

στη χρήση του Η/Υ. Οι 2 από τους 9, μα-

θητές Γ’ Λυκείου, βρίσκουν χρήσιμη μόνο 

την επιλογή των Ψηφιακών Εκπαιδευτι-

κών Βοηθημάτων, που προσφέρει η 

πλατφόρμα ως υποστηρικτικό υλικό. Όλοι 

οι μαθητές θεωρούν ότι είναι εύχρηστη 

και δεν αντιμετώπισαν πρόβλημα κατά 



την πλοήγηση. Δυσλειτουργίες κατά τη 

χρήση της αντιμετώπισαν 2 από τους 9 

μαθητές. Αναφορικά με την αισθητική της 

πλατφόρμας, 5 από τους 9 μαθητές, θεω-

ρούν ότι είναι ελκυστική, 3 από αυτούς, 

μέτριας ελκυστικότητας και ο ένας δήλω-

σε ότι η αισθητική δεν τον ενδιαφέρει. 

Μόνο ένας από τους 9 θεωρεί επαρκές το 

περιεχόμενο, αλλά όπως δήλωσε δεν τη 

χρησιμοποιεί ούτε θα τη χρησιμοποιήσει, 

ενώ όλοι θεωρούν ότι είναι καλά οργα-

νωμένο. Από τους 6 μαθητές ΣΤ’ Δημοτι-

κού και Γ’ Γυμνασίου, οι 4 δεν είχαν α-

σχοληθεί αρκετά με το υποστηρικτικό 

υλικό και δεν μπορούσαν να εκφέρουν 

άποψη για το αν τους εμπλέκει ενεργά 

στη μαθησιακή διαδικασία, ενώ οι 2 που 

είχαν ασχοληθεί, απάντησαν θετικά σε 

αυτό. Για τους μαθητές της Γ’ Λυκείου το 

υποστηρικτικό υλικό αποτελείται κυρίως 

από τα Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήμα-

τα στα οποία θα αναφερθούμε παρακά-

τω. 

Από τους 3 καθηγητές, οι 2 δεν είχαν 

πρόσβαση στο διαδίκτυο από το σπίτι, 

λόγω ανεπαρκούς διαδικτυακής κάλυψης 

των Κυθήρων, όπου κατοικούν, ενώ όλοι 

είχαν ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Όλοι 

τους είχαν επισκεφθεί την πλατφόρμα 

πριν τη συνέντευξη, για να βρουν βιβλία 

που δεν είχαν στο σχολείο, πλέον όμως τη 

χρησιμοποιούν σπάνια ή καθόλου. Οι 

απόψεις τους είναι κοινές για όλα σχεδόν 

τα ερωτήματα. Δεν την θεωρούν ιδιαίτε-

ρα χρήσιμη, αλλά πιστεύουν ότι είναι εύ-

χρηστη και δεν έχουν αντιμετωπίσει δυ-

σκολίες στην πλοήγηση ή άλλου είδους 

δυσλειτουργίες. Οι 2 από αυτούς πιστεύ-

ουν ότι είναι αρκετά καλή αισθητικά, ενώ 

η μία τη βρίσκει μέτρια. Αναφορικά με το 

περιεχόμενο, θεωρούν ότι είναι καλά ορ-

γανωμένο, αλλά όχι επαρκές. Κανένας 

από τους 3 δεν χρησιμοποιεί λογισμικά 

στην εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και η 

χρήση των ΤΠΕ γενικότερα είναι περιορι-

σμένη, κυρίως λόγω έλλειψης υποδομών. 

Τον ιστότοπο των Ψηφιακών Εκπαιδευτι-

κών Βοηθημάτων, όλοι οι μαθητές της Γ’ 

Λυκείου τον θεωρούν χρήσιμο, ενώ οι 

εκπαιδευτικοί όχι ιδιαίτερα έως καθόλου. 

Μόνο ένας μαθητής θεωρεί ότι θα μπο-

ρούσε να αντικαταστήσει τα φροντιστη-

ριακά μαθήματα, αλλά με πολύ δουλειά 

ακόμη. Οι μαθητές εξέφρασαν θετική ά-

ποψη για το «Χώρο του Μαθητή», αν και 

δεν έχουν χρησιμοποιήσει αυτή τη δυνα-

τότητα, ενώ οι 2 από τους 3 εκπαιδευτι-

κούς θεωρούν ότι οι μαθητές δεν θα το 

χρησιμοποιήσουν. Η μία εκπαιδευτικός 

δεν εξέφρασε άποψη ως προς αυτό. Ένας 

από τους 3 μαθητές και ένας από τους 3 

εκπαιδευτικούς, θεωρούν ότι δεν είναι 

εύχρηστος και αντιμετώπισαν προβλήμα-

τα κατά την πλοήγηση. Οι υπόλοιποι δεν 

αντιμετώπισαν προβλήματα. Τέλος, όλοι 

πιστεύουν ότι χρειάζεται περισσότερο 

υλικό για τη βελτίωσή του. 



Συμπεράσματα 

Τα συμπεράσματα αναφέρονται σε δύο 

επίπεδα: α) στα αποτελέσματα της έρευ-

νας και β) στη σύλληψη και στον τύπο 

ηλεκτρονικής μάθησης που διαμορφώνει 

η πιλοτική πλατφόρμα. Σε σχέση με το 

πρώτο, φαίνεται ότι στην ηλεκτρονική 

πλατφόρμα του ψηφιακού σχολείου πε-

ριέχονται πέντε κατηγορίες υλικού. Κατά 

κύριο λόγο περιέχει το ήδη υπάρχον έ-

ντυπο υλικό (σχολικά εγχειρίδια, ΔΕΠΠΣ 

κ.α.) σε ψηφιακή μορφή. Επιπλέον, το 

ψηφιακό υλικό έχει συμπληρωθεί με εκ-

παιδευτικά λογισμικά που είχαν εκπονη-

θεί κυρίως στο πλαίσιο των προγραμμά-

των  Πηνελόπη για την ανάπτυξη εκπαι-

δευτικού λογισμικού και Κίρκη για την 

προσαρμογή υπάρχοντος λογισμικού 

στην ελληνική γλώσσα. Το Ελληνικό Υ-

πουργείο Παιδείας στο διάστημα 2000-

2006 στο πλαίσιο του προγράμματος 

Δράσης «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για 

την Κοινωνία της Πληροφορίας 2000-

2006  χρηματοδότησε τη δημιουργία πά-

νω από 70 διδακτικών και εκπαιδευτικών 

λογισμικών για όλες τις βαθμίδες εκπαί-

δευσης (Σοφός, Kron 2010). Στις δύο αυ-

τές κατηγορίες περιεχομένου διακρίνεται 

και μια τρίτη. Πρόκειται για ψηφιακούς 

μαθησιακούς πόρους που έχουν δημι-

ουργήσει ατομικά εκπαιδευτικοί και από 

τις δύο βαθμίδες της εκπαίδευσης, καθώς 

επίσης και για ψηφιακό περιεχόμενο που 

προέρχεται από άλλους οργανισμούς. Η 

τέταρτη κατηγορία περιέχει εκπαιδευτικό 

υλικό που προέρχεται από μη τυπικούς 

εκπαιδευτικούς οργανισμούς, όπως η 

εκπαιδευτική ραδιοτηλεόραση, η οποία 

ψηφιοποίησε τις ήδη υπάρχουσες εκπαι-

δευτικές παραγωγές και τις συμπλήρωσε 

με νέες. Τέλος περιέχει επίσης υλικό, το 

οποίο έχει εκπονηθεί με διαφορετικό 

σχεδιασμό, π.χ. ως σύντομες τηλεδιδα-

σκαλίες μονής κατεύθυνσης, δυναμικές 

ψηφιακές μεταφράσεις, προσομοιώσεις 

κ.α. για τη στήριξη των τελειόφοιτων μα-

θητών του λυκείου. 

Από τη διαφορετικότητα των εκπαιδευτι-

κών υλικών, του θεσμικού και ιστορικού 

πλαισίου δημιουργίας γίνεται κατανοητό 

το γεγονός ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα 

περιέχει στατικά ηλεκτρονικά κείμενα, 

offline εκπαιδευτικά λογισμικά και online 

δυναμικά υλικά. Καθώς τα περισσότερα 

υλικά έχουν παραχθεί ήδη ως στατικό 

υλικό, αποτελούν την πλειοψηφία στην 

ηλεκτρονική πλατφόρμα. Μόνο αυτά που 

δημιουργήθηκαν την τελευταία περίοδο 

έχουν αλληλεπιδραστικό χαρακτήρα. Δι-

αφαίνεται ότι δεν αξιοποιούνται επαρκώς 

οι δυνατότητες της πλατφόρμας, όπως 

αυτή έχει διαμορφωθεί για τους σκοπούς 

του Ψηφιακού Σχολείου. Το υλικό που 

προσφέρεται στην παρούσα φάση είναι 

αρκετά περιορισμένο. Βασικά ποιοτικά 

χαρακτηριστικά της ηλεκτρονικής μάθη-



σης, όπως η ανατροφοδότηση και η ενερ-

γός εμπλοκή του μαθητή δεν εμφανίζο-

νται σε μεγάλο βαθμό, ενώ περιορίζονται 

στο υποστηρικτικό υλικό το οποίο οι μα-

θητές σπάνια χρησιμοποιούν μόνοι τους 

και για τη χρήση του από τους εκπαιδευ-

τικούς απαιτείται εξοπλισμός και κατάλ-

ληλη επιμόρφωση. Θα μπορούσαμε να 

πούμε ότι η πλατφόρμα λειτουργεί πε-

ρισσότερο σαν ψηφιακό αποθετήριο αρ-

χείων. Έχουν ψηφιοποιηθεί τα βιβλία και 

έχει συγκεντρωθεί και διατίθεται με τη 

μορφή υπερσυνδέσμων, υλικό που ήδη 

υπήρχε, ενώ το πρόσθετο εκπαιδευτικό 

περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί είναι 

πολύ περιορισμένο.  

Το καινοτόμο στοιχείο της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας έγκειται στο γεγονός ότι ορ-

γανώνει συστηματικά μαθησιακούς πό-

ρους τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης 

ανά σχολική βαθμίδα, γνωστικό αντικεί-

μενο και ανά διδακτική ενότητα. Με αυ-

τόν τον τρόπο δημιουργεί ένα πλαίσιο 

αναφοράς που απευθύνεται σε κάθε εν-

διαφερόμενο (εκπαιδευτικό, μαθητή, γο-

νέα). Στους αποδέκτες επαφίεται η αξιο-

ποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει η 

ηλεκτρονική πλατφόρμα. Από τις συνε-

ντεύξεις φάνηκε ότι οι 3 από τους 4 μα-

θητές που είχαν επισκεφθεί την πλατ-

φόρμα πριν από τη συνέντευξη είχαν ε-

νημερωθεί από κάποιο καθηγητή τους 

και γενικά ήταν αρκετά δύσκολο να βρε-

θούν μαθητές που να την έχουν επισκεφ-

θεί. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι μάλλον 

δεν υπάρχει επαρκής ενημέρωση τουλά-

χιστον προς τους μαθητές, ενώ οι καθη-

γητές που συμμετείχαν στη συνέντευξη 

την επισκέφθηκαν με αφορμή την έλλει-

ψη βιβλίων στην αρχή της σχολικής χρο-

νιάς. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι δεν 

υπήρξε κάποια ιδιαίτερη διαφοροποίηση 

στις απόψεις των μαθητών  με κριτήριο 

τον τόπο διαμονής τους.  

Αν και η πλατφόρμα για τους περισσότε-

ρους είναι εύχρηστη, αρκετά ελκυστική, 

καλά οργανωμένη και δεν παρουσιάζει 

δυσλειτουργίες, μαθητές και εκπαιδευτι-

κοί συμφώνησαν ότι δεν είναι αρκετά 

επαρκής από άποψη περιεχομένου. Οι 

περισσότερες προτάσεις για τη βελτίωση 

της πλατφόρμας αφορούσαν τον εμπλου-

τισμό της με επιπλέον υλικό, όπως ασκή-

σεις, σημειώσεις συμπληρωματικές του 

βιβλίου, πηγές πληροφοριών και βίντεο. 

Αναφορικά με τη χρησιμότητα της, η 

πλειοψηφία των μαθητών τη θεωρεί χρή-

σιμη, ενώ και οι 3 εκπαιδευτικοί δεν την 

θεωρούν ιδιαίτερα χρήσιμη. Γενικά η 

στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στην 

πλατφόρμα φάνηκε να είναι αρκετά αρ-

νητική. Αναφορικά με το υποστηρικτικό 

υλικό οι μαθητές της ΣΤ’ Δημοτικού δεν 

είχαν ασχοληθεί αρκετά, γεγονός που 

στηρίζει την άποψη ότι μάλλον είναι αρ-

κετά δύσκολο γι’ αυτούς και όπως ανα-

φέρθηκε και νωρίτερα απευθύνεται κυ-

ρίως στους εκπαιδευτικούς. Όπως ανα-



φέρει και η Σιδηρά-Ξένου (2002) ειδικά 

για τη χρήση λογισμικών για τη διδασκα-

λία των μαθηματικών, απαιτείται μια σει-

ρά υποστηρικτικών ενεργειών με κυρίαρ-

χη την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.  

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στις 

συνεντεύξεις τόνισαν την απουσία υπο-

δομών και επαρκούς επιμόρφωσης για τη 

χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδι-

κασία. Όπως συμπεραίνει και η Evans 

(2002) πολύ σημαντικά στοιχεία για τη 

δημιουργία ενός σχολείου που αξιοποιεί 

τις δυνατότητες της ηλεκτρονικής μάθη-

σης, είναι η οργάνωση των υποδομών και 

υποστήριξη των εκπαιδευτικών. Η χρήση 

των ΤΠΕ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από 

τον εκπαιδευτικό και απαιτεί αλλαγή συ-

μπεριφοράς μαθητών, εκπαιδευτικών και 

γονέων (Kerr, Pane, Barney, 2003). 

Αναφορικά με το δεύτερο ζήτημα, από τη 

δόμηση και το είδος του υλικού της ηλε-

κτρονικής πλατφόρμας του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. 

συμπεραίνεται ότι αυτή έχει μια υποστη-

ρικτική λειτουργία. Μπορεί να γίνει αντι-

ληπτή ως ιδιαίτερος τύπος e-school (ηλε-

κτρονικού σχολείου) ή ενός Virtual 

Course. Σε αυτήν συμπεριλαμβάνονται 

online πόροι, όπως pdf, html, video που 

διανέμουν το μαθησιακό περιεχόμενο ως 

εκπαιδευτικό πακέτο για την αυτόνομη 

και ανεξάρτητη μελέτη του μαθητή. Ως εκ 

τούτου  μπορεί να θεωρηθεί ως πρώτη 

πιλοτική προσπάθεια για τη δημιουργία 

ενός ψηφιακού αποθετηρίου, που βοηθά 

την συμπληρωματική – ανεξάρτητη μελέ-

τη (Wedemeyer 1977, όπ. αναφ. στο 

Keegan (2000). Με την έννοια «συμπλη-

ρωματική» εννοούμε ότι, ενώ το περιε-

χόμενο αυτό διδάσκεται στη δια ζώσης 

σχολική εκπαίδευση, τόσο οι εκπαιδευτι-

κοί όσο και οι μαθητές μπορούν να το 

αξιοποιήσουν, οι μεν για την προετοιμα-

σία της διδασκαλίας τους και κατά την 

εκπαιδευτική διαδικασία, οι δε μαθητές, 

για την στήριξη της μελέτης τους και την 

κάλυψη μαθησιακών ελλείψεων (αυτό 

ισχύει κυρίως για τα Ψηφιακά Εκπαιδευ-

τικά Βοηθήματα του Λυκείου). Τα ψηφια-

κά βοηθήματα του λυκείου μπορούν επί-

σης να αξιοποιηθούν και από μαθητές, 

που δεν έχουν μαθησιακές ελλείψεις, 

αλλά επιθυμούν να βελτιώσουν το επίπε-

δό τους.  

Σε περίπτωση που εφαρμοστούν οι προ-

γραμματικές δηλώσεις του Γενικού Γραμ-

ματέα του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. οι όποιες προ-

βλέπουν επιπλέον τη στήριξη των μαθη-

τών σε εξατομικευμένο επίπεδο μέσω 

ασύγχρονης επικοινωνίας σε συγκεκριμέ-

νες εργασίες και μαθησιακές δραστηριό-

τητες, τότε δημιουργούνται οι προϋπο-

θέσεις για ένα μοντέλο συμπληρωματικής 

εξ αποστάσεως εκπαίδευσης  τύπου 

Content & Support Model (Mason 1998). 

Αυτό στηρίζεται στον έντονο διαχωρισμό 

ανάμεσα στο διδακτικό περιεχόμενο του 

μαθήματος και στην υποστήριξη του μα-



θητή από έναν εκπαιδευτή. Το πρώτο υ-

λοποιείται με τη μορφή ενός στατικού 

κορμού πληροφορίας που δεν επιδέχεται 

συχνές και μεγάλες μεταβολές και πα-

ρουσιάζεται σε: α) συνήθως σε έντυπη 

μορφή, που αποστέλλεται ταχυδρομικά ή 

δίνεται προσωπικά στους μαθητές, ή β) 

ηλεκτρονική μορφή υπερκειμένου 

(hypertext). Συνήθως αυτός ο κορμός ο-

νομάζεται "Course Package" (έντυπη 

μορφή) ή "Web Package" (ηλεκτρονική 

μορφή). Παράλληλα, παρέχεται υποστή-

ριξη από την πλευρά του εκπαιδευτή με 

κατά πρόσωπο συναντήσεις ή διασκέψεις 

(σύγχρονες και ασύγχρονες). Με παρό-

μοιο τρόπο, υπάρχει δυνατότητα συνερ-

γασίας μεταξύ των μαθητών. Η ηλεκτρο-

νική πλατφόρμα του ψηφιακού σχολείου 

μπορεί να προσδιοριστεί σε αυτήν την 

περίπτωση ως e-school ή ως Virtual 

Course, για την αυτόνομη και ανεξάρτητη 

μελέτη που προϋποθέτει τη εμπλοκή του 

εκπαιδευτικού στο πλαίσιο της one on 

one επικοινωνίας μέσω e-Mail, chat, 

skype κ.α. (Watson 2007).  

Σε κάθε περίπτωση η ηλεκτρονική πλατ-

φόρμα του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. αποτελεί έναυ-

σμα για την ενεργοποίηση των μαθητών, 

καθώς δημιουργεί συνθήκες ακόμα και 

για μαθητές που για ποικίλους λόγους, 

π.χ. οικονομικούς, γεωγραφικούς, κοινω-

νικούς δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν 

τα μαθησιακά τους κενά. Από την άλλη 

μεριά στην κοινωνία της πληροφορίας και 

της γνώσης, ακριβώς αύτη η τεχνολογικά 

στηριζόμενη δυνατότητα μετατοπίζει την 

ευθύνη στον ίδιο το μαθητή, ο οποίος 

καλείται να αυτενεργήσει και να λάβει 

πρωτοβουλία για την προσωπική, τη μα-

θησιακή ανάπτυξη και τη συνεπαγόμενη 

επαγγελματική επιτυχία του (Kron, Σοφός 

2007, 24-32).  
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Περίληψη 
 

Στη συγκεκριμένη εργασία γίνεται μια 

σύντομη ανασκόπηση στα προγράμματα 

εισαγωγής ενός φορητού Η/Υ ανά μαθητή 

και στη συνέχεια αναφέρονται πλεονε-

κτήματα για τους μαθητές που συμμετέ-

χουν στα προγράμματα αυτά. Στα πλαίσια 

της βιβλιογραφικής ανασκόπησης αναφέ-

ρονται θετικά των προγραμμάτων αυτών, 

αλλά το ενδιαφέρον εστιάζεται στις προ-

κλήσεις και τις δυσκολίες που αντιμετω-

πίζονται κατά την υλοποίησή τους. Έτσι, 

επιχειρείται μια καταγραφή των προβλη-

μάτων αυτών ενώ μέσα από τη βιβλιο-

γραφία αντλούνται και οι τρόποι με τους 

οποίους επιλύονται κάποια από τα προ-

βλήματα αυτά. 

Λέξεις - κλειδιά: Πρόγραμμα ενός φορη-

τού Η/Υ ανά μαθητή 

 

Εισαγωγή 

Με τη διόγκωση του διαδικτύου και τη 

δυνατότητα που παρέχει για άμεση πρό-

σβαση στη γνώση, τα σχολεία έχουν βά-

λει σε προτεραιότητα να μειώσουν την 

αναλογία μαθητή-υπολογιστή (Hadfield, 

2007). Αυτή η τάση να αυξηθεί ο αριθμός 

των υπολογιστών που είναι διαθέσιμος 

στους μαθητές, οδήγησε σε διάφορες 

καινοτομίες, κυρίως στα προγράμματα 

φορητών υπολογιστών (laptop 

initiatives) σύμφωνα με τα οποία οι μα-

θητές σε μια τάξη έχουν τον δικό τους 

φορητό υπολογιστή. 

Όταν ο κάθε μαθητής έχει τον δικό του 

προσωπικό φορητό υπολογιστή, τον ο-

ποίο μπορεί να μεταφέρει και στο σπίτι 

του, τότε μιλάμε για προγράμματα ενός 

φορητού υπολογιστή ανά μαθητή (one-

to-one laptop initiatives). Τα προγράμμα-

τα αυτά αποτελούν μια πολύ αποτελε-



σματική λύση που εστιάζει στην ολιστική 

ένταξη των νέων μέσων στην εκπαιδευτι-

κή διαδικασία, επιτρέποντας στους μαθη-

τές να μαθαίνουν οπουδήποτε και οποτε-

δήποτε. Ουσιαστικά πρόκειται για δύο 

καινοτομίες: Η πρώτη είναι η διαθεσιμό-

τητα των φορητών Η/Υ σε όλους (εκπαι-

δευτικούς και μαθητές) και η δεύτερη 

είναι η διαθεσιμότητα του διαδικτύου και 

η ποικιλία των πόρων που μπορούν να 

βρεθούν σε αυτό (Drayton et al, 2010), 

καθώς η ύπαρξη διαδικτύου θεωρείται 

απαραίτητη στη σχολική τάξη και επιθυ-

μητή στο σπίτι των μαθητών.  

Τα 1:1 περιβάλλοντα διαφοροποιούνται 

από αυτά που κάποιος συναντά σε ένα 

παραδοσιακό σχολείο διότι παρέχουν σε 

όλους τους μαθητές και όλους τους εκ-

παιδευτικούς συνεχή πρόσβαση σε ένα 

μεγάλο εύρος από λογισμικά, ηλεκτρονι-

κά έγγραφα, το διαδίκτυο και άλλες ψη-

φιακές πηγές για διδασκαλία και μάθηση 

χωρίς οι μαθητές μιας τάξης να χρειάζε-

ται να μετακινηθούν στο σχολικό εργα-

στήριο. Αντιθέτως, κάθε εκπαιδευτικός 

και μαθητής έχει τον δικό του προσωπικό 

φορητό Η/Υ τον οποίο μπορεί να μετακι-

νήσει από τάξη σε τάξη (Zucker & 

McGhee, 2005). Ωστόσο, αυτή ακριβώς η 

συνεχής πρόσβαση εγείρει διάφορα ζη-

τήματα, όπως η απόσπαση της προσοχής 

των μαθητών ή τα τεχνικά προβλήματα 

που μπορεί να προκύπτουν. Η παρούσα 

εργασία επιχειρεί να καλύψει τα θέματα 

αυτά όπως και τους τρόπους με τους ο-

ποίους αντιμετωπίστηκαν. 

 

Τα πλεονεκτήματα των προγραμμάτων ενός φορητού Η/Υ ανά μαθητή 

Ένα από τα προφανή πλεονέκτημα που 

σημειώνουν οι εκπαιδευτικοί είναι η 

πρόσβαση των μαθητών στην τεχνολογία 

και τους πόρους του διαδικτύου 

(Lowther, Ross, Morrison, 2001), αλλά και 

η σημαντικά αυξημένη χρήση της τεχνο-

λογίας από τους ίδιους (Bebell, 2008). 

Από τα πρώτα θετικά για τους μαθητές 

που παρατηρούνται σε 1:1 περιβάλλοντα 

είναι η αύξηση και ανάπτυξη τεχνολογι-

κών τους δεξιοτήτων (Jeroski, 2004, Ross, 

2000, Mabry & Snow, 2006), που αποτε-

λούν ένα υποσύνολο της ευρύτερης μι-

ντιακής ικανότητας και γραμματισμού 

(Σοφός, 2010). 

Το αυξημένο μαθητικό εσωτερικό κίνη-

τρο υπογραμμίζεται σε ανάλογες έρευνες 

(Gardner, Morrison, Jarman, 1994, 

Mitchell Institute, 2004, Jeroski, 2005, 

Bebell, 2008), όπως και η ενισχυμένη αυ-

τοπεποίθηση,  το μεγαλύτερο ενδιαφέ-

ρον για το σχολείο (Rockman et al, 1999, 

Lowther, Ross, Morrison, 2001) και για τη 

σχολική εργασία (Silvernail & Harris, 

2003). 



Οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι οι φορη-

τοί υπολογιστές βοηθούν τους μαθητές 

στην παρουσίαση των εργασιών τους 

(Jeroski, 2005), οι οποίες πλέον είναι ω-

ραιότερες αισθητικά (Lowther, Ross, 

Morrison, 2003), υψηλότερης ποιότητας 

(Mitchell Institute, 2004, Mabry & Snow, 

2006, Bebell, 2008), φαίνονται πιο επαγ-

γελματικές (Rockman et al, 1999) ενώ 

παρατηρείται και αύξηση του όγκου της 

μαθητικής εργασίας τόσο μέσα στο σχο-

λείο, όσο και έξω από αυτό (Silvernail & 

Harris, 2003). 

Οι μαθητές φαίνεται να είναι πιο οργα-

νωμένοι (Lowther, Ross, Morrison, 2001), 

πιο υπεύθυνοι, πιο σίγουροι (Jeroski, 

2003), πιο ανεξάρτητοι, πιο ενεργοί (Ross 

et al, 2000), ενισχύεται η κριτική τους 

σκέψη (Mabry & Snow, 2006), πιο αυτό-

νομοι, πιο συνεργάσιμοι με τον εκπαι-

δευτικό (Ross, et al, 2000) και μεταξύ 

τους (π.χ. μαζεύονται όλοι γύρω από ένα 

laptop όταν αυτό έχει πρόβλημα) 

(Rockman et al, 1997), βοηθούν τους εκ-

παιδευτικούς όπου χρειάζεται (Fairman, 

2004, Mabry & Snow, 2006), επικοινω-

νούν καλύτερα και ευκολότερα μαζί τους 

(Bebell, 2005), με το προσωπικό του σχο-

λείου (Mitchell Institute, 2004) αλλά και 

με τους γονείς τους (Lowther, Ross, 

Morrison, 2001). Λόγω φορητών επεκτεί-

νεται η σχολική ημέρα, αφού λόγω του 

φορητού υπολογιστή οι μαθητές ασχο-

λούνται με τις εργασίες του σχολείου στο 

σπίτι τους (Rockman et al, 1998, Mitchell 

Institute, 2004). 

Επίσης παρατηρείται πολύ συχνά βελτίω-

ση σε δεξιότητες αναζήτησης και ανάλυ-

σης (Ross et al, 2001), η οποία έρχεται ως 

αποτέλεσμα της ευκολίας της πρόσβασης 

σε πληροφορίες (Lowther, Ross, 

Morrison, 2003, Jeroski, 2004). Οι μαθη-

τές εκτίμησαν το γεγονός ότι με το διαδί-

κτυο μπορούν να κάνουν ουσιαστική έ-

ρευνα, ότι αποκτούν δεξιότητες που θα 

τους χρησιμεύσουν στην προσωπική και 

επαγγελματική τους ζωή (Rockman et al, 

1999), αναζητούν περισσότερη πληροφο-

ρία μεγαλύτερης ποικιλίας και μαθαίνουν 

να είναι περισσότερο σκεπτικοί σχετικά 

με το ποιες πηγές θα χρησιμοποιήσουν 

και γιατί (Rockman et al, 1998). 

 

Μεθοδολογία 

Σκοπός της εργασίας είναι μέσα από τη 

βιβλιογραφική ανασκόπηση να εντοπι-

στούν κατηγορίες που σχετίζονται με 

προβλήματα και δυσκολίες κατά τη σχε-

δίαση και εφαρμογή προγραμμάτων ενός 

φορητού υπολογιστή ανά μαθητή και ο 

εντοπισμός ενεργειών που έγιναν για την 

αντιμετώπισή τους. Ως μέρος της βιβλιο-

γραφικής ανασκόπησης, λήφθηκαν υπό-

ψη άρθρα από συνέδρια ή επιστημονικά 



περιοδικά, αναφορές και διδακτορικές 

διατριβές τα οποία παρουσιάζουν αποτε-

λέσματα ερευνών σε προγράμματα ενός 

φορητού υπολογιστή ανά μαθητή. Από 

τις 87 εργασίες που εντοπίστηκαν, το εν-

διαφέρον εστιάστηκε σε αυτές όπου α-

νέφεραν είτε προβλήματα που αντιμετω-

πίστηκαν, είτε τρόπους επίλυσης των 

προβλημάτων αυτών. Έτσι, από τις 53 

εργασίες που πληρούσαν τα κριτήρια αυ-

τά, την παρούσα εργασία απασχόλησαν 

δύο βασικά ερωτήματα: 

(1) Ποιες είναι οι προκλήσεις και οι δυ-

σκολίες που παρουσιάζονται, τόσο κατά 

τη σχεδίαση όσο και κατά την εφαρμογή 

προγραμμάτων ενός φορητού Η/Υ ανά 

μαθητή; 

(2) Σε ποιες ενέργειες προέβησαν οι συμ-

μετέχοντες οι σχεδιαστές του προγράμ-

ματος, οι εκπαιδευτικοί ή οι μαθητές για 

να ξεπεράσουν τα προβλήματα αυτά; 

Λόγω του αυξανόμενου ενδιαφέροντος 

για τα προγράμματα ενός φορητού Η/Υ, η 

παρούσα εργασία μπορεί να αποτελέσει 

οδηγό για μελλοντικούς σχεδιαστές ανά-

λογων προγραμμάτων, προετοιμάζοντάς 

τους για θέματα που ενδέχεται να κλη-

θούν να αντιμετωπίσουν. Η παρουσίαση 

των αποτελεσμάτων γίνεται ανά ερευνη-

τικό ερώτημα. Για το πρώτο ερώτημα, 

ομαδοποιούνται οι προκλήσεις και οι δυ-

σκολίες σε κατηγορίες. Για το δεύτερο 

ερώτημα, αναφέρονται οι ενέργειες που 

προτείνονται από τη βιβλιογραφία ή από 

τους ερευνητές για να ξεπεραστούν κά-

ποια από τα θέματα που ανακύπτουν στο 

πρώτο ερώτημα. 

  

Αποτελέσματα 

Πρώτο ερώτημα: Οι προκλήσεις και οι 

δυσκολίες 

Για το πρώτο ερώτημα, βρέθηκαν και πα-

ρουσιάζονται αναλυτικότερα παρακάτω 

εννέα προκλήσεις/δυσκολίες: 1) τα τεχνι-

κά προβλήματα, 2) η απόσπαση της προ-

σοχής των μαθητών, 3) θέματα τροφοδο-

σίας των φορητών, 4) η ανάγκη για επαγ-

γελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών,  

5) η έλλειψη χρόνου των εκπαιδευτικών, 

6) το βάρος των φορητών, 7) η εγκυρότη-

τα των διαδικτυακών πληροφοριών, 8) η 

πίεση προς τους εκπαιδευτικούς για εξα-

ναγκασμένη χρήση του φορητού και 9) η 

ανάγκη γνώση χειρισμού του υπολογιστή. 

Από την στιγμή που υλοποιούνται τα 

προγράμματα, το πρώτο πρόβλημα που 

παρατηρείται είναι τα τεχνικά προβλήμα-

τα, τα οποία αναφέρονται σε 20 έρευνες. 

Οι βλάβες που παθαίνουν οι φορητοί υ-

πολογιστές των παιδιών και γενικότερα η 

αναξιοπιστία της τεχνολογίας αναφέρο-



νται πολύ συχνά στη βιβλιογραφία ως 

ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των 

προγραμμάτων αυτών (Rockman et al, 

1998, Lowther et al, 2001, Ross et al, 

2001, Lowther et al, 2003, Silvernail & 

Harris, 2003, Chamberlain, 2004, 

Rockman et al, 2004, Garthwait & Weller, 

2005, Sclater et al, 2005, Jeroski, 2005, 

Davis et al, 2005, Warschauer & Grimes, 

2005, Dunleavy et al, 2007, Maderthaner, 

2007, Klieger et al, 2009, Drayton et al 

2010, Khambari et al 2011). Τα τεχνικά 

προβλήματα μπορεί να αναφέρονται σε 

φορητούς που κολλάνε, που δε δουλεύ-

ουν, που είναι αργοί, σε βλάβες εξοπλι-

σμού… «Στους περισσότερους υπολογι-

στές χρειάστηκε να γίνει κάποια επι-

σκευή», υπογραμμίζουν οι εκπαιδευτικοί 

(Davis et al, 2005), οι οποίοι ξοδεύουν 

αρκετό χρόνο στην επίλυση των τεχνικών 

προβλημάτων (Gardner et al, 1994) ενώ 

υπάρχουν φορές όπου το μάθημα διακό-

πτεται λόγω βλάβης στην τεχνολογία 

(Mitchell Institute, 2004). Τα τεχνικά προ-

βλήματα αναφέρονται και από τους Απο-

στόλου et al (2011) σε μελέτη περίπτωσης 

σε σχολείο της Κοζάνης κατά τη διάρκεια 

της εφαρμογής του προγράμματος της 

Ψηφιακής Τάξης, αν και «τα τεχνικής φύ-

σεως προβλήματα σταδιακά μειώνονται 

και μετά την πάροδο δύο περίπου μηνών, 

στους οποίους μεσολάβησαν τρία περί-

που μαθήματα, τείνουν να εξαλειφθούν». 

Το δεύτερο μεγαλύτερο πρόβλημα που 

παρατηρείται σε προγράμματα φορητών 

υπολογιστών και αναφέρεται σε 18 έρευ-

νες είναι η απόσπαση της προσοχής των 

μαθητών (Sclater et al, 2005, Clark, 2006, 

Levin, 2006, Tibbets, 2006, Zucker & Hug, 

2007, Maderthaner, 2007, Klieger et al, 

2009). Κάποιοι εκπαιδευτικοί αναφέρουν 

ο ότι φορητός τους προσέθεσε προκλή-

σεις στη διαχείριση της τάξης και στη δια-

τήρηση της πειθαρχίας των μαθητών 

(Zucker & McGhee, 2005, Dunleavy et al, 

2007) και άλλοι θεωρούν ότι πλέον είναι 

δυσκολότερο για τα παιδιά να συγκε-

ντρωθούν στην τάξη (Lei & Zhao, 2008). 

Σύμφωνα με δηλώσεις των εκπαιδευτι-

κών είναι μεγάλη η δυσκολία της παρα-

κολούθησης της χρήσης του φορητού από 

τους μαθητές, όταν οι μαθητές εργάζο-

νται στους υπολογιστές μπορούν πολύ 

γρήγορα να μεταβούν σε δραστηριότητες 

που δεν έχουν σχέση με την εργασία που 

τους ζητείται να εκτελέσουν (Rockman et 

al, 2004). Έχει παρατηρηθεί μαθητές να 

ακούνε μουσική, τα συνομιλούν στο chat 

(Jeroski, 2005, Niles, 2006), να μπαίνουν 

στο MSN και στο facebook (Dalgarno, 

2009), να χαζεύουν με παιχνίδια (McGrail, 

2007), να στέλνουν e-mail στους φίλους 

τους ή γενικότερα να μη συμμετέχουν 

στα μαθήματα (Owen et al, 2005). Τα 

σχολεία έχουν εκφράσει ανησυχία για τις 

ιστοσελίδες τις οποίες επισκέπτονται τα 

παιδιά (Oliver et al, 2009): έχει παρατη-



ρηθεί μαθητές να κατεβάζουν πορνογρα-

φικό υλικό (Clark, 2006) και γενικά να 

μπαίνουν σε ακατάλληλες ιστοσελίδες 

(Drayton et al, 2010). Θα πρέπει να ση-

μειωθεί ότι η απόσπαση της προσοχής 

των μαθητών είναι ένα πόρισμα πιο πρό-

σφατων ερευνών. Είναι πολύ πιθανό να 

συνδέεται με την ύπαρξη ασύρματου δι-

κτύου στις τάξεις. 

Ένα άλλο θέμα το οποίο αναφέρουν οι 

εκπαιδευτικοί ως δυσκολία σε 9 έρευνες 

είναι αυτό της τροφοδοσίας των φορη-

τών. Περιορισμένος χρόνος ζωής της μπα-

ταρίας, αφόρτιστες μπαταρίες, μαθητές 

που ψάχνουν να βρουν πρίζες όταν τε-

λειώνουν οι μπαταρίες (Rockman et al, 

1998, Albion, 1999, Hounshell et al, 2002, 

Bienkowski et al, 2005, Zucker & McGhee, 

2005, Dunleavy et al, 2007, Kemker et al, 

2007, Corn et al, 2009) και τους μαθητές 

να δηλώνουν ότι η δυσκολία φόρτισης 

του φορητού κάποιες φορές έχει επίδρα-

ση στη δουλειά τους (Lane, 2003). 

Παρόλο που στην πλειοψηφία των προ-

γραμμάτων αναφέρεται η επαγγελματική 

ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και η εκ-

παίδευση που τους έχει γίνει, σε 6 έρευ-

νες τονίζεται αυτή ακριβώς η αναγκαιό-

τητα (Lowther et al, 2003), η οποία μάλι-

στα πρέπει να γίνει πριν τη διανομή των 

φορητών στους μαθητές (Corn et al, 

2009). Οι εκπαιδευτικοί συχνά αναφέ-

ρουν ότι για να ανταποκριθούν στις νέες 

προκλήσεις χρειάζονται περισσότερη εκ-

παίδευση (Rockman et al, 1997, Silvernail 

& Lane, 2004, Davis et al, 2005) και κυρί-

ως στην παιδαγωγική αξιοποίηση του 

φορητού (Bernard et al, 2007). 

Ένας τυπικός λόγος που δίνουν οι εκπαι-

δευτικοί για τη μη ολοκληρωτική ένταξη 

της τεχνολογίας στο μάθημα είναι η έλ-

λειψη χρόνου, που αναφέρεται σε 6 έ-

ρευνες: πλέον απαιτείται περισσότερος 

χρόνος για την προετοιμασία του μαθή-

ματος (Sclater et al, 2005, Dalgarno, 2009, 

Drayton et al, 2010), θεωρούν ότι ο φόρ-

τος εργασίας έχει αυξηθεί (Davis et al, 

2005), τονίζουν την ανάγκη εξεύρεσης 

χρόνου για να πειραματιστούν με νέες 

διδακτικές προσεγγίσεις (Zucker & 

McGhee, 2005) ή να μάθουν να χειρίζο-

νται τα νέα λογισμικά (Dalgarno, 2009). 

Επίσης θεωρούν ότι παρόλο που τους 

παρέχεται εκπαίδευση για να αποκτή-

σουν απαραίτητες δεξιότητες, ο χρόνος 

που τους δίνουν για να τις αποκτήσουν 

είναι περιορισμένος (Silvernail & Lane, 

2004).  

Επίσης προκύπτει από 5 έρευνες ότι απο-

τελεί πρόβλημα το βάρος των φορητών 

καθώς υπάρχουν αρκετοί μαθητές που 

παραπονιούνται για αυτό (Rockman et al, 

1998, Abrams, 1999, Newhouse, 2001), 

όπως και για το γεγονός ότι πρέπει να 

μεταφέρουν τον φορητό από και προς το 



σχολείο (Ross et al, 2001, Lowther et al, 

2003) 

Τους εκπαιδευτικούς απασχολούν σε 3 

έρευνες οι διαδικτυακές πληροφορίες 

που ανασύρουν τα παιδιά: Οι εκπαιδευ-

τικοί συνειδητοποιούν ότι οι μαθητές εί-

ναι συχνά εκτεθειμένοι σε πληροφορίες 

που μπορεί να είναι αμφίβολης ποιότη-

τας, λανθασμένες και προκατειλημμένες 

(McGrail, 2004). Ανησυχούν ότι οι μαθη-

τές απλά θα κάνουν “copy-paste” από το 

διαδίκτυο χωρίς να σκέφτονται κριτικά 

και χωρίς προσεκτικό έλεγχο των γεγονό-

των (Lei & Zhao, 2008). Παρόλο που αυτό 

είναι θέμα και σε σχολεία που δε διαθέ-

τουν φορητούς, στα 1:1 προγράμματα η 

πρόκληση μπορεί να είναι μεγαλύτερη 

καθώς οι αναζητήσεις στο διαδίκτυο είναι 

καθημερινή δραστηριότητα για πολλούς 

μαθητές (Zucker & Hug, 2007). 

Ένα άλλο θέμα που ανακύπτει από 3 έ-

ρευνες είναι η πίεση που νοιώθουν οι 

εκπαιδευτικοί από την εξαναγκασμένη 

χρήση του φορητού στο μάθημά τους. 

Μπορεί να νοιώθουν πίεση ότι πρέπει να 

χρησιμοποιήσουν τον φορητό όλη την 

ώρα, ή το μεγαλύτερο μέρος της ώρας. Η 

πίεση αυτή μπορεί να οδηγήσει τους εκ-

παιδευτικούς να χρησιμοποιήσουν τους 

φορητούς με συμβατικό τρόπο (McGrail, 

2006). Σε άλλα σχολεία το προσωπικό 

ένοιωθε πίεση για να «αποδείξει» τη 

χρησιμότητα του φορητού, η πίεση συνή-

θως μεταβιβάζεται στους εκπαιδευτικούς 

οι οποίοι πρέπει να επιδεικνύουν συνε-

χώς ότι χρησιμοποιούν το φορητό με με-

γάλη αποτελεσματικότητα (Cunningham 

et al, 2003). Στην ποιοτική έρευνα των 

Garthwait & Weller (2005), οι εκπαιδευτι-

κοί ομολόγησαν ότι δεν αισθάνθηκαν ά-

νετα με τη χρήση των φορητών για εκ-

παιδευτικούς σκοπούς και αντιμετώπισαν 

δυσκολίες στην προσπάθεια ενσωμάτω-

σής του στη διδακτική πράξη. Δυσκολεύ-

τηκαν να αναμείξουν την παραδοσιακή 

παιδαγωγική με τις απαιτήσεις της διδα-

σκαλίας με φορητούς, κυρίως όσον αφο-

ρά τον προγραμματισμό του μαθήματος 

και την κάλυψη της ύλης. 

Η γνώση χειρισμού του υπολογιστή από 

τους μαθητές είναι μια δυσκολία που ε-

ντοπίζεται σε 2 έρευνες. Υπάρχουν περι-

πτώσεις όπου οι εκπαιδευτικοί αναφέ-

ρουν ως πρόβλημα την έλλειψη των σχε-

τικών δεξιοτήτων από τους μαθητές 

(Lowther et al, 2001) και άλλες περιπτώ-

σεις όπου οι δεξιότητες αυτές διαφέρουν 

σε κάθε μαθητή: οι μαθητές δεν ήξεραν 

πού έχουν αποθηκεύσει τα έγγραφά 

τους, δεν μπορούσαν να συγχρονιστούν 

δουλεύοντας στο σπίτι και άλλοι μαθητές 

που είναι φοβισμένοι να δοκιμάσουν νέα 

πράγματα στον υπολογιστή (Rockman et 

al, 2004).  

Άλλα θέματα που αναφέρονται στη βι-

βλιογραφία αλλά όχι τόσο συχνά: Η γρα-



φή των μαθητών γίνεται λιγότερο τυπική 

αφού τείνουν να χρησιμοποιούν τη 

γλώσσα και τους χαρακτήρες που χρησι-

μοποιούν όταν κάνουν chat με τους φί-

λους τους στο διαδίκτυο (McGrail, 2004), 

μαθητές ξεχνάνε τους φορητούς τους στο 

σπίτι (Davis et al, 2005, Zucker & McGhee, 

2005, Αποστόλου et al, 2011), προβλήμα-

τα με ιούς (Abrams, 1999), ανησυχία για 

την αντοχή των μηχανημάτων (Zucker & 

McGhee, 2005), η ανησυχία ότι ενώ έ-

πρεπε να χρησιμοποιήσουν τεχνολογία 

στην τάξη, όλες οι «επίσημες» εξετάσεις 

είναι αποκλειστικά στο χαρτί (McGrail, 

2007) και η σωματική δυσφορία στη θέση 

του κεφαλιού, λαιμού, χεριών και ματιών 

μαθητών που εργάζονται με φορητούς 

(Trimmel & Bachmann, 2004). 

Δεύτερο ερώτημα: Οι ενέργειες για την 

αντιμετώπιση των προκλήσεων και δυ-

σκολιών 

Σχετικά με το θέμα των τεχνικών προβλη-

μάτων, η βιβλιογραφία προτείνει ότι εί-

ναι βασικό να υπάρχει τεχνικό τμήμα στα 

σχολεία που υλοποιούν 1:1 προγράμμα-

τα, ώστε να αποφορτιστούν οι εκπαιδευ-

τικοί από το βάρος της επιδιόρθωσης των 

φορητών (Owen et al 2005, Warschauer & 

Grimes 2005, Jeroski 2005, Zucker & Hug 

2007). Επίσης είναι θεμιτό να υπάρχουν 

επί πλέον φορητοί που θα παραμένουν 

στο σχολείο όπου θα μπορούν τα παιδιά 

να δανείζονται όταν ο δικός τους είναι 

στο τεχνικό τμήμα ή τον έχουν ξεχάσει 

στο σπίτι τους (Rockman et al 2004, Απο-

στόλου et al 2011). Άλλα σχολεία έχουν 

εισάγει προγράμματα για μαθητές όπου 

έχουν τεχνικές γνώσεις και είναι διατε-

θειμένοι να τις προσφέρουν σε όσους τις 

χρειάζονται (Bebell 2005). Σημειώνεται 

ότι παρόλο που το τεχνικό τμήμα θεωρεί-

ται απαραίτητο, όσο περισσότερο οι εκ-

παιδευτικοί αποκτούν οικειότητα με την 

τεχνολογία και όσο σταθερότερο είναι το 

δίκτυο του σχολείου, τόσο μικρότερη εί-

ναι η ανάγκη για τεχνική υποστήριξη 

(Metiri Group 2010).  

Για την απόσπαση της προσοχής των μα-

θητών, τα σχολεία χρησιμοποιούν λογι-

σμικά διαχείρισης τάξης όπως το 

NetOpSchool ή το SynchronEyes τα οποία 

βοηθούν τους εκπαιδευτικούς να έχουν 

τον έλεγχο της τάξης (McGrail 2007) και 

εγκαθιστούν φίλτρα για να κόβεται η 

πρόσβαση σε ακατάλληλες ιστοσελίδες 

(Drayton et al 2010). Άλλα σχολεία χα-

ράσσουν πολιτικές για τιμωρία σε μαθη-

τές που επιδεικνύουν προβληματική συ-

μπεριφορά (π.χ. να κατεβάζουν ακατάλ-

ληλο περιεχόμενο από το διαδίκτυο) ό-

πως κατασχέσεις των φορητών και απο-

βολές (Clark 2006). Εκπαιδευτικοί ζητούν 

από τους μαθητές να κατεβάσουν τις ο-

θόνες των φορητών τους όταν αυτοί δεν 

χρησιμοποιούνται (Dalgarno 2009). Σχο-

λεία υποχρεώνουν τους μαθητές να επι-

στρέψουν τους φορητούς στις διακοπές 



του καλοκαιριού και του χειμώνα, ώστε 

οι τεχνικοί να διαγράψουν από τους φο-

ρητούς λογισμικό που μπορεί να απο-

σπάσει την προσοχή των μαθητών και να 

εγκαταστήσουν καλύτερα φίλτρα (Borja 

2002). Σε κάθε περίπτωση, οι εκπαιδευτι-

κοί πρέπει να αλλάξουν τις μεθόδους δι-

δασκαλίας έτσι, ώστε να κρατούν το εν-

διαφέρον των μαθητών και να τους οδη-

γούν στη σωστή κατεύθυνση χρησιμο-

ποιώντας την τεχνολογία. Η διάλεξη δεν 

είναι πλέον η λύση (Owen et al 2005). Στο 

ίδιο συμπέρασμα καταλήγουν και οι εκ-

παιδευτικοί στην έρευνα των Bienkowski 

et al (2005), όπου διαπίστωσαν ότι οι μα-

θητές πλήττουν με τη διάλεξη και προ-

σπαθούσαν να κρατήσουν το ενδιαφέρον 

τους χρησιμοποιώντας εφαρμογές, όπως 

π.χ. το WebQuest για την εισαγωγή μιας 

ένας έννοιας. 

Σχετικά με την τροφοδοσία των φορητών, 

υπάρχουν σχολεία όπου σε όλες τις τάξεις 

περιμετρικά έχουν εγκατασταθεί πρίζες 

για να μπορούν οι μαθητές εύκολα να 

φορτίζουν τους φορητούς τους. Συμπλη-

ρωματικά, το ατομικό ντουλάπι του κάθε 

μαθητή περιέχει πρίζα και το σχολείο έχει 

προτείνει στους μαθητές να φορτίζουν 

τους φορητούς τους κατά τη διάρκεια του 

μεγάλου διαλείμματος. Άλλα σχολεία ε-

πιλέγουν οικονομικά netbooks των ο-

ποίων η μπαταρία διαρκεί ολόκληρη τη 

σχολική ημέρα (Warschauer et al 2010) 

και άλλα σχολεία χρησιμοποιούν καρο-

τσάκι φόρτισης, το οποίο υποστηρίζει 

σύστημα φόρτισης και τα παιδιά μπο-

ρούσαν να φορτίσουν τους φορητούς 

τους όσο δεν τους χρησιμοποιούσαν 

(Sheehy et al 2005). 

Σχετικά με την επαγγελματική ανάπτυξη 

των εκπαιδευτικών, είναι σημαντικό οι 

σχεδιαστές του προγράμματος να έχουν 

υπόψη τους ότι η εκπαίδευση πρέπει να 

συνδέεται με συγκεκριμένες πρακτικές 

στην τάξη και όχι μια πιο γενικευμένη 

προσέγγιση (Cunningham et al 2003, 

McKeeman 2008). Επίσης, κάποιοι εκπαι-

δευτικοί διαφωνούν με την άποψη ότι ο 

φορητός πρέπει να είναι απαραίτητο 

κομμάτι του κάθε μαθήματος και σκοπί-

μως επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν το 

φορητό μόνο όπου κρίνουν απαραίτητο, 

θεωρώντας ότι επιτυχημένη διδασκαλία 

με το φορητό σημαίνει ότι χρησιμοποιεί-

ται με τρόπους όπου υποστηρίζεται η δι-

δασκαλία και η μάθηση (Clack 2006). 

Για τις διαδικτυακές πληροφορίες, προ-

τείνεται οι εκπαιδευτικοί να διδάξουν 

στους μαθητές να είναι περισσότερο κρι-

τικοί και να μην παίρνουν για δεδομένο 

οτιδήποτε αναγράφεται στο διαδίκτυο 

(Lei & Zhao 2008). 

Όσον αφορά τις ελλιπείς δεξιότητες χρή-

σης του υπολογιστή από τους μαθητές, 

παρόλο που το πόρισμα αυτό παρατηρεί-

ται σε παλαιότερες έρευνες (το ποσοστό 

των μιντιακά εγγράμματων μαθητών εί-



ναι πλέον πολύ μεγάλο), τα σχολεία πρέ-

πει να διοργανώνουν βασική εκπαίδευση 

των μαθητών, ακριβώς όπως διοργανώ-

νουν εκπαίδευση των εκπαιδευτικών (Hill 

et al 2000).  

 

Συμπεράσματα 

Μέσα από βιβλιογραφική ανασκόπηση, 

σε αυτήν την εργασία έγινε εξαγωγή κα-

τηγοριών προβλημάτων και δυσκολιών 

κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση 

προγραμμάτων ενός φορητού υπολογι-

στή ανά μαθητή, ενώ προτάθηκαν και 

λύσεις για κάθε κατηγορία προβλήματος, 

οι οποίες επίσης συναντώνται στη βιβλιο-

γραφία. Συμπερασματικά, όσο καλύτερος 

και προσεκτικότερος είναι ο σχεδιασμός 

ενός προγράμματος πριν την εφαρμογή 

του, τόσο καλύτερα προετοιμασμένοι θα 

είναι οι σχεδιαστές του προγράμματος 

ώστε είτε να προλάβουν δυσκολίες πριν 

αυτές προκύψουν, είτε να τις αντιμετω-

πίσουν αποτελεσματικότερα. Επίσης, 

πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι εκπαιδευ-

τικοί χρειάζονται χρόνο σε πολλά επίπε-

δα: χρόνο για να αναθεωρήσουν τα σχέ-

δια μαθήματός τους για να ενσωματώ-

σουν την τεχνολογία σε αυτά, χρόνο για 

να πειραματιστούν με την τεχνολογία και 

χρόνο για να προσαρμόσουν τη στρατηγι-

κή τους για ενσωμάτωση της τεχνολογίας 

στις διδακτικές τους πρακτικές (Hill et al 

2000). 
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Περίληψη 

Η ικανότητα της ισορροπίας αποτελεί θε-

μελιώδη συνιστώσα της επιτυχημένης 

συμμετοχής σε αθλητικές δραστηριότητες 

και η έλλειψή της μπορεί να προκαλέσει 

τραυματισμούς που ενδέχεται να παρε-

μποδίσουν την αθλητική απόδοση. Ωστό-

σο, μερικές φορές τα παραδοσιακά προ-

γράμματα εξάσκησης της ισορροπίας δεν 

είναι ελκυστικά για τους συμμετέχοντες. 

Επομένως, σκοπός αυτής της έρευνας ή-

ταν να συγκρίνει την παρακίνηση προπτυ-

χιακών φοιτητών από ένα παραδοσιακό 

πρόγραμμα βελτίωσης της ισορροπίας και 

από ένα βασισμένο στο Nintendo Wii-Fit 

Plus πρόγραμμα. Οι συμμετέχοντες ήταν 

42 προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος 

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητι-

σμού στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 

Θράκης, οι οποίοι χωρίστηκαν σε δύο ο-

μάδες των 21 ατόμων (Πειραματική – 

Nintendo Wii και Ελέγχου – Παραδοσια-

κή), ανάλογα με τη μέθοδο εξάσκησης. Το 

παρεμβατικό πρόγραμμα είχε διάρκεια 8 

εβδομάδων με συχνότητα συνεδριών 2 

φορές την εβδομάδα. Μετά το παρεμβα-

τικό πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε αξιο-

λόγηση της παρακίνησης των συμμετεχό-

ντων με τη συμπλήρωση ενός ερωτημα-

τολογίου εσωτερικής παρακίνησης (Vos, 

2011). Ο έλεγχος των μέσων όρων με το 

κριτήριο t για ανεξάρτητα δείγματα 

(Independent Samples T-test) έδειξε ότι 

υπήρχαν σημαντικές διαφορές μεταξύ της 

πειραματικής και της ομάδας ελέγχου 

όσον αφορά τον παράγοντα ενδιαφέρον. 

Συμπερασματικά, το αυξημένο ενδιαφέ-

ρον των φοιτητών από τα διαδραστικά 

παιχνίδια του Nintendo Wii Fit Plus θα 

μπορούσε να αξιοποιηθεί προκειμένου να 

αναπτυχθούν παρεμβάσεις που θα προά-

γουν τη βελτίωση της ικανότητας ισορρο-

πίας. 

Λέξεις - κλειδιά: Εσωτερική παρακίνηση, 

ψηφιακά διαδραστικά παιχνίδια κονσό-

λας, Nintendo Wii Fit Plus, Ισορροπία, Τρι-

τοβάθμια εκπαίδευση 
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Εισαγωγή 

Η ισορροπία ή ορθοστατική σταθερότητα, 

είναι η ικανότητα του σώματος να διατη-

ρήσει μία επιθυμητή θέση σε απάντηση 

εσωτερικών ή εξωτερικών ερεθισμάτων 

(Cavanaugh, Guskiewicz & Stergiou, 

2005). Η ισορροπία αποτελεί θεμελιώδη 

συνιστώσα της επιτυχημένης συμμετοχής 

σε αθλητικές δραστηριότητες και η έλ-

λειψή της μπορεί να προκαλέσει τραυμα-

τισμούς που ενδέχεται να παρεμποδί-

σουν την αθλητική απόδοση (Gambetta, 

1996; Hertel, 2000; McKeon & Hertel, 

2008a; McKeon & Hertel, 2008b).  

 

Υπάρχουν συντριπτικά στοιχεία στη βι-

βλιογραφία που αναφέρουν ότι τα προ-

γράμματα εξάσκησης της ισορροπίας δι-

αδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην πρό-

ληψη των τραυματισμών σε υγιή άτομα 

(Blackburn, Guskiewicz, Petschauer & 

Prentice, 2000; Brumels, Cortright, 

Oumedian & Solberg, 2008; Emory, Cassi-

dy, Klassen, Rosychuck & Rowe, 2005; 

Malliou, Gioftsidou, Pafis, Beneka & 

Godolias, 2004; Verhagen, Van der Beek, 

Twisk, Bouter, Bahr & Van Mechelen, 

2004). Γι’ αυτό, αν και παραδοσιακά, τα 

προγράμματα βελτίωσης της ισορροπίας 

έχουν χρησιμοποιηθεί στο τομέα της α-

ποκατάστασης για την αποθεραπεία των 

τραυματισμών, τα τελευταία χρόνια χρη-

σιμοποιούνται και στον τομέα της πρό-

ληψης για να μειώσουν τον κίνδυνο 

τραυματισμού στα κάτω άκρα (Betker, 

Desai, Nett, Kapadia & Szturm, 2007; 

Hrysomallis, 2007; Malliou, Malliou, 

Gioftsidou, Pafis, Katsikas, Beneka, 

Tsiganos & Godolias, 2008; McKeon & 

Hertel, 2008c). Tα παραδοσιακά προ-

γράμματα εξάσκησης ενσωματώνουν 

πολλές διαφορετικές δραστηριότητες για 

τη βελτίωση της ισορροπίας, όπως, ασκή-

σεις με το ένα ή και τα δύο πόδια, σε 

σταθερές ή ασταθείς επιφάνειες, με εσω-

τερικά ή και εξωτερικά ερεθίσματα που 

αποσπούν την προσοχή. Ωστόσο, ενώ αυ-

τές οι δραστηριότητες έχουν αποδειχθεί 

χρήσιμες για τη βελτίωση της ισορροπίας, 

σε αρκετές περιπτώσεις θεωρούνται από 

τους εκπαιδευόμενους βαρετές και χωρίς 

ενδιαφέρον.   

 

Οι Emery, Rose, McAllister & Meeuwisse 

(2007) υποστηρίζουν ότι η μελλοντική 

έρευνα σε προγράμματα εξάσκησης της 

ισορροπίας θα περιλαμβάνει τεχνικές που 

θα παρακινούν τους εκπαιδευόμενους να 

συμμετέχουν στις δραστηριότητες τους. 

Ένα μέσο το οποίο θα μπορούσε να βοη-

θήσει σε αυτή την κατεύθυνση είναι τα 

ψηφιακά διαδραστικά παιχνίδια, επειδή 

έχουν τη δυνατότητα να διεγείρουν την 

περιέργεια και το ενδιαφέρον των εκπαι-

δευόμενων δίνοντάς τους τον έλεγχο της 

μαθησιακής διαδικασίας (Papastergiou, 

2009). 



Την τελευταία δεκαετία, πολλές εμπειρι-

κές έρευνες αναφέρουν ότι τα ψηφιακά 

διαδραστικά παιχνίδια στον υπολογιστή 

ενισχύουν τα κίνητρα των εκπαιδευόμε-

νων, παρακινώντας τους να συμμετέχουν 

ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία 

(Burguillo, 2010; Cordova & Lepper, 1996; 

Lopez-Morteo & Lopez, 2007; Tüzun, 

Yilmaz-Sollu, Karakus, Inal, & Kizilkaya, 

2008; Vos, van der Meijden & Denessen, 

2011). Ωστόσο, τα ερευνητικά δεδομένα 

για την επίδραση που μπορεί να έχουν τα 

νέα ψηφιακά διαδραστικά παιχνίδια κον-

σόλας (exergames) στην παρακίνηση των 

εκπαιδευόμενων ώστε να ασχοληθούν με 

αθλητικές δραστηριότητες είναι περιορι-

σμένα. 

 

Συγκεκριμένα, οι Hoffman & Nadelson 

(2010), προσπάθησαν να προσδιορίσουν 

τους παράγοντες που συνδέονται με την 

παρακίνηση για συμμετοχή σε ψηφιακά 

διαδραστικά παιχνίδια κονσόλας. Οι 

συμμετέχοντες ήταν 25 προπτυχιακοί 

φοιτητές, οι οποίοι έπαιζαν τουλάχιστον 

πέντε ώρες τη βδομάδα παιχνίδια κονσό-

λας. Συνεντεύξεις και δομημένα ερωτη-

ματολόγια χρησιμοποιήθηκαν για την 

αξιολόγηση της παρακίνησης. Τα αποτε-

λέσματα έδειξαν ότι η παρακίνηση για 

συμμετοχή σε ψηφιακά διαδραστικά παι-

χνίδια κονσόλας σχετίζεται με το φύλο, 

τις ώρες παιχνιδιού, τον προσανατολισμό 

στο έργο (task orientation) και την κοινω-

νικοποίηση. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες 

δήλωσαν ότι τα διαδραστικά παιχνίδια 

κονσόλας ήταν συναρπαστικά, διασκεδα-

στικά, προκλητικά αλλά ταυτόχρονα και 

χαλαρωτικά, με θετική επίδραση στις 

γνωστικές και κινητικές λειτουργίες, ακό-

μα και όταν εμφάνιζαν ανεπιτυχή αποτε-

λέσματα. Στα συμπεράσματα της έρευνας 

οι ερευνητές υποστήριξαν ότι αυτός ο 

τρόπος εξάσκησης μεγιστοποιεί το κίνη-

τρο για παιχνίδι, και, κατά συνέπεια, για 

σωματική άσκηση. 

 

Σε άλλη έρευνα, οι Penko & Barkley 

(2010), εξέτασαν την παρακίνηση και την 

επιθυμία 24 παιδιών ηλικίας 8-12 ετών 

για το διαδραστικό παιχνίδι κονσόλας 

Nintendo Wii Boxing σε σύγκριση με το 

παθητικό ψηφιακό παιχνίδι Nintendo 

Punch Out. Για την αξιολόγηση της επι-

θυμίας χρησιμοποιήθηκε μια οπτική κλί-

μακα στην οποία τα παιδιά βαθμολογού-

σαν τα δύο είδη παιχνιδιών. Ενώ, για την 

αξιολόγηση της παρακίνησης, οι συμμε-

τέχοντες είχαν τη δυνατότητα να κερδί-

σουν επιπλέον χρόνο παιχνιδιού επιλέγο-

ντας να έχουν πρόσβαση, είτε στο δια-

δραστικό παιχνίδι κονσόλας Nintendo Wii 

Boxing, είτε στο παθητικό ψηφιακό παι-

χνίδι Nintendo Punch Out.  Τα αποτελέ-

σματα έδειξαν ότι η επιθυμία και η παρα-

κίνηση των συμμετεχόντων για το δια-

δραστικό παιχνίδι κονσόλας Nintendo Wii 

Boxing ήταν σημαντικά υψηλότερη σε 



σχέση με το παθητικό ψηφιακό παιχνίδι 

Nintendo Punch Out. 

 

Τέλος, οι Brumels, Basius, Cortright, 

Oumedian & Brent (2008) αξιολόγησαν 

την αντιλαμβανόμενη δυσκολία και ευ-

χαρίστηση 25 εθελοντών ηλικίας 18-24 

ετών συγκρίνοντας τρία διαφορετικά 

προγράμματα βελτίωσης της ισορροπίας: 

το Konami's Dance Dance Revolution 

(DDR), τα παιχνίδια ισορροπίας του 

Nintendo Wii Fit και ένα παραδοσιακό 

πρόγραμμα εξάσκησης. Το παρεμβατικό 

πρόγραμμα είχε διάρκεια 4 εβδομάδες με 

συχνότητα άσκησης 3 φορές την εβδομά-

δα. Μετά την παρέμβαση οι συμμετέχο-

ντες απάντησαν σε ένα σύντομο ερωτη-

ματολόγιο, περιγράφοντας τη εμπειρία 

τους από την χρήση των τριών διαφορετι-

κών προγραμμάτων εξάσκησης. Από τα 

αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώθηκε 

ότι τα ψηφιακά διαδραστικά παιχνίδια 

κονσόλας (DDR και Nintendo Wii Fit) ήταν 

ελκυστικότερα και λιγότερο κουραστικά 

από ότι το παραδοσιακό πρόγραμμα βελ-

τίωσης της ικανότητας ισορροπίας. 

 

Από τις παραπάνω έρευνες διαπιστώνε-

ται ότι τα ψηφιακά διαδραστικά παιχνί-

δια κονσόλας έχουν τη δυνατότητα να 

παρακινήσουν τους εκπαιδευόμενους, 

διεγείροντας την περιέργεια και το ενδι-

αφέρον τους, ώστε να ασχοληθούν με 

αθλητικές δραστηριότητες που προάγουν 

την άσκηση και την υγεία. Ωστόσο τα ε-

ρευνητικά δεδομένα μιας τέτοιας προ-

σπάθειας είναι περιορισμένα. Επομένως, 

σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να 

συγκρίνει την παρακίνηση προπτυχιακών 

φοιτητών από ένα παραδοσιακό πρό-

γραμμα βελτίωσης της ισορροπίας και 

από ένα βασισμένο στο Nintendo Wii-Fit 

Plus πρόγραμμα. 

 

 

Μεθοδολογία 

Συμμετέχοντες 

Στην έρευνα αυτή συμμετείχαν σαράντα 

δύο (n=42) προπτυχιακοί φοιτητές του 

Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και 

Αθλητισμού στο Δημοκρίτειο Πανεπιστή-

μιο Θράκης (Τ.Ε.Φ.Α.Α., Δ.Π.Θ.), ηλικίας 

20 - 24 ετών. Οι συμμετέχοντες χωρίστη-

καν σε δύο ομάδες των 21 ατόμων, την 

Πειραματική (11 αγόρια και 10 κορίτσια) 

και την Ελέγχου (12 αγόρια και 9 κορίτσι-

α). Η Πειραματική ομάδα χρησιμοποίησε 

ως μέθοδο εξάσκησης για τη βελτίωση 

της ισορροπίας τα ψηφιακά διαδραστικά 

παιχνίδια κονσόλας του Nintendo Wii Fit 

Plus και η ομάδα Ελέγχου (Παραδοσιακή) 

ένα πρόγραμμα ασκήσεων ισορροπίας σε 

τραμπολίνο και φουσκωτούς δίσκους. Το 



πρόγραμμα παρέμβασης είχε διάρκεια 8 

εβδομάδων, με συνεδρίες 2 φορές την 

εβδομάδα.  

Πριν την έναρξη της πειραματικής διαδι-

κασίας οι φοιτητές ενημερώθηκαν για το 

σκοπό της έρευνας, την πειραματική ο-

μάδα στην οποία ανήκαν, τη μέθοδο εξά-

σκησης  την οποία θα χρησιμοποιούσαν 

και τις υποχρεώσεις τους για την συμμε-

τοχή τους στο πείραμα. 

 

Όργανα μέτρησης 

Για τη μέτρηση της εσωτερικής παρακί-

νησης των φοιτητών χρησιμοποιήθηκαν 

14 ερωτήσεις από το ερωτηματολόγιο 

εσωτερικής παρακίνησης (Intrinsic 

Motivation Inventory - IMI, Ryan & Deci, 

2000).  

Αυτή η κλίμακα σχεδιάστηκε με βάση τη 

θεωρία της αυτοδιάθεσης και χρησιμο-

ποιήθηκε σε πολλές έρευνες της εσωτερι-

κής παρακίνησης και της αυτορρύθμισης 

(Ryan & Deci, 2000; Vos, van der Meijden 

& Denessen, 2011; Xie, Durrington & Yen, 

2011).  

Αποτελείται από 45 ερωτήσεις και απαρ-

τίζεται από επτά παράγοντες (αντιλαμβα-

νόμενη ικανότητα, ενδιαφέ-

ρον/ευχαρίστηση, προσπάθεια/σημασία, 

αξία/χρησιμότητα, αίσθηση της πίε-

σης/έντασης, αντιλαμβανόμενη επιλογή, 

σχέσης).  

Στην παρούσα έρευνα επιλέχθηκαν 3 πα-

ράγοντες: α) η «αντιλαμβανόμενη ικανό-

τητα», β) το «ενδιαφέρον/ευχαρίστηση» 

και γ) η «προσπάθεια/σημασία» (Πίνακας 

1). Σύμφωνα με τους  Ryan & Deci (2000), 

ο παράγοντας «ενδιαφέρον/ευχαρίστη 

ση» είναι ο μοναδικός παράγοντας που 

αξιολογεί την εσωτερική παρακίνηση αυ-

τή καθαυτή. Ενώ, η «αντιλαμβανόμενη 

ικανότητα» και η «προσπάθεια/σημασία» 

θεωρούνται ότι είναι Θετικοί παράγοντες 

πρόγνωσης της εσωτερικής παρακίνησης. 

Γι’ αυτό το λόγο οι παράγοντες «αντιλαμ-

βανόμενη ικανότητα» και «προσπάθει-

α/σημασία» επιλέχτηκαν μαζί με τον κύ-

ριο παράγοντα αξιολόγησης της εσωτερι-

κής παρακίνησης «ενδιαφέ-

ρον/ευχαρίστηση». Οι απαντήσεις δίνο-

νταν σε 5βάθμια κλίμακα Likert από το 

Διαφωνώ Απόλυτα = 1 έως το Συμφωνώ 

Απόλυτα= 5.  

H εγκυρότητα και η αξιοπιστία του συ-

γκεκριμένου ερωτηματολογίου έχει τεκ-

μηριωθεί από αρκετές έρευνες με τη 

χρήση όχι όλου του ερωτηματολογίου, 

αλλά κάποιων παραγόντων του (Vos, van 

der Meijden & Denessen, 2011; Xie, 

Durrington & Yen, 2011).  

Την καταλληλότητά του για χρήση στον 

ελληνικό πληθυσμό υποστήριξαν τα απο-

τελέσματα προηγούμενης έρευνας των 

Τσιγκίλη & Θεοδωσίου (Tsigilis & 

Theodosiou, 2003). 



Αντιλαμβανόμενη ικανότητα 

1. Πιστεύω ότι ήμουν καλός στην εκτέλεση αυτών των ασκήσεων ισορροπίας 

2. Πιστεύω ότι τα κατάφερα αρκετά καλά εκτελώντας αυτές τις ασκήσεις ισορροπίας, συ-

γκριτικά με άλλες 

3. Είμαι ικανοποιημένος με την απόδοσή μου εκτελώντας τις ασκήσεις ισορροπίας 

4. Ήμουν αρκετά επιδέξιος στην εκτέλεση αυτών των ασκήσεων ισορροπίας 

5. Πιστεύω ότι ήμουν αρκετά καλός στην εκτέλεση αυτών των ασκήσεων ισορροπίας 

Ενδιαφέρον/ευχαρίστηση 

6. Πιστεύω ότι η εκτέλεση αυτών των ασκήσεων ισορροπίας ήταν αρκετά ευχάριστη 

7. Πιστεύω ότι η εκτέλεση αυτών των ασκήσεων ισορροπίας ήταν ενδιαφέρουσα 

8. Πιστεύω ότι η εκτέλεση αυτών των ασκήσεων ισορροπίας ήταν διασκεδαστική 

9. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των ασκήσεων ισορροπίας, συχνά σκεφτόμουν πόσο πολύ 

το ευχαριστήθηκα 

10. Πιστεύω ότι η εκτέλεση αυτών των ασκήσεων ισορροπίας ήταν βαρετή 

Προσπάθεια/σημασία 

11. Έκανα το καλύτερό μου εκτελώντας τις ασκήσεις ισορροπίας 

12. Προσπάθησα πάρα πολύ να τα πάω καλά στην εκτέλεση αυτών των ασκήσεων ισορρο-

πίας 

13. Ήταν σημαντικό για μένα να τα πάω καλά στην εκτέλεση αυτών των ασκήσεων ισορρο-

πίας 

14. Προσπάθησα πολύ στην εκτέλεση αυτών των ασκήσεων ισορροπίας 

Πίνακας 1: - Ερωτηματολόγιο εσωτερικής παρακίνησης 

 

Διαδικασία 

Οι εξεταζόμενοι χωρίστηκαν τυχαία σε 

δύο ομάδες των 21 ατόμων (Πειραματική 

– Nintendo Wii και Ελέγχου – Παραδοσι-

ακή). Η συχνότητα της παρέμβασης ήταν 

2  φορές την εβδομάδα, ενώ η διάρκεια 

εξάσκησης της ισορροπίας για τις δύο 

ομάδες ήταν 24 λεπτά ανά προπονητική 

μονάδα. Η έρευνα διήρκησε συνολικά 8 

εβδομάδες. Πριν την έναρξη της παρέμ-

βασης, η πειραματική ομάδα έλαβε μία 

90-λεπτη εισαγωγική διδακτική ενότητα 

για το πώς να χρησιμοποιήσει τα ψηφια-

κά διαδραστικά παιχνίδια κονσόλας του 

Nintendo Wii Fit Plus και τις περιφερεια-

κές συσκευές του.  

 

Η Πειραματική ομάδα χρησιμοποίησε ως 

μέθοδο εξάσκησης για τη βελτίωση της 

ισορροπίας τα ψηφιακά διαδραστικά 

παιχνίδια κονσόλας του Nintendo Wii Fit 

Plus. Τα παιχνίδια διαφοροποιούνταν κά-



θε εβδομάδα ξεκινώντας από τα πιο εύ-

κολα και καταλήγοντας στα πιο δύσκολα. 

Οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να 

επιλέγουν τη σειρά με την οποία θα παί-

ζανε τα παιχνίδια ισορροπίας, χωρίς ό-

μως, να τους επιτρέπεται να αλλάξουν 

τον χρόνο ενασχόλησής τους.  

 

Η ομάδα Ελέγχου χρησιμοποίησε ως μέ-

θοδο εξάσκησης για τη βελτίωση της ι-

σορροπίας ένα πρόγραμμα ασκήσεων σε 

τραμπολίνο και φουσκωτούς δίσκους. Οι 

συμμετέχοντες εκτελούσαν δύο ασκήσεις 

ισορροπίας σε τραμπολίνο συνολικής 

διάρκειας 3 λεπτών για το κάθε πόδι και 

στη συνέχεια ακολουθούσαν 6 ασκήσεις 

ισορροπίας σε φουσκωτούς δίσκους συ-

νολικής διάρκειας 9 λεπτών για το κάθε 

πόδι. Το πρόγραμμα εξάσκησης ήταν ίδιο 

για κάθε συνεδρία. 

 

Μετά το τέλος της πειραματικής διαδικα-

σίας οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν ένα 

ερωτηματολόγιο εσωτερικής παρακίνη-

σης χρησιμοποιώντας τους 18 υπολογι-

στές του εργαστηρίου πληροφορικής του 

Τ.Ε.Φ.Α.Α., Δ.Π.Θ. Κάθε υπολογιστής είχε 

δυνατότητα σύνδεσης σ’ ένα ηλεκτρονικό 

σύστημα επιλογής απαντήσεων για τη 

συμπλήρωση και υποβολή των ερωτήσε-

ων του ερωτηματολογίου. Ο χρόνος ολο-

κλήρωσης των απαντήσεων ήταν 15 λε-

πτά. Κατά τη διάρκεια διαδικασίας συλ-

λογής των δεδομένων, οι συμμετέχοντες 

αφού διαβεβαιώθηκαν για την εμπιστευ-

τικότητα και την ανωνυμία των απαντή-

σεών τους, απάντησαν στο ερωτηματολό-

γιο σε πραγματικό χρόνο, εκφράζοντας 

την εσωτερική τους παρακίνηση σχετικά 

με τα δύο διαφορετικά προγράμματα ε-

ξάσκησης της ισορροπίας στα οποία συμ-

μετείχαν. Με την ολοκλήρωση της συ-

μπλήρωσης του ερωτηματολογίου, ζητή-

θηκε από τους συμμετέχοντες να υποβά-

λουν τις απαντήσεις τους. Αυτές οι απα-

ντήσεις κωδικοποιούνταν και αποθηκεύ-

ονταν σε μια βάση δεδομένων των ερευ-

νητών κάθε φορά που ο φοιτητής επέλε-

γε το κουμπί επιβεβαίωσης. 

 

Σχεδιασμός της έρευνας 

Η έρευνα είχε ένα πειραματικό σχεδια-

σμό, με ανεξάρτητη μεταβλητή τη μέθοδο 

εξάσκησης (Nintendo Wii και παραδοσια-

κή) και εξαρτημένη μεταβλητή την επίδο-

ση των φοιτητών σε κάθε παράγοντα του 

ερωτηματολογίου εσωτερικής παρακίνη-

σης (αντιλαμβανόμενη ικανότητα, ενδια-

φέρον/ευχαρίστηση, προσπάθει-

α/σημασία). Η υπόθεση της έρευνας ήταν 

ότι θα υπήρχαν διαφορές μεταξύ των μέ-

σων τιμών των ομάδων παρέμβασης και 

ελέγχου, στην τελική μέτρηση, μόνο για 

το παράγοντα ενδιαφέρον/ευχαρίστηση 

του ερωτηματολογίου εσωτερικής παρα-

κίνησης. 

 



Αποτελέσματα 

Ο έλεγχος της κανονικής κατανομής των 

δεδομένων (επιδόσεων) πραγματοποιή-

θηκε με το μη-παραμετρικό τεστ 

Kolmogorov-Smirnov. Η ομοιογένεια της 

διακύμανσης ελέγχθηκε με το τεστ 

Levene. Ανάλυση t τεστ για ανεξάρτητα 

δείγματα (Independent Samples T-test) 

χρησιμοποιήθηκε για να διαπιστωθεί εάν 

υπήρχαν σημαντικές διαφορές μεταξύ της 

πειραματικής και της ομάδας ελέγχου σε 

κάθε παράγοντα της εσωτερικής παρακί-

νησης. Το επίπεδο σημαντικότητας για 

όλες τις μετρήσεις ορίσθηκε στο (p<.05). 

Συμπληρωματικά υπολογίστηκε ο δείκτης 

επίδρασης d (effect size) του Cohen 

(1988), προκειμένου να εξεταστεί η πρα-

κτική σημασία των αποτελεσμάτων. Σύμ-

φωνα με τον Cohen (1988, σελ. 21-25) ο 

δείκτης αυτός χαρακτηρίζεται μεγάλος 

(d=.8), μεσαίος (d=.5) και μικρός (d=.2). Οι 

μέσες τιμές, οι τυπικές αποκλίσεις, το 

επίπεδο σημαντικότητας και ο δείκτης 

επίδρασης για την πειραματική και την 

ομάδα ελέγχου στην τελική μέτρηση της 

εσωτερικής παρακίνησης παρουσιάζονται 

στον πίνακα 2. Το στατιστικό πακέτο SPSS 

στην έκδοση 19 χρησιμοποιήθηκε για τις 

στατιστικές αναλύσεις της έρευνας. 

 

Παράγοντες Nintendo Wii (n=21) Παραδοσιακή (n=21) p d 

Αντιλαμβανόμενη ικανότητα 3.59±.65 3.31±.82 .605 .006 

Ενδιαφέρον/ευχαρίστηση 4.21±.78 2.34±.91 .000 .874 

Προσπάθεια/σημασία 3.73±.71 3.92±.68 .712 .003 

 

Πίνακας 2: 

Μέση τιμή, τυπική απόκλιση (Mean±SD), επίπεδο σημαντικότητας και δείκτης επίδρασης για την πειραματική 

και την ομάδα ελέγχου σε κάθε παράγοντα του ερωτηματολογίου εσωτερικής παρακίνησης. 

 

Διαφορές μεταξύ των ομάδων σε κάθε 

παράγοντα της εσωτερικής παρακίνησης 

Ανάλυση t τεστ για ανεξάρτητα δείγματα 

διεξήχθη για να εξετάσει την υπόθεση ότι 

θα υπάρχουν διαφορές μεταξύ των μέ-

σων τιμών των ομάδων παρέμβασης και 

ελέγχου, στην τελική μέτρηση, μόνο για 

το παράγοντα ενδιαφέρον/ευχαρίστηση 

του ερωτηματολογίου εσωτερικής παρα-

κίνησης. Ο έλεγχος των μέσων όρων με το 

κριτήριο t για ανεξάρτητα δείγματα έδει-

ξε ότι υπήρχαν σημαντικές διαφορές με-

ταξύ της πειραματικής (M=4.21, SD=.78) 

και της ομάδας ελέγχου (M=2.34, SD=.91) 

όσον αφορά τον παράγοντα ενδιαφέ-

ρον/ευχαρίστηση (t(40)=6.57, p<.001, 

d=.874). Αντίθετα, δεν υπήρχαν διαφορές 

μεταξύ της πειραματικής (M=3.59, 



SD=.65) και της ομάδας ελέγχου (M=3.31, 

SD=.82) στον παράγοντα αντιλαμβανόμε-

νη ικανότητα (t(40)=.356, p=.605, d=.006). 

Παρόμοια, δεν υπήρχαν διαφορές μεταξύ 

της πειραματικής (M=3.73, SD=.71) και 

της ομάδας ελέγχου (M=3.92, SD=.68) 

στον παράγοντα προσπάθεια/σημασία 

(t(40)=.134, p=.712, d=.003). Τα αποτελέ-

σματα ήταν σύμφωνα με την ερευνητική 

υπόθεση. Όπως φαίνεται στο Πίνακα 2, οι 

συμμετέχοντες της πειραματικής ομάδας 

εμφάνισαν μεγαλύτερο ενδιαφέρον και 

ευχαριστήθηκαν περισσότερο το πρό-

γραμμα εξάσκησης της ισορροπίας από 

ότι η ομάδα ελέγχου. 

 

Συζήτηση 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια 

πρωτοφανής αύξηση του ενδιαφέροντος 

για την εισαγωγή των ψηφιακών παιχνι-

διών στην εκπαιδευτική διαδικασία, η 

οποία αποτυπώνεται από ερευνητικές 

προσπάθειες σε εθνικό και διεθνές επί-

πεδο (Papastergiou, 2009; Vernadakis, 

Gioftsidou, Antoniou, Ioannidis, 

Giannousi, 2012). Ο λόγος που υπάρχει 

ενδιαφέρον στον τομέα της έρευνας για 

την σχέση μεταξύ των ψηφιακών παιχνι-

διών και της εκπαίδευσης είναι η δύναμη 

που έχουν τα ψηφιακά παιχνίδια να πα-

ρακινούν τους νέους να ασχολούνται με 

αυτά με έναν μοναδικό τρόπο, κάτι που 

δεν έχει τη δύναμη να κάνει ο παραδοσι-

ακός τρόπος εκπαίδευσης (Burguillo, 

2010; Vos, van der Meijden & Denessen, 

2011). Ωστόσο, τα ερευνητικά δεδομένα 

για την επίδραση που μπορεί να έχουν τα 

νέα ψηφιακά διαδραστικά παιχνίδια κον-

σόλας στην παρακίνηση των εκπαιδευό-

μενων είναι περιορισμένα. Γι' αυτό, η πα-

ρούσα έρευνα είχε ως σκοπό να συγκρίνει 

την παρακίνηση προπτυχιακών φοιτητών 

από ένα παραδοσιακό πρόγραμμα βελτί-

ωσης της ισορροπίας και από ένα βασι-

σμένο στο Nintendo Wii-Fit Plus πρό-

γραμμα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 

υπήρχαν σημαντικές διαφορές μεταξύ της 

πειραματικής και της ομάδας ελέγχου 

στον παράγοντα «ενδιαφέ-

ρον/ευχαρίστηση», και όχι στους παρά-

γοντες «αντιλαμβανόμενη ικανότητα» και 

«προσπάθεια/σημασία». Αυτά τα αποτε-

λέσματα συμφωνούν µε τους Brumels et 

al. (2008), Hoffman & Nadelson (2010), 

και Penko & Barkley (2010), οι οποίοι α-

ναφέρουν ότι τα ψηφιακά διαδραστικά 

παιχνίδια κονσόλας του Nintendo Wii έ-

χουν τη δυνατότητα να παρακινήσουν 

τους εκπαιδευόμενους να συμμετέχουν 

σε κινητικές δραστηριότητες με ένα πιο 

ενδιαφέρον και ελκυστικό τρόπο. 

 

Υπάρχουν διάφορες ερμηνείες για το γε-

γονός ότι οι φοιτητές θεώρησαν την ενα-

σχόλησή τους με τα ψηφιακά διαδραστι-



κά παιχνίδια ισορροπίας του Nintendo 

Wii Fit Plus πιο ευχάριστη και πιο ενδια-

φέρουσα από την ενασχόλησή τους μ’ 

ένα παραδοσιακό πρόγραμμα εξάσκησης. 

Μια πιθανή εξήγηση μπορεί να είναι ότι 

τέτοιου είδους παιχνίδια έχουν καθορι-

σμένους και ξεκάθαρους στόχους, που 

είναι μεν δύσκολοι, αλλά εφικτοί. Μια 

άλλη πιθανή εξήγηση μπορεί να είναι ότι 

η εξάσκηση με τα παιχνίδια ισορροπίας 

του Nintendo Wii Fit Plus προάγουν την 

κριτική σκέψη και την αυτορυθμιζόμενη 

μάθηση. Τέλος, μια ακόμη πιθανή εξήγη-

ση μπορεί να είναι η εξατομίκευση και η 

συχνότητα της ανατροφοδότησης που 

παρέχονταν στους φοιτητές από το σύ-

στημα, τόσο όσον αφορά τη γνώση της 

απόδοσής τους όσο και τη γνώση των α-

ποτελεσμάτων των ενεργειών τους. Η ε-

παυξημένη ανατροφοδότηση με τη μορ-

φή είτε της γνώσης της επίδοσης ή τη 

γνώση του αποτελέσματος είναι γνωστό 

ότι αυξάνει την παρακίνηση των ατόμων 

(Schmidt & Lee, 1999) και βελτιώνει τη 

μάθηση κινητικών δεξιοτήτων (Swanson 

& Lee, 1992). Φαίνεται λοιπόν, ότι οι 

συμμετέχοντες χρησιμοποιώντας τα παι-

χνίδια ισορροπίας του Nintendo Wii Fit 

Plus, είχαν τη δυνατότητα να έχουν πλη-

ροφόρηση (οπτική και ηχητική) για την 

επιτυχία της προσπάθειάς τους, βλέπο-

ντας για παράδειγμα το πόσο γρήγορα θα 

περάσουν ανάμεσα από μπλε και κόκκι-

νες «πόρτες» στο ski slalom, πόσο μακριά 

θα προχωρήσουν στο παιχνίδι table tilt ή 

πόσους πόντους θα κερδίσουν στο παι-

χνίδι headings. Το γεγονός αυτό πιθανά, 

τους βοήθησε να εμπλακούν ενεργά με το 

πρόγραμμα εξάσκησης, απολαμβάνοντας 

τις παιγνιώδεις ασκήσεις ισορροπίας που 

προσφέρονταν από το Nintendo Wii, σε 

αντίθεση με την παραδοσιακή ομάδα ε-

ξάσκησης, η οποία ολοκλήρωσε ένα επα-

ναλαμβανόμενο κύκλο ασκήσεων χωρίς 

καμία οπτική ή ηχητική ανατροφοδότηση.    

 

Οριοθετώντας τα αποτελέσματα της πα-

ρούσας έρευνας, θα πρέπει να επισημαν-

θούν δύο σημαντικοί περιορισμοί. Πρώ-

τον, οι συμμετέχοντες της έρευνας ήταν 

τριτοετείς & τεταρτοετείς φοιτητές από 

ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα Φυσικής Α-

γωγής της Κομοτηνής. Ένα διαφορετικό 

και μεγαλύτερο δείγμα θα εξασφάλιζε 

ένα πιο αυστηρό ερευνητικό σχεδιασμό 

για τη σύγκριση της παρακίνησης των 

προπτυχιακών φοιτητών από ένα παρα-

δοσιακό πρόγραμμα βελτίωσης της ισορ-

ροπίας και από ένα βασισμένο στο Nin-

tendo Wii-Fit Plus πρόγραμμα. Δεύτερον, 

τα αποτελέσματα που αναφέρονται σε 

αυτή τη μελέτη είναι βασισμένα στα ψη-

φιακά διαδραστικά παιχνίδια ισορροπίας 

του Nintendo Wii Fit Plus. Είναι πιθανό 

ότι ένα διαφορετικό ψηφιακό διαδραστι-

κό παιχνίδι κονσόλας, με διαφορετικό 

περιεχόμενο, να παρουσίαζε διαφορετικά 

αποτελέσματα. 



 

Καταλήγοντας, συμπεραίνουμε ότι η ει-

σαγωγή ενός ψηφιακού διαδραστικού 

παιχνιδιού κονσόλας, όπως το Nintendo 

Wii Fit Plus, στη διαδικασία εξάσκησης 

ικανοτήτων, πιθανά αποτελεί ένα σημα-

ντικό και δυναμικό εργαλείο που τίθεται 

στη διάθεση των καθηγητών Φυσικής 

Αγωγής. Οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής 

μπορούν να επωφεληθούν από τα χαρα-

κτηριστικά της κονσόλας και τις δυνατό-

τητες που παρέχει για να παρακινήσουν 

τους φοιτητές να συμμετέχουν σε παρό-

μοια προγράμματα εξάσκησης με ένα πιο 

ενδιαφέρον και πιο ευχάριστο τρόπο. Βέ-

βαια, η αξιοποίηση των ψηφιακών δια-

δραστικών παιχνιδιών κονσόλας έχει α-

κόμη γόνιμες διαδρομές να διανύσει μέ-

χρι να διαμορφωθεί πλήρης εμπειρία και 

μεθοδολογία για την εφαρμογή τους σε 

προγράμματα εξάσκησης και την προ-

σαρμογή τους στις ιδιαιτερότητες κάθε 

συγκεκριμένης περίπτωσης. Ωστόσο, με 

βάση τα υφιστάμενα δεδομένα μπορεί να 

γίνει η διαπίστωση ότι τα ψηφιακά δια-

δραστικά παιχνίδια κονσόλας αποτελούν 

μια βασική εναλλακτική πρόταση για την 

ενασχόληση των ατόμων με δραστηριό-

τητες που προάγουν την κινητική ανάπτυ-

ξη, την υγεία και την ποιότητα ζωής τους. 

 

 

Βιβλιογραφία 

1. Betker, A.L., Desai, A., Nett, C., Kapadia, N., Szturm, T. (2007), Game-based Exercises for 

Dynamic Short-Sitting Balance Rehabilitation of People with Chronic Spinal Cord and 

Traumatic Brain Injuries, Physical Therapy, 87(10), 1389-1398 

2. Blackburn, T., Guskiewicz, K. M., Petschauer, M. A., Prentice, W. E. (2000), Balance and 

joint stability: The relative contributions of proprioception and muscular strength, Jour-

nal of Sport Rehabilitation, 9(4), 315-328 

3. Brumels, B. T., Cortright, T., Oumedian, D., Solberg, B. (2008), Comparison of efficacy 

between traditional and videogame based balance training programs, Clinical Kinesiolo-

gy, 62(4), 26-31 

4. Burguillo, J. C. (2010), Using game theory and competition-based learning to stimulate 

student motivation and performance, Computers & Education, 55(1), 266-575 

5. Cavanaugh, J. T., Guskiewicz, K. M., Stergiou N. (2005), A nonlinear dynamic approach 

for evaluating postural control: new directions for the management of sport-related cer-

ebral concussion, Sports Medicine, 35(11), 935-950 

6. Cohen, J. (1988), Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed.), Hills-

dale, NJ: Lawrence Earlbaum Associates 



7. Cordova, D., Lepper, M. (1996), Intrinsic motivation and the process of learning: benefi-

cial effects of contextualizations, personalizations, and choice, Journal of Educational 

Psychology, 88(4), 715-730 

8. Emery, C. A., Rose, M. S., McAllister, J. R., Meeuwisse, W. H. (2007), A prevention strate-

gy to reduce the incidence of injury in high school basketball: a cluster randomized con-

trolled trial, Clinical Journal Sport Medicine, 17(1), 17-24 

9. Emory, C. A., Cassidy, J. D., Klassen, T. P., Rosychuck, R. J., Rowe, B. H. (2005), 

Effectivness of home-based-training program in reducing sport-related injuries among 

healthy adolescents: A cluster randomized control trail, Canadian Medical Association 

Journal. 172(6), 749-754 

10. Hertel, J. (2000), Functional Instability Following Lateral Ankle Sprain, Sports Medicine, 

29(5), 361-371 

11. Hoffman, B., Nadelson, L. S. (2010), Motivational engagement and video gaming: A 

mixed methods study, Educational Technology Research and Development. 58(3), 245-

270 

12. Hrysomallis, C. (2007), Relationship between balance ability, training and sports injury 

risk. Sports Medicine, 37(6), 547-556 

13. Lopez-Morteo, G., Lopez, G. (2007), Computer support for learning mathematics: a 

learning environment based on recreational learning objects, Computers & Education, 

48(4), 618-641 

14. Malliou, P., Gioftsidou, A., Pafis, G., Beneka, A., Godolias, G. (2004), Proprioceptive train-

ing (balance exercises) reduces lower extremity injuries in young soccer players, Journal 

of Back and Musculoskeletal Rehabilitation, 17(3-4), 101-104 

15. Malliou, V. J., Malliou, P., Gioftsidou, A., Pafis, G., Katsikas, C., Beneka, A., Tsiganos, G., 

Godolias, G. (2008), Balance exercise program before or after a tennis training session? 

Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation, 21(2), 87-90 

16. McKeon, P. O., Hertel, J. (2008a), Spatiotemporal postural control deficits are present in 

those with chronic ankle instability, BMC Musculoskeletal Disorders, 9, 76, 

doi:10.1186/1471-2474-9-76 

17. McKeon, P. O., Hertel, J. (2008b), Systematic review of postural control and lateral ankle 

instability, part I: Can deficits be detected with instrumented testing? Journal of Athletic 

Training, 43(3), 293-304 



18. McKeon, P. O., Hertel, J. (2008c), Systematic review of postural control and lateral ankle 

instability, part II: Is balance training clinically effective? Journal of Athletic Training, 

43(3), 305-315 

19. Papastergiou, M. (2009), Exploring the potential of computer and video games for health 

and physical education: A literature review, Computers & Education, 53(3), 603-622. 

20. Penko, A. L., Barkley, J. E. (2010), Motivation and physiologic responses of playing a 

physically interactive video game relative to a sedentary alternative in children, Annals 

of Behavioral Medicine, 39(2), 162-169 

21. Ryan, R. M., Deci, E. L. (2000), Self-determination theory and the facilitation of intrinsic 

motivation, social development, and well-being, American Psychologist, 55(1), 68-78, 

doi:10.1037/0003-066X.55.1.68 

22. Schmidt, R. A., Lee, T. D. (1999), Motor control and learning: A behavioral emphasis (3rd. 

ed.), Champaign, IL: Human Kinetics Publishers 

23. Swanson, L. R., Lee, T.D. (1992), Effects of aging and schedules of knowledge of results 

on motor learning. Journal of Gerontology, 47, 406-411 

24. Tsigilis, N., Theodosiou, A. (2003), Temporal stability of the Intrinsic Motivation Invento-

ry, Perceptual and Motor Skills, 97(1), 271-280 

25. Tüzun, H., Yilmaz-Sollu, M., Karakus, T., Inal, Y., Kizilkaya, G. (2008), The effects of com-

puter games on primary school student’s achievement and motivation in geography 

learning, Computers & Education, 52(1), 68-78 

26. Verhagen, E., Van der Beek, A., Twisk, J., Bouter, L., Bahr, R., Van Mechelen, W. (2004), 

The Effect of a Proprioceptive Balance Board Training Program for the Prevention of An-

kle Sprains: A Prospective Controlled Trial, American Journal of Sports Medicine, 32(6), 

1385-1393 

27. Vernadakis, N., Gioftsidou, A., Antoniou, P., Ioannidis, D., Giannousi, M. (2012), The im-

pact of Nintendo Wii to physical education students' balance compared to the tradition-

al approaches, Computers & Education, 59(2), 196-205 

28. Vos, N., Van Der Meijden, H. & Denessen, E. (2011),  Effects of constructing versus play-

ing an educational game on student motivation and deep learning strategy use,  Com-

puters & Education, 56(1), 127-137 

29. Xie, K., Durrington, V. A., & Yen, L. L. (2011), Relationship between students’ motivation 

and their participation in asynchronous online discussions, Journal of Online Learning 

and Teaching, 7(1), 17-29 



Κριτική προσέγγιση της αρχαίας τραγωδίας μέσα από διαδικτυακές πηγές και βάσεις δε-
δομένων. Ανίχνευση των εξωκειμενικών, κοινωνικών και ιδεολογικών συνθηκών δια-

μόρφωσης και πρόσληψης του πολιτισμικού φαινομένου. 
 
 

Δρ. Μουλά Ευαγγελία 
Φιλόλογος στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

moula@rhodes.aegean.gr 
 

Περίληψη 

Στη διαθεματική- ολιστική αυτή διδακτική 

πρόταση, με τη βοήθεια διαδικτυακών 

πηγών και εξειδικευμένων βάσεων δεδο-

μένων, θα επιχειρήσουμε τη διεύρυνση 

του γνωστικού και αντιληπτικού πεδίου 

των μαθητών σε εξωκειμενικές- πολιτι-

σμικές- κοινωνικές και ιδεολογικές συν-

θήκες διαμόρφωσης του φαινομένου του 

αρχαίου δράματος, φιλοδοξώντας να φω-

τίσουμε πτυχές της αρχαίας τραγωδίας 

που αφορούν στη διαχείριση (Ανδρεάδης, 

1989, 18)  [«Ιδεολογική διαχείριση ενός 

παρελθόντος σημαίνει την όποια – συνει-

δητή ή ασυνείδητη, επαρκή ή ανεπαρκή – 

αναφορά σ’ αυτό το παρελθόν για λόγους 

που έχουν πάντοτε να κάνουν με το πα-

ρόν και μάλιστα με την πολιτική διάστασή 

του, στην ευρύτατη έννοια».] αλλά και 

την πρόσληψή της (Steiner, 2001). Το 

γνωστικό αντικείμενο προσεγγίζεται  ι-

στορικο- ιδεολογικά και όχι με γνώμονα 

την αρχαιογνωσία ή τους στόχους της 

κλειστής κειμενικής, φορμαλιστικής ανά-

γνωσης. Οι προτεινόμενες δραστηριότη-

τες μπορούν να χρησιμοποιηθούν μεμο-

νωμένα ή σε ένα ολοκληρωμένο σενάριο, 

εκτεινόμενο στο διδακτικό χρόνο. 

Λέξεις – κλειδιά: αρχαία τραγωδία, 

πρόσληψη, διαδίκτυο, βάσεις δεδομένων, 

κριτικός γραμματισμός. 

 

 

Η αρχαία τραγωδία στην εκπαίδευση και η μέχρι σήμερα λειτουργία και ερμηνευτική της 

 

Η αρχαία τραγωδία, μέρος της βαριάς 

πολιτιστικής μας κληρονομιάς υπήρξε 

ανέκαθεν άρρηκτα συνδεδεμένη με τις 

περιπέτειες του εθνικού μας βίου. Η δε 

διασύνδεση του μαθήματος της αρχαίας 

τραγωδίας (υπό την αιγίδα των αρχαίων 

ελληνικών) με την ανάπτυξη του εθνικού 

γλωσσικού οργάνου ως συνεκτικού κρί-

κου της εθνικής μας ταυτότητας, συνέτει-

νε στην περιπέτεια της πρόσληψής της 

(Λαμπράκη – Παγανού, 1999,12-13). H 

κυρίως έμφαση στη διδακτική στοχοθε-

σία δινόταν και  δίνεται στη γλωσσική 

(στα παλαιότερα προγράμματα) και στην 

ανθρωπιστική (στα νεότερα) καλλιέργεια 

των μαθητών (Βαρμάζης, 1992, 125-128). 



Η γνώση των αρχαίων ελληνικών και κατά 

συνέπεια και των τραγικών μετατράπηκε 

σε κριτήριο ταξικής διαφοροποίησης και 

συνεπώς σε κοινωνικό φραγμό (Μουλά, 

2011α). Η δε διδακτική μέθοδος της αρ-

χαίας τραγωδίας τηρούσε ως θέσφατο τη 

φράση του Αριστοτέλη «Η γαρ της τρα-

γωδίας δύναμις και άνευ αγώνος και  υ-

ποκριτών εστίν»  [Ποιητική,  1450 b 19.] 

και την υποτίμηση από τον ίδιο σοφό της 

αξίας της όψεως και του σύνθετου χαρα-

κτήρα του καλλιτεχνικού φαινομένου του 

δράματος. 

Από την εκπαιδευτική  μεταρρύθμιση του 

’81 – ’85 (Μπουζάκης, 1995,269-291), 

αλλά κυρίως από τη δεκαετία του ’90 και 

εξής, που παρατηρούνται σαφείς ανανε-

ωτικές τάσεις [Βλέπε: Το θέατρο στο σχο-

λείο εν Εθνική Πολιτική για το Θέατρο, 

Αθήνα, Υπουργείο Πολιτισμού, Διεύθυνση 

Καλών τεχνών,1999, σσ.29-32.], ως προς 

την προσέγγιση της αρχαίας τραγωδίας, 

τα ζητούμενα εμπλουτίστηκαν με μια νέα 

προβληματική, που εντοπίζεται στο ερώ-

τημα: παραδοσιακή διδασκαλία κειμένου 

ή δραματοποίηση – θεατρικοποίησή του 

και ως σε ποιο βαθμό (Κακριδής Φ, 2000/ 

Γεωργουσόπουλος, 1985/ Παπάς, 1997).  

Παίρνοντας ως δεδομένη την επικαιρότη-

τα της αρχαιότητας, η οποία έρχεται ορι-

στικά στο προσκήνιο, υπό τη μορφή μιας 

αλυσίδας διαχειριστικών προσπαθειών, 

που θεαματικοποιούν το αρχαίο (Σκαρπέ-

λος, 2000, 111), το καινούριο τεχνητό δί-

λημμα μεταμφιέζει το προηγούμενο φι-

λολογικό- γλωσσικό, σε αισθητικό- παι-

δαγωγικό, αφήνοντας πάλι στο απυρό-

βλητο τα καίρια ζητήματα που θα μπο-

ρούσαν να προκύψουν από τη μελέτη της 

Τραγωδίας. Τέτοια θα ήταν η μελέτη της 

πορείας του κριτικού λόγου που έχει αρ-

θρωθεί σχετικά με αυτήν, ή η προσέγγιση 

των  διαφόρων υπερ- και δια-κειμένων 

της, ώστε να καταδειχθεί η διαδικασία 

κανονικοποίησής της και οι ιδεολογικές 

χρήσεις της, όπως π.χ. η σχέση της διδα-

σκαλίας των αρχαίων τραγικών με τα έμ-

φυλα στερεότυπα Μουλά, 2009), αλλά  

κυρίως να επέλθει η απομυθοποίηση των 

ιδεολογημάτων περί οικουμενικότητας 

και υπερβατικής αχρονικότητας των κει-

μένων (Παπάζογλου, 2011). Το 2006 ε-

ντέλει, η κυκλοφορία του σχολικού εγχει-

ριδίου της Ελένης, σημείωσε μια ριζική 

τομή σε σχέση με όλα τα προηγούμενα 

μέχρι εκείνη τη στιγμή εγχειρίδια, καθώς 

έδωσε έμφαση στη θεατρική διάσταση 

της αρχαίας τραγωδίας, αλλά και σε ζη-

τήματα πρόσληψής της στη διαχρονία 

της. 

 

 

 



Εισαγωγή- πλαισιοθέτηση του προτεινόμενου σεναρίου  
στα αναλυτικά προγράμματα και στις σύγχρονες θεωρητικές τάσεις 

 
Σήμερα στην εκπαίδευση συντελούνται 

ριζικές αλλαγές και διευρύνεται η βάση 

της εφαρμοσμένης παιδαγωγικής. Τα Α-

ναλυτικά Προγράμματα Σπουδών που 

ίσχυαν ως τώρα και το Δ.Ε.Π.Π.Σ όριζαν τη 

διαθεματικότητα  ως βασικό κριτήριο ε-

πιλογής και διάρθρωσης της ύλης  των 

περισσότερων μαθημάτων, αλλά και ως 

ουσιαστικό παράγοντα συγκινησιακής  

και βιωματικής συμμετοχής των μαθητών 

στη  μαθησιακή διδασκαλία. Επιπλέον 

συμπεριελάμβαναν και αντιμετώπιζαν ως 

ισότιμα τα ποικίλα μέσα παραγωγής νοή-

ματος, που καλούνται οι σύγχρονοι μα-

θητές να επεξεργαστούν. Τα παραπάνω 

σε συνδυασμό με  την ανάγκη ενίσχυσης 

του πλουραλισμού, υποδεικνύουν νέες 

εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις 

στα φιλολογικά μαθήματα (Μουλά, 

2011β). Αυτές πρέπει να συνδυάζουν δυ-

νατότητες ερμηνείας, κατανόησης και 

κριτικής των μηχανισμών παραγωγής 

νοήματος.  Στα νέα πιλοτικά προγράμμα-

τα σπουδών [digitalschool.minedu.gov.gr/ 

info/newps/Γλώσσα - Λογοτεχνία/Νεοελ 

ληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία%2C Αρ-

χαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία — 

Γυμνάσιο.pdf, σελ.40.]  έμφαση δίνεται 

όχι μόνο στο «τι» της γνώσης, αλλά και 

στο «πώς», στη διαδικασία απόκτησης 

της νέας γνώσης. Για να επιτευχθεί αυτό, 

το διδακτικό περιεχόμενο δεν πρέπει να 

δίδεται στους μαθητές και στις μαθήτριες 

ως έτοιμη-προκατασκευασμένη γνώση, 

αλλά να καλλιεργείται, με τις κατάλληλες 

τεχνικές, η ικανότητα του μαθητή να οδη-

γείται όλο και πιο αυτόνομα στη διερεύ-

νηση και στη διατύπωση της νέας γνώ-

σης. Στο επίπεδο των παιδαγωγικών πρα-

κτικών, υιοθετείται η ομαδοσυνεργατική 

διδασκαλία και η μέθοδος των σχεδίων 

εργασίας (project), ενώ επιδιώκεται ο 

μεθοδολογικός πλουραλισμός. 

Από την άλλη, σύμφωνα με την ευρέως 

διαδεδομένη αισθητική της πρόσληψης 

(Jauss, 1995, 94-97), για να επιτευχθεί ο 

ερμηνευτικός πλουραλισμός, η ερμηνεία 

πρέπει να συνίσταται στην κατανόηση- τη 

διερεύνηση των διαφορών της πρόσλη-

ψης μεταξύ των αναγνωστών-, την εξήγη-

ση- το πώς δηλαδή οργανώνεται η σκέψη 

μέσα από τη γλώσσα και πώς εγγράφεται 

το ιστορικό και το κοινωνικό σε αυτήν- 

και την εφαρμογή- την ενίσχυση δηλαδή 

της σχέσης της αναγνωστικής εμπειρίας 

με την εμπειρία της ζωής. Συνεπικουρώ-

ντας, ο πολιτισμικός ματεριαλισμός (κοι-

νώς πολιτισμικές σπουδές) αρνείται την 

επάρκεια της κλειστής κειμενικής έρευ-

νας, η οποία συλλαμβάνει τον αναγνώστη 

με αφηρημένους όρους και τον κριτικό ως 

αμόλυντο από εξωτερικές ή ιδεολογικές 

επιρροές. Ανατρέπει τις αυθεντίες της 

ιδεαλιστικής προσέγγισης και κυρίως α-



πορρίπτει τη μεταφυσική αντίληψη περί 

αναλλοίωτου της ανθρώπινης φύσης. Έ-

τσι εντάσσει τα κείμενα στην ιστορική 

στιγμή τους και  τα παρακολουθεί στην 

εξελικτική πορεία τους στο χρόνο, εξετά-

ζοντας αδιάλειπτα το ρόλο της κριτικής 

σκέψης στη διαδικασία πρόσληψής τους 

(Schein, 1999/ Widdowson, 1982/ 

Salomone et al. 1987). Η ένταξη των κει-

μένων στον κόσμο και η σύνδεση της α-

ναγνωστικής εμπειρίας με τη ζωή στοχεύ-

ει στην επανεξέταση των προσωπικών 

αντιλήψεων των συμμετεχόντων και στη 

διαπραγμάτευση των κυρίαρχων ερμη-

νευτικών μοντέλων, μέσα από την διαδι-

κασία του κριτικού διαλόγου με το «κεί-

μενο» και πάντα με έμφαση στο παρόν. 

Έτσι από την επικρατούσα- κυρίαρχη α-

νάγνωση συνήθως βρίθουσα από στερεό-

τυπα και κλισέ, μπορούν οι μαθητές  να 

περάσουν σε μια διαπραγματεύσιμη εκ-

δοχή της μέχρι και να αρθρώσουν μια 

πλήρως αντιτιθέμενη άποψη (Hall, 1980). 

Στα σύγχρονα αναλυτικά προγράμματα 

επίσης, δίνεται έμφαση στην απόκτηση 

κριτικών ικανοτήτων ανάγνωσης όλων 

των μέσων παραγωγής νοήματος (media 

literacy) και μιας γε-νικότερης παιδείας 

προσέγγισης όλων των τύπων των ανα-

παραστάσεων που κατασκευάζουν την 

πραγματικότητα και διαμεσολαβούν το 

νόημα, αποκτώντας έτσι  ο μαθητής πολι-

τισμικό γραμματισμό (Πασχαλίδης, 1999, 

325) στα πλαίσια της νέας παιδαγωγικής 

του πο-λυγραμματισμού (Χατζησαββίδης, 

2005, 39-52). Όλα τα παραπάνω συνι-

στούν τη θεωρητική βάση του παρόντος 

σχεδίου εργασίας. 

 

 

Στόχοι της εκπαιδευτικής παρέμβασης 

Γνωστικοί- μαθησιακοί: 

Μέσα από το παρόν σενάριο προσδο-

κούμε οι μαθητές: 

• Να ανακαλύψουν ορισμένες πτυχές 

του αρχαίου δράματος στην εκπαί-

δευση ως διδασκομένου αντικειμέ-

νου αλλά και ως σχολικής παράστα-

σης. 

• Να γνωρίσουν άγνωστες πτυχές του 

τραγικού φαινομένου και να διευρύ-

νουν την οπτική τους σε εξωκειμενικά 

δεδομένα και δη αναφορικά με το 

αρχαίο δράμα ως παραστάσιμο γεγο-

νός, που λαμβάνει χώρα σε συγκε-

κριμένες ιστορικο- πολιτιστικές συν-

θήκες.  

• Να  ενημερωθούν σχετικά με, αλλά 

και να επεξεργαστούν σημαντικούς 

σταθμούς ή γεγονότα ορόσημα στην 

πορεία της πρόσληψης του αρχαίου 

δράματος στην Ελλάδα.  



• Να έλθουν σε επαφή με άλλες μορ-

φές τέχνης που εμπνέονται από το 

αρχαίο δράμα (κινηματογράφος, κό-

μικς). 

• Να παρατηρήσουν και να εξοικειω-

θούν με πηγές (δημοσιεύματα, προ-

γράμματα) για να συνειδητοποιήσουν 

ότι η μελέτη και διασταύρωσή τους 

είναι ο μόνος τρόπος προσέγ-γισης 

της αλήθειας ή της ολιστικής κατανό-

ησης ενός φαινομένου. 

• Να κατανοήσουν τις διαφορές που 

προκύπτουν από τη μετάβασή του 

αρχαίου δράματος από τη θεατρική 

(Elam, 1980) στην κινηματογραφική 

απόδοση ή την κομικ-ή μεταγραφή, 

εξαιτίας της ριζικά διαφορετικής φύ-

σης και των διαθέσιμων μηχανισμών 

των μέσων και να κάνουν συγκρίσεις.  

Σε σχέση με τον κόσμο: 

• Να αντιληφθούν ότι από το κείμενο 

μέχρι την αναπαραγωγή και την με-

τάπλασή του στις μετέπειτα εκδοχές 

ή διασκευές του, παρεμβάλλονται και 

διαμεσολαβούν ποικίλοι παράγοντες 

που το προσαρμόζουν στις ανάγκες 

της ιστορικής στιγμής και των κυρίαρ-

χων ερμηνευτικών μοντέλων. 

• Να αντιληφθούν το ρόλο του αρχαίου 

δράματος, αλλά και της σκηνοθετικής 

απόδοσής του ως παραγόντων άμεσα 

σχετιζομένων με ιδεολογικές – πολι-

τικές επιλογές. 

• Να συνειδητοποιήσουν ότι ο κριτικός 

λόγος συχνά υποτάσσεται στην υπο-

κειμενική οπτική του γράφοντος, εξ 

ου και προκύπτουν διαφορετικές α-

ναλύσεις. 

• Να αντιληφθούν το ρόλο του αρχαίου 

δράματος ως πρεσβευτή της ελληνι-

κής πολιτισμικής κληρονομιάς. 

• Να συσχετίσουν το φαινόμενο του 

αυξημένου ή μη ενδιαφέροντος για 

το αρχαίο δράμα με τη «μόδα» της 

εκάστοτε εποχής ή με τους μηχανι-

σμούς προβολής. 

• Να αντιληφθούν ότι το αρχικό κείμε-

νο εκβάλει σε ποικίλα πολιτιστικά 

προϊόντα και ότι η ελεύθερη διαχεί-

ριση του αφετηριακού υλικού δι-

καιώνεται αισθητικά και ηθικά. 

• Να συσχετίσουν την ποσότητα, το 

είδος και τις σκηνοθετικές μεταβολές 

των παραστάσιμων έργων με θεσμι-

κές αλλαγές (π.χ. μαθητικοί αγώνες, 

άρση μονοπωλίου Εθνικού θεάτρου 

στην Επίδαυρο). 

Σε σχέση με τους νέους γραμματισμούς: 

• Να εξοικειωθούν με το διαδίκτυο ως 

ανοικτό διερευνητικό περιβάλλον και 

να ενημερωθούν για τον ενδεδειγμέ-

νο τρόπο αναζήτησης με τη χρήση κα-

τάλληλων λημμάτων, αλλά και επιλο-

γής ιστοσελίδων. 

• Να γνωρίσουν βάσεις δεδομένων και 

να αντιληφθούν το μέγεθος της κωδι-



κοποίησης της γνώσης που παρέχει 

σήμερα το διαδίκτυο. 

• Να μάθουν να οργανώνουν τα συ-

μπεράσματά τους σε μορφή προ-

γράμματος παρουσίασης και να τα 

παρουσιάζουν σε κοινό. 

 

 

1ο  Φύλλο Εργασίας (Σχέση αρχαίου δράματος με θεσμούς) 

Επισκεφθείτε την παρακάτω ιστοσελίδα 

http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/ 

14269#page/534/mode/2up,  

όπου βρίσκεται μια διδακτορική διατρι-

βή. Από αυτή μελετήστε τις σελίδες 535-

536 και καταγράψτε τα κείμενα του αρ-

χαίου δράματος που διδάσκονταν στην 

ελληνική εκπαίδευση από ίδρυσης του 

ελληνικού κράτους. 

Κατόπιν επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες:  

http://www.104fm.gr/all-news/73-

articles/1347----.html   

http://www1.rizospastis.gr/story.do?id=3

685611&publDate=5/2/2011 

http://www.avgi.gr/ArticleActionshow.act

ion?articleID=619057 

http://www.alfavita.gr/anakoinoseis/ank1

2_1_9_9440.php   

εντοπίστε στοιχεία σχετικά με τη θεατρι-

κή παιδεία και τους μαθητικούς καλλιτε-

χνικούς αγώνες και παρατηρήστε τις ε-

γκύκλιες οδηγίες σχετικά με τις παραστά-

σεις αρχαίου δράματος. 

Τέλος επισκεφθείτε τη βάση δεδομένων 

σχολικών παραστάσεων των Δεσμών:  

http://www.ancientgreekdrama.gr/page/

default.asp?la=1&id=54  

και αναζητήστε στο πλαίσιο «έργο» στοι-

χεία για: Αντιγόνη, Ιφιγένεια, Οιδίπους 

(προσοχή: χρησιμοποιήσετε μικρά γράμ-

ματα και τονισμό). 

Κάντε το ίδιο και στη βάση δεδομένων 

επαγγελματικών παραστάσεων: 

http://arcnet-database.net/home/search-

database.aspx 

Επειδή η καταρίθμηση δεν προσφέρεται 

στα αποτελέσματα των αναζητήσεων, 

ανοίξτε ένα excel και αφού κάνετε αντι-

γραφή στο σύνολο των απαντήσεων σε 

κάθε σας αναζήτηση, επικολλήστε στη 

συνέχεια στο excel για να έχετε αυτόματα 

τον αριθμό των παραστάσεων [Πρόκειται 

για το Ευρωπαϊκό κέντρο έρευνας και 

τεκμηρίωσης του αρχαίου δράματος του 

τμήματος Θεατρικών σπουδών του Πανε-



πιστημίου Αθηνών υπό την επίβλεψη του 

καθηγητή κου Π. Μαυρομούστακου]. 

Συγκρίνετε τα μεγέθη των σχολικών με 

των επαγγελματικών παραστάσεων και 

συσχετίστε τα με όσα μάθατε για την αρ-

χαία τραγωδία στην εκπαίδευση ως γνω-

στικό αντικείμενο και ως σχολικό θέατρο. 

Συγκεντρώστε όλα τα δεδομένα σε μια 

παρουσίαση.

 

2ο  Φύλλο Εργασίας (Aρχαίο δράμα και ιδεολογικά ζητήματα) 

Επισκεφθείτε τις παρακάτω ιστοσελίδες 

και καταγράψτε τα γεγονότα που προδί-

δουν τη σχέση της αρχαίας τραγωδίας με 

τα ιδεολογικά οράματα ορισμένων ομά-

δων- ατόμων:   

http://www.sansimera.gr/articles/187  

http://forum.kakapaidia.gr/showthread.p

hp?t=3606  

http://www.scribd.com/doc/51143731/tr

agodia-kai-politiki  

Στην ιστοσελίδα:  

http://www.tovima.gr/opinions/article/?a

id=87519   

προβληματιστείτε για τη σχέση της λογο-

κρισίας των αρχαίων τραγωδιών με τα 

πολιτικά συμφραζόμενα στα οποία πραγ-

ματώνονται. 

 

Από τη διεύθυνση του εθνικού μας θεά-

τρου:  

http://www.nt-archive.gr/play Materi-

al.aspx? playID=812#publications  

μελετήστε τα παρακάτω δημοσιεύματα: 

 Ήλλαξε και πάλιν γνώμην το Εθνικόν δια 

την "Ηλέκτρα". Θα παρασταθή εις "ορθήν 

αρχαϊκήν γραμμήν" 

Τί θα γίνη στην Επίδαυρο; Απεφασίσθη 

χθες η μια "Ηλέκτρα" να "δανεισθή" τα 

κοστούμια της άλλης "Ηλέκτρας" 

Εθνικό Θέατρο. Η "τραγωδία" της "Ηλέ-

κτρας" άρχισε τον Μάρτιο. Το χρονικό της 

ανευθυνότητος… ή όταν οι μεγάλοι παί-

ζουν την κολοκυθιά. 

Συγκεντρώστε όλα τα δεδομένα σε μια 

παρουσίαση, με άξονες τις έννοιες «ιδεο-

λογία», «λογοκρισία», «αρχαία τραγωδί-

α».

 

 

 



3ο Φύλλο Εργασίας (Αρχαία τραγωδία και Μέσα) 

Επισκεφθείτε την παρακάτω διεύθυνση 

και παρακολουθήστε το Δ΄ στάσιμο από 

την παράσταση της Αντιγόνης (1995) του 

Εθνικού θεάτρου:  

http://www.nt-archive.gr/collections.aspx   

κατόπιν παρακολουθήστε το απόσπασμα 

από την κινηματογραφική Αντιγόνη του 

Τζαβέλλα (1961):  

http://www.youtube.com/watch?v=36IR1

y6kw4c&feature=related  

και τέλος παρατηρήστε τις παρακάτω ει-

κόνες από το κόμικς Αντιγόνη (Αποστολί-

δη Τ.- Αρώνη Κ.) 

 

 

Συζήτηση Κρέοντα με φύλακα 

 

 

 



 

Η μαντεία του Τειρεσία 

 

 

   

 



 

 

Συνάντηση Αίμονα- Κρέοντα στη σπηλιά 



 

Η αντίδραση του Κρέοντα στο άκουσμα της κραυγής του Αίμονα 

Σημειώστε με + στον παρακάτω πίνακα τα χαρακτηριστικά του κάθε είδους: 
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Λόγος     

Υπαινικτικά εγγεγραμμένες στο κείμενο οδηγίες     

Εικόνα     

Ατομική πρόσληψη     

Μιμική     

Τόνος χειρονομίες     

Χορογραφίες     

Μακιγιάζ     

Κόμμωση     

Μάσκες      

Ενδυμασία     

Διακόσμηση     

Αντικείμενα     

Φωτισμός     



Μουσική     

Ήχος     

Ομαδική πρόσληψη     

Περιορισμός στη διαχείριση του χρόνου     

Προσαρμογή δραματικού χώρου στο σκηνικό     

Ελεύθερη διαχείριση χρόνου     

Προσκηνιοποίηση αφήγησης     

Εστίαση σε πεδίο     

Γωνία λήψης     

Εγγύτητα- απόσταση λήψης     

Χρώμα- ειδικά εφέ     

Διακοπή– ξεθώριασμα     

Καθαρή- θολή λήψη     

Υπέρθεση εικόνων     

Ταυτόχρονη θέαση δύο σκηνών     

Πάγωμα εικόνας     

Βάθος πεδίου     

Σύμφωνα με τις παραπάνω επισημάνσεις σας περιγράψτε τις ιδιότητες του κάθε μέσου, τα 

πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά του και παρουσιάστε τα, πλαισιωμένα είτε με το ήδη 

δοθέν υλικό είτε με άλλο που θα αναζητήσετε στο διαδίκτυο. 

 

4ο Φύλλο Εργασίας (Επιδαύρια. Σταθμοί στην ιστορία τους) 

Επισκεφθείτε τον ιστοχώρο των Δεσμών: 

http://www.ancientgreekdrama.gr/page/

default.asp?la=1&id=19  

και αναζητήστε στοιχεία της ιστορίας των 

Επιδαυρίων κάνοντας κλικ στα «δεκαετία 

του 20», «δεκαετία του 50» και «1974 και 

εξής». Καταγράψτε τα. 

Κατόπιν πηγαίνετε στο αρχείο του εθνι-

κού μας θεάτρου: 

http://www.nt-archive.gr   

και στη χρονολογική πλοήγηση επιλέξτε 

τις χρονολογίες 1938, 1955, 1974. 

Σε κάθε μία από τις παραπάνω χρονολο-

γίες αναζητήστε την τραγωδία που επι-

σημάνατε νωρίτερα (στο αρχείο των Δε-

σμών) και εξετάστε τα δημοσιεύματα που 

τη συνοδεύουν. 



Ως προς την πρώτη καταγράψτε τον αντί-

κτυπό της στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Ως προς τη δεύτερη μελετήστε το δεύτε-

ρο σωζόμενο πρόγραμμα και εστιάστε 

στον προβληματισμό που αναπτύσσεται 

σχετικά με τη σκηνοθετική γραμμή και τη 

λειτουργία του χορού. 

Ως προς την τρίτη ανοίξτε το πρόγραμμα 

των Επιδαυρίων, παρατηρήστε διαφορές 

από τα προηγούμενα προγράμματα αλλά 

και καταγράψτε στοιχεία για το θεσμό 

των Επιδαυρίων.  

Συγκεντρώστε όλα τα δεδομένα σε μια 

παρουσίαση.

 

5ο Φύλλο Εργασίας (Το κοινό των αρχαίων τραγωδιών) 

Από την ιστοσελίδα του εθνικού μας θεά-

τρου,  

http://www.nt-archive.gr  

κινηθείτε στη χρονογραμμή και επιλέξτε 

τις ακόλουθες ημερομηνίες. Κατόπιν με-

λετήστε τα δημοσιεύματα που υποδει-

κνύονται. 

1954, Ιππόλυτος, δημοσίευμα: Εις το Αρ-

χαίον Θέατρον Επιδαύρου. Γοητευμένοι 

και συγκινημένοι από την παράστασιν 

του "Ιππολύτου", οι εστεμμένοι χειρο-

κροτούν όρθιοι. 

1961, Ηλέκτρα, δημοσίευμα, Μία άρτια 

παράστασις και μία ωραία εκδήλωσις του 

λαού. Συντάκτης: χ.σ. 

1974, Αντιγόνη, πρόγραμμα, σελ.7. 

1975,Οιδίπους επί Κολωνώ, δημοσίευμα: 

Ήρθαμε γιατί μας πίεσε ο πρωθυπουργός. 

1995, Γκλάμορους η Αντιγόνη, χειροκρο-

τήματα για Καζάκο και Μίκη. Ταλαιπωρία 

και υπερβολή κυριάρχησαν στην Επίδαυ-

ρο. Μαρτύριο… για την "Αντιγόνη" 

 

Παρακολουθήστε το παρακάτω απόσπα-

σμα: 

http://mam.avarchive.gr/portal/digitalvie

w.jsp?get_ac_id=1093&thid=1601   

(πρώτη προβολή κινηματογραφικής Αντι-

γόνης Τζαβέλα)    

Κατόπιν ετοιμάστε μια παρουσίαση σχε-

τικά με το κοινό των αρχαίων τραγωδιών.  

Είναι ομοιογενές;  

Αντιδρά ομόφωνα;  

Σχετίζεται η δημοτικότητα των αρχαίων 

τραγωδιών με φαινόμενα άσχετα προς το 

ίδιο το αναπαραστώμενο έργο; 

 

 



6ο Φύλλο Εργασίας (Ζητήματα σκηνοθεσίας) 

Επισκεφθείτε το θεατρικό μουσείο  

http://www.theatremuseum.gr/index.php

?mod=collections&categories_id=65&lett

er=all& p=3&orderby=performance_name  

και από το πλαίσιο «εικόνες» αναζητήστε 

(σελ.9-23) αυτές που αντιστοιχούν σε πα-

ραστάσεις της Αντιγόνης. Παρατηρήστε 

τις αλλαγές στα κουστούμια και συσχετί-

στε τες με το χρόνο των παραστάσεων. 

Από την ιστοσελίδα του εθνικού θεάτρου:  

http://www.nt-archive.gr  και τη χρονο-

γραμμή, εντοπίστε τις προτεινόμενες πα-

ραστάσεις και τα υποδεικνυόμενα δημο-

σιεύματα: 

1961, Αίας, δημοσίευμα, Πού αυτοκτονεί 

ο Αίας; Πάντως όχι εκεί που τον... σκοτώ-

νει η παράστασις της Επιδαύρου! Μετα-

φραστής και σκηνοθέτης αγνοούν σαφή 

σκηνογραφικήν ένδειξιν του Σοφοκλέους 

1984, Αντιγόνη, δημοσίευμα: Όταν έχει 

νόημα ο "εκσυχρονισμός". Πώς είδαν το 

αρχαίο δράμα -και ειδικά την "Αντιγόνη"- 

οι σύγχρονοι γερμανοί σκηνοθέτες. Η αρ-

χαία τραγωδία και η αμηχανία των συγ-

χρόνων. 

2000, Οιδίποδας, δημοσίευμα:  Επιδαυ-

ρίων αδιέξοδο. 

Τέλος επισκεφθείτε την ιστοσελίδα και 

σχολιάστε την κριτική σχετικά με μια σύγ-

χρονη παράσταση αρχαίας τραγωδίας: 

http://www.agelioforos.gr/default.asp?pi

d=7&ct=74&artid=10953. 

Συγκεντρώστε τα συμπεράσματά σας σχε-

τικά με το αν υπάρχει «σωστός» τρόπος 

σκηνοθεσίας των αρχαίων τραγωδιών και 

με το αν ομοφωνούν σχετικά οι κριτικοί. 

 

7ο Φύλλο Εργασίας (Το αρχαίο δράμα ως πρεσβευτής της Ελλάδας στο εξωτερικό) 

Επισκεφθείτε τη βάση δεδομένων του 

Πανεπιστημίου της Οξφόρδης 

http://asp.apgrd.ox.ac.uk/asp/BookSearc

h.asp  

και στην ένδειξη ancient play επιλέξτε 

Αντιγόνη και κατόπιν Οιδίποδας. Κάντε 

αναζήτηση και καταγράψτε τον αριθμό 

των παραστάσεων και τη χρονική τους 

έκταση 

Από την ιστοσελίδα του εθνικού θεάτρου 

και τη χρονογραμμή, εντοπίστε τις προ-

τεινόμενες παραστάσεις και διαβάστε τα 

αντίστοιχα δημοσιεύματα: 

1955 Οιδίποδας, δημοσιεύματα 



1978, Προμηθέας, δημοσιεύματα 

2002, Αντιγόνη, δημοσιεύματα  

Παρακολουθήστε τα τεκμήρια Τ1515 

(1961): 

http://mam.avarchive.gr/portal/digitalvie

w.jsp?get_ac_id=1084&thid=1512   

http://mam.avarchive.gr/portal/digitalvie

w.jsp?get_ac_id=2566&thid=11849 

http://mam.avarchive.gr/portal/digitalvie

w.jsp?get_ac_id=2179&thid=18125  

Συγκεντρώστε τα συμπεράσματά σας σε 

μια παρουσίαση. 

 

Συμπεράσματα 

Στη διδακτική μας παρέμβαση προσπα-

θήσαμε να φωτίσουμε ποικίλες πτυχές 

του αρχαίου τραγικού φαινομένου ανα-

φορικά με την πρόσληψή και διαχείρισή 

του, από τους θεσμούς (εκπαίδευση- α-

γώνες), το ιδεολογικό συγκείμενο και τα 

μέσα εκφοράς του (θέατρο, κινηματο-

γράφος, κόμικς). Ακόμα προσεγγίσαμε το 

ρόλο της σκηνοθεσίας και της κριτικής 

ενώ παράλληλα εντοπίσαμε βασικούς 

σταθμούς στη πορεία της πρόσληψης του 

αρχαίου δράματος στην Ελλάδα, το ρόλο 

του ως πρεσβευτή του ελληνικού πολιτι-

σμού αλλά και τη διαλεκτική του σχέση 

με άλλους πολιτισμούς. Στην προσπάθειά 

μας κυριότερη πηγή άντλησης πληροφο-

ριών υπήρξε το διαδίκτυο. Η κωδικοποίη-

ση της γνώσης δε, σε βάσεις δεδομένων 

αποδεικνύεται πολύτιμη τόσο για το  μα-

θητή όσο και για τον εξειδικευμένο ερευ-

νητή.
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Περίληψη 

Το άρθρο αυτό αποτελεί μια συμβολή στη 

μελέτη της αξιοποίησης του ηλεκτρονικού 

Λεξικού της κοινής νεοελληνικής (ΛΚΝ· 

http://www.greek-language.gr/greekLang 

/modern_greek/tools/lexica/triantafyllide

s/index.html) και του Σώματος νεοελληνι-

κών κειμένων (ΣΝΚ· http://www.greek-

language.gr/greekLang/modern_greek/to

ols/corpora/index.html) στο μάθημα της 

Νέας Ελληνικής Γλώσσας στο Δημοτικό. 

Τα δεδομένα μας προέρχονται από μία 

διδακτική δοκιμή σε ένα τμήμα Δ' Δημοτι-

κού σε σχολείο της αστικής περιοχής της 

Λεμεσού, όπου εξετάσαμε κατά πόσο θα 

μπορούσαμε κατά τη διδασκαλία του λε-

ξιλογίου να χρησιμοποιήσουμε το έντυπο 

Ορθογραφικό-ερμηνευτικό λεξικό Δ', Ε', 

ΣΤ' Δημοτικού (ΟΕΛ· http://www.pi-

schools.gr/books/dimotiko/lex_d_e_st/lex

iko_142.pdf και http://www.pi-schools.gr 

/books/dimotiko/lex_d_e_st/lexiko143_28

5.pdf) σε συνδυασμό με τα ΛΚΝ και ΣΝΕΚ. 

Βασικό συμπέρασμα των παρατηρήσεών 

μας είναι ότι η αναπλαισίωση των ΛΚΝ 

και ΣΝΕΚ προς το πεδίο της γλωσσικής 

εκπαίδευσης είναι επιτυχής και μπορεί να 

συμβάλει σημαντικά στην ανανέωση της 

γλωσσικής διδασκαλίας, με την έννοια 

τόσο της διευκόλυνσης της εξοικείωσης 

των παιδιών με το λεξικό ως εργαλείο 

αναφοράς όσο και της αύξησης της επί-

γνωσής τους ότι οι λέξεις μπορούν να εμ-

φανιστούν σε μια μεγάλη ποικιλία κειμέ-

νων (μέσω της άμεσης σύνδεσης των 

λημμάτων του ΛΚΝ με τα δεδομένα του 

ΣΝΕΚ). 

Λέξεις - κλειδιά: Ηλεκτρονικά λεξικά, σώ-

ματα κειμένων, διδασκαλία του λεξιλογί-

ου, Δημοτική Εκπαίδευση. 

 

Εισαγωγή 

Ηλεκτρονικά λεξικά & σώματα κειμένων 
ως εκπαιδευτικά εργαλεία 

Δε χρειάζεται να είναι κανείς ειδικός προ-

κειμένου να διαπιστώσει ότι ιδιαίτερα τις 

τρεις τελευταίες δεκαετίες, τουλάχιστον 

στις κοινωνίες της Δύσης, αναπτύσσεται 

ένα τεράστιο ενδιαφέρον για τη χρήση 

των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και 



Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση (βλ. 

και τις σχετικές συζητήσεις στην Παπα-

κώστα, 2007 και στον Ζωγόπουλο, 2012). 

Οι τελευταίες είναι πια μια πραγματικό-

τητα στα σχολεία μας, όπου αξιοποιού-

νται τόσο ως παιδαγωγικό μέσο όσο και 

ως μέσο πρακτικής γραμματισμού (κατά 

τη γραφή, την ανάγνωση και την επικοι-

νωνία· Κουτσογιάννης, 2011). Ουσιαστι-

κά, ο ψηφιακός ή τεχνολογικός γραμμα-

τισμός (για την ελληνική πραγματικότητα 

στο Δημοτικό βλ. Παρασκευόπουλος, 

2006) αποτελεί πια αναπόσπαστο κομμά-

τι του γραμματισμού με τη σύγχρονή του 

έννοια (βλ. Μητσικοπούλου, 2001 και 

Cope & Kalantzis, 2009), κάτι που φαίνε-

ται και στα αναλυτικά προγράμματα (ΑΠ) 

διαφόρων χωρών (OEDC, 2001). Έτσι, και 

στο κυπριακό ΑΠ για τη Νεοελληνική 

Γλώσσα (http://www.moec.gov.cy/ana 

lytika_programmata/nea-analytika-

programmata/nea_elliniki_glossa.pdf) ως 

μια από τις «ικανότητες-κλειδιά» για την 

κοινωνία του 21ου αιώνα αναφέρεται το 

να είναι οι μαθητές «σε θέση να πλοη-

γούν σε έντυπες και ηλεκτρονικές πηγές, 

να αναζητούν ποικίλες πληροφορίες για 

την κατανόηση εκτεταμένων γραπτών 

κειμένων που παράγονται από τα Μ.Μ.Ε. 

και δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς» (σ. 

13). Θεωρούμε ότι προς την κατεύθυνση 

αυτή συμβάλλει η αξιοποίηση των ηλε-

κτρονικών λεξικών και των σωμάτων κει-

μένων. 

Ως σώμα κειμένων ορίζουμε μια συλλογή 

τμημάτων μιας συγκεκριμένης γλώσσας 

τα οποία επιλέγονται και διατάσσονται με 

βάση συγκεκριμένα γλωσσολογικά κριτή-

ρια έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμο-

ποιηθούν ως αντιπροσωπευτικό δείγμα 

της γλώσσας αυτής (Sinclair, 1996). Σύμ-

φωνα με τον Γούτσο (2003) η εκτεταμένη 

χρήση τους στην εποχή μας οφείλεται στη 

ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, η ο-

ποία έδωσε τη δυνατότητα για τη δημι-

ουργία σωμάτων κειμένων κατάλληλων 

για ηλεκτρονική χρήση και ειδικά κωδι-

κοποιημένων για τυποποιημένες και ο-

μοιογενείς εργασίες ανάκτησης γλωσσι-

κής πληροφορίας. 

Όσον αφορά τη διδασκαλία της νέας ελ-

ληνικής, η αξιοποίηση των ηλεκτρονικών 

λεξικών και των σωμάτων κειμένων έχει 

ήδη αρχίσει να εξετάζεται και σε επίπεδο 

Γ1 και σε επίπεδο Γ2 και σε σχέση με 

διάφορα επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης 

(βλ. τις σχετικές συζητήσεις στη Γιάγκου, 

2009 & 2010 και στον Goutsos, 2010). 

Ενδεικτικά αναφέρουμε τη Γιάγκου 

(2009) όσον αφορά τον Εθνικό Θησαυρό 

της Ελληνικής Γλώσσας του Ινστιτούτου 

Επεξεργασίας του Λόγου 

(http://hnc.ilsp.gr· βλ. Χατζηγεωργίου κ.ά. 

2001), τα Εκπαιδευτικά σενάρια αξιοποί-

ησης του Εκπαιδευτικού Θησαυρού της 

Ελληνικής Γλώσσας στο Δημοτικό, το Γυ-

μνάσιο και το Λύκειο (πάλι από το Ινστι-

τούτο Επεξεργασίας του Λόγου· 



http://www.xanthi.ilsp.gr/ethekinfo/imag

es/stories/pdf/studentBook-FINAL.pdf και 

http://www.xanthi.ilsp.gr/ethekinfo/imag

es/stories/pdf/teacherBook-FINAL.pdf) 

και τα ενδεικτικά παραδείγματα διδακτι-

κής αξιοποίησης του ΣΝΕΚ σε συνδυασμό 

με το ΛΚΝ, που είναι διαθέσιμα στην Πύ-

λη για την ελληνική γλώσσα 

(http://www.greek-language.gr/greekLa 

ng/modern_greek/education/cbt/utilizati

on/examples.html) του Κέντρου Ελληνι-

κής Γλώσσας. Τέλος, θα πρέπει να ανα-

φέρουμε και το Σώμα Ελληνικών κειμέ-

νων (http://greekcorpora.isll.uoa.gr/gr/ 

corp1.aspx) των πανεπιστημίων Κύπρου 

και Αθηνών, που είναι και το μοναδικό 

που περιέχει δεδομένα από την Κύπρο 

(διαλεκτικά και μη). 

Γενικά, σύμφωνα με τον Κουτσογιάννη 

(2007), οι προσπάθειες ανάπτυξης εκπαι-

δευτικού λογισμικού για τη γλώσσα προ-

σανατολίζονται τα τελευταία χρόνια στη 

δημιουργία προϊόντων που απομακρύνο-

νται από τα κλειστά και καθοδηγητικά 

συστήματα του παρελθόντος. Επιδιώκε-

ται πια η δημιουργία εφαρμογών που 

αντιμετωπίζουν τον υπολογιστή ως περι-

βάλλον εργασίας και όχι ως περιβάλλον 

καθοδηγούμενης μάθησης. Η εξέλιξη αυ-

τή αντανακλά την επιστημονική μετακί-

νηση από την παραδοσιακή διδασκαλία 

της γλώσσας και την αντιμετώπισή της ως 

κώδικα επικοινωνίας που πρέπει να τε-

μαχιστεί σε μικρές ενότητες προκειμένου 

να γίνει ευκολότερα διδακτός ως σχολική 

ύλη, στην αντίληψη ότι η γλώσσα αποτε-

λεί μέρος της κοινωνικής πρακτικής και 

επομένως αναπόσπαστο μέρος του κοι-

νωνικού γραμματισμού που πρέπει το 

παιδί να κατακτήσει. Έτσι, δίνεται ιδιαί-

τερη έμφαση στην αξιοποίηση περιβαλ-

λόντων που ευνοούν τη συλλογική ή ατο-

μική αναζήτηση, τον προβληματισμό που 

οδηγεί σε διάλογο, τον πειραματισμό και 

την έρευνα. Πρόκειται για εκείνη την κα-

τηγορία λογισμικού το οποίο αποκαλείται 

συνήθως διερευνητικό λογισμικό. Εδώ 

υπάγεται και το λογισμικό το οποίο χρη-

σιμοποιήσαμε στη δοκιμή που θα πα-

ρουσιάσουμε στο επόμενο κεφάλαιο 

(ΛΚΝ, ΣΝΚ). Σύμφωνα με τους Kazazis & 

Koutsogiannis (2002), ένας βασικός σκο-

πός της διαμόρφωσης των συγκεκριμέ-

νων περιβαλλόντων δεν ήταν η απλή υ-

ποβοήθηση των ήδη υφιστάμενων σχολι-

κών πρακτικών αλλά η συμβολή στη αλ-

λαγή τους σύμφωνα και με τις σύγχρονες 

τάσεις στην εκπαίδευση για τον γραμμα-

τισμό (ενθάρρυνση, μεταξύ άλλων, της 

διερευνητικής μάθησης και διαμόρφωση 

μιας νέας γενιάς μαθητών με δεξιότητες 

όπως η αναλυτική-κριτική σκέψη και η 

συνθετική ικανότητα). Έτσι, κατά τον σχε-

διασμό και τη διαμόρφωσή του συγκε-

κριμένου περιβάλλοντος λήφθηκαν υπό-

ψη όχι μόνο τα χαρακτηριστικά της ισχύ-

ουσας παράδοσης στον τομέα της γλωσ-

σικής εκπαίδευσης, τα οποία καθορίζουν, 



σε μεγάλο βαθμό, και τις γλωσσοδιδακτι-

κές αντιλήψεις των εκπαιδευτικών, αλλά 

και οι σύγχρονες επιστημονικές προτά-

σεις σχετικά με τη διδασκαλία της ελληνι-

κής καθώς και οι απόψεις που τονίζουν 

τις προοπτικές διδακτικής αξιοποίησης 

των λεξικών και των σωμάτων κειμένων. 

 

Η εξοικείωση με τα λεξικά ως εργαλεία 
αναφοράς και το ΟΕΛ 

Στη διδασκαλία των γλωσσών αναγνωρί-

ζεται από παλιά η αξία της εξοικείωσης 

των μαθητών με βασικά εργαλεία, όπως 

είναι τα λεξικά. Κάτι αντίστοιχο επιδιώκε-

ται ρητά με το ισχύον κυπριακό αναλυτι-

κό πρόγραμμα σπουδών για τη νεοελλη-

νική γλώσσα, καθώς κάποιες από τις προ-

τεινόμενες δραστηριότητες είναι η «χρή-

ση λεξικού για τον εντοπισμό και αξιολό-

γηση διαφορετικών λεξιλογικών επιλο-

γών» (σ. 35) και η «η χρήση κατάλληλων 

πηγών και μέσων για επαρκέστερη πρό-

σβαση στο θέμα/περιεχόμενο, π.χ. χρήση 

λεξικών, γλωσσαρίων, συναφών κειμέ-

νων» (σ. 39). 

Γενικά, και στην ελληνική και στη διεθνή 

βιβλιογραφία τονίζεται ότι ο εμπλουτι-

σμός του λεξιλογίου και η κατανόηση του 

συστηματικού χαρακτήρα της γλώσσας 

ενισχύεται με τη χρήση παιδαγωγικά σχε-

διασμένων λεξικών (βλ. τις σχετικές συζη-

τήσεις στις Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, 

1997 και Γαβριηλίδου, 2000). Σύμφωνα 

με τον Rundell (1998), η παιδαγωγική λε-

ξικογραφία αποτελεί πεδίο συνάντησης 

και εφαρμογής σύγχρονων θεωριών από 

τους χώρους της θεωρητικής γλωσσολο-

γίας, της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας, 

της λεξικογραφίας και της υπολογιστικής 

γλωσσολογίας, και, γενικά, θεωρείται ένα 

από τα αντιπροσωπευτικότερα δείγματα 

της σύγχρονης λεξικογραφίας. Ένα παι-

δαγωγικά σχεδιασμένο λεξικό είναι και το 

ΟΕΛ, του οποίου η συγγραφική ομάδα 

έδωσε έμφαση στην παιδαγωγική του 

λειτουργία, τη φιλικότητα, την αισθητική 

και την αποτελεσματικότητά του ως βα-

σικού εργαλείου γλωσσικής αγωγής (Κα-

ψάλης, 2007). 

Όσον αφορά το λημματολόγιο του συγκε-

κριμένου λεξικού, η συγγραφική ομάδα 

θεωρεί ότι συμπεριέλαβε ένα σημαντικό 

και αντιπροσωπευτικό δείγμα λημμάτων, 

που επιλέχθηκαν κυρίως σύμφωνα με το 

βασικό λεξιλόγιο των βιβλίων του μαθή-

ματος της Γλώσσας των μεγάλων τάξεων 

του Δημοτικού. Συμπεριλήφθηκαν λέξεις 

που θα προκαλούσαν ερωτήματα στα 

παιδιά ως προς τη σημασία, την προέ-

λευση ή τη χρήση τους και αποφεύχθη-

καν λέξεις με απλή σημασία ή ορθογρα-

φία καθώς και λέξεις διαλεκτικές ή παρω-

χημένες. Ένα πρόβλημα που ανέκυψε 

ήταν ότι το λεξικό συντασσόταν είτε ταυ-

τόχρονα με είτε πριν από κάποια από τα 

σχολικά εγχειρίδια που θα χρησιμοποι-

ούνταν παράλληλα με το λεξικό, με απο-

τέλεσμα οι συγγραφείς του ΟΕΛ να μην 



έχουν ολοκληρωμένη εικόνα για το λεξι-

λόγιο βάσει του οποίου θα καταρτιζόταν 

το λημματολόγιο (Καψάλης, 2007). Αυτό 

είχε ως συνέπεια να γίνονται στα πλαίσια 

κάποιων ασκήσεων παραπομπές σε λήμ-

ματα που δεν υπάρχουν στο ΟΕΛ. Σε τέ-

τοιες περιπτώσεις ο Παπαρίζος (2007) 

προτείνει να είναι διαθέσιμο στην τάξη 

και κάποιο άλλο λεξικό που να χρησιμο-

ποιείται ανάλογα με την κρίση του εκπαι-

δευτικού. Ένα τέτοιο λεξικό θα μπορούσε 

να είναι και το ΛΚΝ, που, όπως αναφέρα-

με παραπάνω, παρουσιάζει το πλεονέ-

κτημα να αποτελεί, σε συνδυασμό με το 

ΣΝΚ, τμήμα ενός ηλεκτρονικού περιβάλ-

λοντος που διαμορφώθηκε με βάση μια 

σύγχρονη γλωσσοδιδακτική και γενικότε-

ρα παιδαγωγική οπτική. Στο σημείο αυτό 

θα θέλαμε να τονίσουμε ότι σε καμιά πε-

ρίπτωση δεν ήταν στόχος μας η απαξίωση 

του ΟΕΛ μέσω της χρήσης του ΛΚΝ (και 

του ΣΝΚ). Απλώς θεωρούμε ότι μέσω της 

ταυτόχρονης χρήσης των ΟΕΛ και ΛΚΝ οι 

μαθητές μπορούν να αναπτύξουν μια βα-

θύτερη και πιο κριτική αντίληψη για τα 

λεξικά, που θεωρούνται βασικά εργαλεία 

γνώσης στην κοινωνία μας: διαφέρουν 

μεταξύ τους και σε ποιους τομείς; Με 

ποια κριτήρια τα επιλέγουμε; (Kirkpatrick, 

1985) 

 

Μια διδακτική δοκιμή με τη χρήση των ΛΚΝ και ΣΝΕΚ 

Στο κεφάλαιο αυτό θα αναφερθούμε σε 

μία διδακτική δοκιμή που πραγματο-

ποιήσαμε σε ένα τμήμα Δ’ Δημοτικού σε 

ένα σχολείο στην αστική περιοχή της Λε-

μεσού κατά το πρώτο τρίμηνο του σχολι-

κού έτους 2010-2011. Η δοκιμή αφορού-

σε την υποενότητα «Το νερό ταξιδεύει» 

(σ. 42-44) της ενότητας «Ρώτα το νερό τι . 

. . τρέχει» (σ. 31-46) του α’ τεύχους του 

Πετώντας με τις λέξεις της Δ’ Δημοτικού 

(http://www.pi-schools.gr/books/dimo 

tiko/glossa_d/dask/s_1_56.pdf). Στη σελ. 

43 της συγκεκριμένης υποενότητας υπάρ-

χει η εξής λεξιλογική άσκηση «Στο κείμε-

νο υπάρχει η λέξη υδραγωγείο. Βρείτε την 

στο λεξικό σας και γράψτε τη σημασία 

της». Φαίνεται ότι η συγκεκριμένη άσκη-

ση (ή το λεξιλόγιο της συγκεκριμένης υ-

ποενότητας) δε λήφθηκε επαρκώς υπόψη 

κατά τη συγγραφή του ΟΕΛ, καθώς δεν 

υπάρχει το σχετικό λήμμα. Η έλλειψη αυ-

τή αξιοποιήθηκε προκειμένου να φέρου-

με τους μαθητές σε επαφή με το ΛΚΝ και 

μάλιστα στα πλαίσια μιας δραστηριότη-

τας γλωσσικά προσανατολισμένης (lan-

guage-oriented). Ερευνητές όπως ο 

Béjoint (1989) επισημαίνουν, όσον αφορά 

την εξοικείωση με τα λεξικά, τη μεγαλύ-

τερη αξία των γλωσσικά προσανατολι-

σμένων ασκήσεων έναντι των λεξικογρα-

φικά - προσανατολισμένων (dictionary-

oriented). 



Φροντίσαμε έτσι ώστε, όταν επρόκειτο να 

διδαχθεί η συγκεκριμένη ενότητα, να εί-

ναι διαθέσιμη η αίθουσα των Η/Υ. Συνο-

λικά υπήρχαν 10 Η/Υ και τα παιδιά χωρί-

στηκαν σε ομάδες των 2-3 μαθητών. Από 

τους μαθητές ζητήθηκε να έχουν μαζί 

τους το ΟΕΛ, ενώ σε όλες τις επιφάνειες 

εργασίας υπήρχε η σχετική συντόμευση 

προς το ΛΚΝ. Επιπλέον, στον πίνακα ήταν 

γραμμένη η λέξη ύδωρ. Η σημασία της 

ήταν γνωστή στους μαθητές (και) από τη 

διδασκαλία που είχε προηγηθεί, και γνώ-

ριζαν και άλλες λέξεις με το πρόθημα 

ύδρ(ο)- (πβ. και το ενδεικτικό παράδειγμα 

διδακτικής αξιοποίησης που προτείνεται 

στη σχετική σελίδα των ΛΚΝ & ΣΝΚ: 

http://www.greek-

language.gr/greekLang/files/document/cb

t/4.ydro.pdf). Όσον αφορά την επίλυση 

της άσκησης, αρχικά ζητήσαμε από τους 

μαθητές να δοκιμάσουν να απαντήσουν 

χωρίς τη βοήθεια λεξικού. Οι απαντήσεις 

στη συντριπτική τους πλειοψηφία ήταν 

του τύπου "αυτό που φέρνει νερό στην 

πόλη" και καταγράφηκαν στον πίνακα. 

Στη συνέχεια, ζητήθηκε από τα παιδιά να 

αναζητήσουν στο ΟΕΛ το οικείο λήμμα 

και να το συγκρίνουν το σημασιολογικό 

του τμήμα με τις απαντήσεις που έδω-

σαν. Τα παιδιά σύντομα διαπίστωσαν ότι 

στο ΟΕΛ δεν υπήρχε το λήμμα ΥΔΡΑΓΩ-

ΓΕΙΟ. Έτσι ακολουθώντας τις οδηγίες της 

διδάσκουσας επέλεξαν τη συντόμευση 

προς το ΛΚΝ. 

Μια και ένας "παράπλευρος" στόχος μας 

ήταν να παρουσιάσουμε στους μαθητές 

διάφορες "μικροευκολίες" του ΛΚΝ, τους 

υποδείξαμε στην αρχή να πληκτρολογή-

σουν μόνο το υ και μετά μόνο το υδρ. Με 

αυτόν τον τρόπο είδαν ότι το ΛΚΝ προ-

σφέρει τη δυνατότητα: 1) να βρει κανείς 

το λήμμα που ψάχνει, ακόμα κι αν δε 

γνωρίζει πλήρως την ορθογραφία της 

σχετικής λέξης, και 2) να ψάξει ευκολότε-

ρα για ολόκληρες οικογένειες λέξεων (στη 

συγκεκριμένη περίπτωση για αυτές που 

ανήκουν στο σημασιολογικό πεδίο του 

ΥΔΩΡ). Τα παιδιά αντιμετώπισαν εξαιρε-

τικά θετικά το γεγονός ότι έτσι μπορού-

σαν να βρουν πληθώρα λέξεων που σε 

αρκετές περιπτώσεις δεν τις "θυμόντου-

σαν ολόκληρες". 

 



 

Εικόνα 1: Το αποτέλεσμα της πληκτρολόγησης του <υδρ> στο ΛΚΝ 

 

Αφού επιλύθηκε η άσκηση του σχολικού 

εγχειριδίου, ζητήθηκε από τα παιδιά να 

αναζητήσουν το λήμμα ΥΔΡΕΥΣΗ. Η επι-

λογή του συγκεκριμένου λήμματος έγινε 

όχι μόνο με κριτήριο το ότι και η λέξη ύ-

δρευση ανήκει στο ίδιο σημασιολογικό 

πεδίο με το υδραγωγείο (βλ. και σελ. 43 

του σχολικού εγχειριδίου) αλλά και επει-

δή ήταν εύκολα συγκρίσιμο με το αντί-

στοιχο λήμμα του ΟΕΛ έτσι ώστε τα παι-

διά να δουν το ΟΕΛ δεν υστερεί πάντοτε 

έναντι ενός ηλεκτρονικού λεξικού όπως 

το ΛΚΝ. 

 



 

Εικόνα 2: Το λήμμα ΥΔΡΕΥΣΗ στα ΛΚΝ και ΟΕΛ 

Εξαιρετικά ενδιαφέρον ήταν ότι κάποια 

παιδιά φάνηκαν ικανά να αξιοποιήσουν 

τη συντακτική μεταγλωσσική τους ενημε-

ρότητα, επισημαίνοντας ότι το ΟΕΛ «ήταν 

καλύτερο», επειδή έδινε ως παράδειγμα 

ολόκληρη πρόταση, ενώ το ΛΚΝ μόνο 

φράσεις. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και 

χρήσιμη (όσον αφορά την ομαλότερη συ-

νέχιση της δοκιμής) ήταν η παρατήρηση 

δύο ομάδων ότι στα μεν παραδείγματα 

του ΛΚΝ μπορεί να υπήρχαν άγνωστα 

λεξιλογικά στοιχεία - π.χ. δίκτυο, Οργανι-

σμός Υδρεύσεως (στην Κύπρο η αντίστοι-

χη υπηρεσία ονομάζεται Αρχή Ύδρευσης), 

ενώ στην περίπτωση του ΟΕΛ το παρά-

δειγμα δε βοηθά στην κατανόηση της 

σημασίας του ύδρευση, καθώς είναι πολύ 

γενικό (υπάρχουν πολλά και διάφορα 

δημόσια έργα που προκαλούν κυκλοφο-

ριακά προβλήματα). Στην ερώτηση «πού 

θα μπορούσαμε να βρούμε να βρούμε 

καλύτερα παραδείγματα;» οι κυριότερες 

απαντήσεις είτε «στην εγκυκλοπαίδεια» 

είτε «στο ίντερνετ». Με αφορμή τη δεύ-

τερη απάντηση δείξαμε στα παιδιά πώς 

μέσω του ΛΚΝ θα μπορούσαν να πλοηγη-

θούν στο υλικό του ΣΝΚ: τους ζητήσαμε 

να επιλέξουν το «Αποστολή στα σώματα» 

και έτσι εμφανίστηκαν τα σχετικά με το 

ΥΔΡΕΥΣΗ δεδομένα του ΣΝΚ.  

 

Εικόνα 4: Μέρος των δεδομένων του ΣΝΚ για το λήμμα ΥΔΡΕΥΣΗ 



Τα παιδιά πολύ γρήγορα εξοικειώθηκαν 

με το πώς μπορούσαν να πλοηγηθούν 

στα κείμενα που παρείχε το ΣΝΚ και θεώ-

ρησαν ως εξαιρετικά φιλικό για τον χρή-

στη το ότι, όταν επιλέγεται ένα παρά-

δειγμα, η περίοδος στην οποία ανήκει η 

λέξη, είναι χρωματισμένη με μπλε χρώμα. 

Εξαιρετικά θετική όσον αφορά το πώς 

αντιλαμβάνονται και τα ίδια τα παιδιά τη 

γλωσσική διδασκαλία ήταν η παρατήρη-

ση ότι μέσω του ΣΝΚ «μπορούμε να μά-

θουμε καλύτερα πώς να χρησιμοποιούμε 

τις λέξεις που μαθαίνουμε στο μάθημα, 

επειδή μπορούμε να τη δούμε μέσα σε 

παραγράφους ή μεγάλες προτάσεις (ενν. 

περιόδους)». Από τα παιδιά ζητήθηκε να 

αξιοποιήσουν όποια κείμενα ήθελαν, 

προκειμένου να γράψουν ένα κείμενο 

που θα δημοσιευόταν στη σχολική εφη-

μερίδα και θα είχε ως θέμα τον ρόλο της 

ύδρευσης στη ζωή μας. Εδώ θα θέλαμε 

να σημειώσουμε ότι ο χρόνος κατά τον 

οποίο πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη 

δοκιμή δεν απείχε από την περίοδο κατά 

την οποία λόγω της λειψυδρίας στην Κύ-

προ σε αρκετές περιοχές (μεταξύ αυτών 

και στη Λεμεσό) το νερό ήταν διαθέσιμο 

κάθε δύο μέρες. Έτσι, θεωρούμε ότι αρ-

κετά από τα στοιχεία με τα οποία ενε-

πλάκησαν τα παιδιά κατά τη διάρκεια της 

δοκιμής, συνδέονταν με τον παράγοντα 

της βιωματικότητας, δεδομένου ότι αφο-

ρούσαν ένα πρόβλημα με το οποίο ήρθαν 

σε επαφή τα παιδιά σχετικά πρόσφατα σε 

άμεσα πρακτικό επίπεδο (για την αξία της 

βιωματικότητας ή της βιωματικής μάθη-

σης βλ., ενδεικτικά, Crandall, 1992, Καμα-

ριανού, 2000, Μπακιρτζής, 2000). 

Μεταξύ των κειμένων που επιλέχθηκαν 

ήταν το Ν1394 και το Μ4290. 

 

 



 

Εικόνα 5: Δύο από τα κείμενα του ΣΝΚ που επέλεξαν οι μαθητές 

Το Ν1394 αφορούσε το ενδεχόμενο 

πραγματοποίησης αεροπορικών βομβαρ-

δισμών κατά της Βαγδάτης το 2003 και τα 

τυχόν προβλήματα υγιεινής που θα μπο-

ρούσαν να δημιουργηθούν από τη μό-

λυνση των υδάτων των ποταμών τα οποία 

χρησιμοποιούταν για την ύδρευση. Η ο-

μάδα που το επέλεξε, απάντησε σε σχετι-

κή ερώτηση ότι ναι μεν το διάλεξε επειδή 

της φάνηκε ενδιαφέρον το αρχικό παρά-

θεμα που εμφανιζόταν στη λίστα με τα 

δεδομένα για το ΥΔΡΕΥΣΗ που εμφάνισε 

το ΣΝΚ (βλ. Εικόνα 4) αλλά και ότι θα 

μπορούσε να το αξιοποιήσει προκειμένου 

να ξεκινήσει αρκετά εντυπωσιακά το κεί-

μενο που θα συνέτασσε για την ύδρευση 

έτσι ώστε να κερδίσει ευκολότερα την 

προσοχή του αναγνώστη. Πιο συγκεκρι-

μένα, η ομάδα αυτή συνέταξε ένα κείμε-

νο όπου αρχικά εμφανιζόταν ελαφρώς 

παραλλαγμένα κάποια τμήματα του κει-

μένου Ν1394 έτσι ώστε από την αρχή να 

καταδειχθεί ιδιαίτερα το πόσο σημαντική 

είναι η ύδρευση για τη ζωή των ανθρώ-

πων. 

Το Μ4290 αφορούσε, μεταξύ άλλων, και 

τα προβλήματα ύδρευσης που προκλή-

θηκαν στους Ψαθάδες της Θράκης όταν 

πλημμύρισαν κάποια αντλιοστάσια λόγω 

της υπερχείλισης του Έβρου το 2006. Το 

κείμενο αξιοποιήθηκε τελικά από δύο 

ομάδες. Και στις δύο περιπτώσεις τα δε-

δομένα του παρουσιάστηκαν αντιθετικά 

σε σχέση με το γεγονός ότι στην Κύπρο 

κατά την περίοδο της λειψυδρίας το να 

γεμίζουν ή και να ξεχειλίσουν κάποια 

φράγματα ήταν λόγος χαράς, επειδή αυτό 

σήμαινε ότι το πρόβλημα της λειψυδρίας 



θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί χωρίς 

έκτακτα μέτρα όπως περικοπές νερού 

κάθε δεύτερη μέρα. Κατά την αξιοποίηση 

του Μ4290 δόθηκε η δυνατότητα τόσο 

κατά το προσυγγραφικό όσο και κατά το 

μετασυγγραφικό στάδιο να εξεταστούν 

διάφορα γλωσσικά στοιχεία όπως σε συ-

ντακτικό επίπεδο οι αντιθετικοί σύνδε-

σμοι και σε λεξιλογικό επίπεδο αντώνυμα 

που σχετίζονταν με τις διαφορετικές κα-

ταστάσεις (στην Κύπρο και στον Έβρο) για 

τις οποίες γινόταν λόγος στα κείμενα που 

παράχθηκαν. Μάλιστα, μια ομάδα επέ-

στρεψε στο ΟΕΛ και αναζήτησε το λήμμα 

ΕΛΛΕΙΨΗ, όπου, μάλιστα, επεσήμανε ότι 

το αντώνυμα του έλλειψη είναι το επάρ-

κεια. Αυτό μας χαροποίησε ιδιαίτερα, 

καθώς, όπως είπαμε και παραπάνω, ένας 

από τους στόχους της διδακτικής μας δο-

κιμής δεν ήταν η απαξίωση του ΟΕΛ αλλά 

η εξάσκηση στην παράλληλη με τα 

ΛΚΝ&ΣΝΕΚ χρήση του. 

 

 

Συζήτηση-συμπεράσματα 

Από την παρατήρηση που κάναμε στην 

τάξη φάνηκε ότι τα ΛΚΝ&ΣΝΚ κέντρισαν 

το ενδιαφέρον των μαθητών επειδή, από 

τη μια πλευρά, ήταν κάτι το καινούριο για 

αυτά, και, από την άλλη, σχετίζονταν με 

τους Η/Υ, με τους οποίους τα περισσότε-

ρα παιδιά ήταν ήδη αρκετά εξοικειωμένα. 

Αυτό σε συνδυασμό με το ότι διέθεταν 

διάφορα στοιχεία που τα έκαναν φιλικά 

στους συγκεκριμένους χρήστες (π.χ. το 

ότι δε χρειάζεται να γνωρίζει κάποιος 

πλήρως την ορθογραφία της λέξης που 

ψάχνει, προκειμένου να την εντοπίσει 

στα ΛΚΝ&ΣΝΚ ή το ότι τα δεδομένα της 

αναζήτησης μέσα σε ένα κείμενο είναι 

τονισμένα με διαφορετικό χρώμα και γε-

νικά μπορούν εύκολα να αντιγραφούν και 

να επικολληθούν σε ένα αρχείο κειμένου) 

έδιναν ώθηση στα παιδιά να ασχοληθούν 

και να πειραματιστούν με το συγκεκριμέ-

νο ηλεκτρονικό περιβάλλον. 

Εξαιρετικά ενδιαφέρον ήταν ότι κατά το 

μετασυγγραφικό στάδιο μέλη μιας ομά-

δας δεν περιορίστηκαν στο να προτείνουν 

βελτιώσεις στο κείμενο μιας άλλης ομά-

δας αλλά πρότειναν και την αξιοποίηση 

κάποιων άλλων κειμένων που προέρχο-

νταν από το ΣΝΚ. Δυστυχώς λόγω έλλει-

ψης χρόνου δεν ήταν δυνατόν να αξιο-

ποιηθεί περισσότερο αυτή η πρόταση των 

μαθητων αλλά παρ’όλα αυτά βλέπουμε 

ότι η χρήση του ΣΝΚ όντως φαίνεται να 

συμβάλλει σε πρακτικές (ανάγνωσης και) 

παραγωγής κειμένων οι οποίες αποκλί-

νουν από τις παραδοσιακές. 

Γενικά, θεωρούμε ότι η αξιοποίηση εργα-

λείων όπως το ΛΚΝ και το ΣΝΕΚ συμβάλ-

λει στη δημιουργία ενός σχολείου που να 



λειτουργεί έτσι όπως προβλέπεται στην 

εισαγωγή του κυπριακού αναλυτικού 

προγράμματος του μαθήματος της Πλη-

ροφορικής και της Επιστήμης των Ηλε-

κτρονικών Υπολογιστών 

(http://www.moec.gov.cy/analytika_prog

rammata/nea-analytika-

programmata/pliroforiki_epistimi_HY.pdf)

, στοχεύοντας στο "να προετοιμάσει 

τους/τις μαθητές/τριες για την ένταξή 

τους στην Κοινωνία της Πληροφορίας, 

παρέχοντάς τους ικανοποιητικές γνώσεις 

και καλλιεργώντας τους τις απαραίτητες 

ικανότητες, δεξιότητες και στάσεις, που 

θα τους επιτρέψουν την υπεύθυνη, ενσυ-

νείδητη και δημιουργική χρήση των τε-

χνολογιών της Πληροφορίας και των Επι-

κοινωνιών (Τ.Π.Ε.)" ή όπως ρητά αναφέ-

ρεται στην εισαγωγή του αναλυτικού 

προγράμματος για τη νεοελληνική γλώσ-

σα: "Στόχος μας είναι να οδηγηθούμε στο 

χτίσιμο ενός σχολείου που, αξιοποιώντας 

τις νέες τεχνολογίες, διευρύνει την έννοια 

του σχολικού γραμματισμού, διασφαλίζει 

την ισότητα συμμετοχής των μαθητών/-

τριών σε ευκαιρίες μάθησης με τρόπους 

που αξιοποιούν τη δημιουργικότητα και 

τη φαντασία των παιδιών". Σε ένα τέτοιο 

πλαίσιο πιστεύουμε ότι η αναπλαισίωση 

των ΛΚΝ και ΣΝΕΚ προς το πεδίο της 

γλωσσικής εκπαίδευσης είναι εξαιρετικά 

επιτυχημένη και μπορεί να συμβάλει ση-

μαντικά στην ανανέωση της γλωσσικής 

διδασκαλίας στα σχολεία μας με την έν-

νοια τόσο της διευκόλυνσης της εξοικεί-

ωσης των παιδιών με το λεξικό ως εργα-

λείο αναφοράς όσο και της αύξησης της 

επίγνωσής τους ότι οι λέξεις μπορούν να 

εμφανιστούν σε μια μεγάλη ποικιλία κει-

μένων μέσω της άμεσης σύνδεσης των 

λημμάτων του ΛΚΝ με τα δεδομένα του 

ΣΝΕΚ. 

Αυτό το τελευταίο είναι ιδιαίτερα σημα-

ντικό επειδή με το να αξιοποιείται το ΛΚΝ 

όχι μόνο για την ανεύρεση της σημασίας 

κάποιων λέξεων που μας χρειάζονται για 

ένα συγκεκριμένο μάθημα αλλά (και) μέ-

σω των επιπλέον πληροφοριών που δίνει 

ως ένα ηλεκτρονικό λεξικό που συνδέεται 

άμεσα με σώματα κειμένων, ο μαθητής 

μπορεί να οδηγηθεί να αποκρυπτογρα-

φήσει πιο αναστοχαστικά πρόσθετες ό-

ψεις του γλωσσικού συστήματος και να 

συστηματοποιήσει τη γλωσσικές του 

γνώσεις και μάλιστα σε άμεση και εύκολη 

σύνδεση με τα κείμενα, κάτι ιδιαίτερα 

σημαντικό αν αναλογιστούμε την έμφαση 

που δίνει το νέο κυπριακό αναλυτικό 

πρόγραμμα για τη νεοελληνική γλώσσα 

στην καλλιέργεια γνώσεων, δεξιοτήτων 

και στρατηγικών όσον αφορά το κείμενο 

και τα κειμενικά είδη. Σύμφωνα με τον 

Κουτσογιάννη (2007), η σύνδεση αυτή 

μεταξύ λεξικού και σώματος κειμένων 

μεταθέτει το ενδιαφέρον της γλωσσικής 

διδασκαλίας από την αποπλαισιωμένη 

ενασχόληση με τις λέξεις στο πώς το πε-

ρικείμενο (context) καθορίζει τη σημασία 



και τη λειτουργία τους. Μέσα από τη δυ-

νατότητα των αναζητήσεων διαμορφώνε-

ται ένα διερευνητικό περιβάλλον που δί-

νει στον δάσκαλο τη δυνατότητα να ξε-

φύγει από την καθημερινή στατική διδα-

σκαλία του λεξιλογίου και να αναθέσει 

στα παιδιά μικρές ερευνητικές εργασίες 

μέσα από τις οποίες θα ανακαλύψουν τη 

σημασία των λέξεων, θα μιλήσουν για και 

θα κατανοήσουν τον ρόλο των συμφρα-

ζομένων, του επιπέδου ύφους, της περί-

στασης επικοινωνίας κλπ, ενώ παράλλη-

λα, θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμο-

ποιήσουν υποστηρικτικά τις πληροφορίες 

του λεξικού: τους ορισμούς, τα παρα-

δείγματα κ.ά. Επιπλέον, το γεγονός ότι 

παρέχονται τόσα περιβάλλοντα λέξεων 

και κείμενα ταυτόχρονα, καθιστά πολύ 

πιο εύκολη τη συγκριτική διερεύνησή 

τους και διευκολύνει δάσκαλο και μαθη-

τές να εμβαθύνουν περισσότερο και να 

αποτιμήσουν τις διαφορές που παρου-

σιάζονται από περικείμενο σε περικείμε-

νο. Θεωρούμε ότι η σύνδεση ΛΚΝ και 

ΣΝΕΚ οδηγεί στην κριτική αντιμετώπιση 

(από το πρώτο στάδιο της επιλογής, μέχρι 

το τελικό στάδιο της άντλησης υλικού) 

πληθώρας διαφορετικών κειμένων που 

παρέχονται μέσα από ένα παιδαγωγικά 

διαμορφωμένο περιβάλλον γλωσσικού 

και όχι μόνο γραμματισμού. 
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Περίληψη 

Στο κείμενο αυτό παρουσιάζoνται σύντο-

μα τα αποτελέσματα μιας έρευνας, της 

οποίας σκοπός ήταν η διερεύνηση του 

«επίσημου» εκπαιδευτικού λογισμικού 

της Ιστορίας για το Γυμνάσιο, με τίτλο «Ι-

στορία στο Διαδίκτυο (για την Α’, Β’ και Γ’ 

Γυμνασίου)». Το λογισμικό αυτό διερευ-

νήθηκε ως προϊόν, ενταγμένο στο ευρύ-

τερο πλαίσιό του, ως μέσο διδασκαλίας 

και επικοινωνίας, ως πολιτικό και πληρο-

φοριακό μέσο. Ειδικότερα, αξιολογήθηκε 

και αναλύθηκε το ιδεολογικό περιεχόμενό 

του ως προς τρεις επιμέρους διαστάσεις. 

την ψυχολογική και παιδαγωγική, τη δι-

δακτική-μεθοδολογική ως προς την επι-

στήμη αναφοράς, καθώς και την κοινωνι-

ολογική. Η έρευνα, σε γενικές γραμμές, 

κατέδειξε ότι, αν και το λογισμικό συνο-

δεύει τις λοιπές προδιαγραφές της διδα-

σκαλίας του μαθήματος της Ιστορίας για 

το Γυμνάσιο και προτείνεται από αυτές η 

αξιοποίησή του στις σχολικές τάξεις, ε-

ντούτοις η εν γένει ποιότητά του καθώς 

και τα επιμέρους γνωρίσματά του συνι-

στούν παράγοντες που είναι μάλλον απο-

τρεπτικοί για μια συστηματική αξιοποίη-

σή του στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

 

Λέξεις - κλειδιά:  αξιολόγηση εκπαιδευτι-

κού λογισμικού 

 

Εισαγωγή 

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της 

Επικοινωνίας (στο εξής ΤΠΕ) βρίσκουν σε 

εκτεταμένο βαθμό εφαρμογή σε όλους 

σχεδόν τους τομείς δραστηριότητας του 

σύγχρονου ανθρώπου και αποτελούν τον 

πυρήνα των μεταβιομηχανικών οικονο-

μιών. Η διαμορφωμένη αυτή πραγματι-

κότητα δε θα μπορούσε παρά να ασκήσει 

σημαντική επίδραση και στο χώρο της 

εκπαίδευσης. Οι φορείς σχεδιασμού της 

εκπαιδευτικής πολιτικής σε κράτη ή συ-

νασπισμούς κρατών που επιθυμούν να 

καταλάβουν την κορυφαία θέση στο διε-

θνές οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό 

πεδίο επαναπροσδιορίζουν συστηματικά, 

ιδίως κατά την τελευταία τριακονταετία, 

τους σκοπούς της εκπαίδευσης που πα-

ρέχεται σε όλες τις βαθμίδες των εκπαι-
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δευτικών τους συστημάτων και τους προ-

σαρμόζουν στις απαιτήσεις των σύγχρο-

νων «Κοινωνιών της Γνώσης» (βλ. σχετικά 

Heidenreich, 2002), στις οποίες οι ηλε-

κτρονικοί υπολογιστές και τα μέσα εν γέ-

νει έχουν προεξάρχουσα σημασία (de 

Witt, 2000). Στην Ελλάδα, οι φορείς ά-

σκησης της εκπαιδευτικής πολιτικής, φι-

λοδοξώντας να παρακολουθήσουν εκ του 

σύνεγγυς τις εξελίξεις που λαμβάνουν 

χώρα διεθνώς, επιχειρούν ήδη από τα 

μέσα της δεκαετίας του ’80, μέσω μιας 

σειράς πρωτοβουλιών, να ενσωματώσουν 

τις ΤΠΕ στα σχολικά προγράμματα σπου-

δών. Την πιο πρόσφατη πρωτοβουλία 

συνιστά, στο πλαίσιο μιας ευρείας, αλλά 

«προσθετικού» ή «ρυθμιστικού» χαρα-

κτήρα, εσωτερικής μεταρρύθμισης, η δη-

μοσίευση και η εφαρμογή στην εκπαιδευ-

τική πράξη, από το σχολικό έτος 2006-

2007, του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου 

Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) για 

την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 

υποχρεωτική εκπαίδευση, το οποίο συ-

νοδεύεται από τα Αναλυτικά Προγράμμα-

τα Σπουδών (Α.Π.Σ.) για κάθε γνωστικό 

αντικείμενο του προγράμματος ξεχωρι-

στά, μεταξύ των οποίων και για το μάθη-

μα της Ιστορίας. Τη δημοσίευση του Προ-

γράμματος συμπλήρωσαν επιμέρους 

δράσεις που αφορούσαν, αφενός, στην 

παραγωγή νέων προδιαγραφών της εκ-

παιδευτικής διαδικασίας και, αφετέρου, 

στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη 

χρήση των ΤΠΕ στη σχολική τάξη. Οι δρά-

σεις αυτές συνιστούν μια ολοκληρωμένη 

πρωτοβουλία με ενιαίο χαρακτήρα για 

την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολο-

γιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, κα-

θώς η αποσπασματικότητα ανάλογων 

πρωτοβουλιών που τέθηκαν σε εφαρμο-

γή στο παρελθόν απετέλεσε έναν από 

τους κύριους λόγους για τους οποίους 

αυτές δεν κατέστησαν επιτυχείς (βλ. σχε-

τικά Μπουραντάς 2009).  

 

Ένας από τους κεντρικούς στόχους του 

ισχύοντος προγράμματος σπουδών είναι 

η διασφάλιση για όλους τους μαθητές της 

δυνατότητας πρόσβασης και εκπαίδευσης 

στις ΤΠΕ, ώστε να καταστούν αυτοί ικανοί 

να ανταποκρίνονται με επάρκεια στις δι-

αρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες των 

σύγχρονων «κοινωνιών της γνώσης». Ό-

σον αφορά, ειδικότερα, στο Αναλυτικό 

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της 

Ιστορίας για το Γυμνάσιο, η ομάδα σύντα-

ξής του αντιλαμβάνεται την ψηφιακή τε-

χνολογία, μεταξύ άλλων εκπαιδευτικών 

μέσων, ως «εποπτικό μέσο» που στοχεύει 

«στην αισθητοποίηση των αφηρημένων 

ιστορικών εννοιών σε όλες τις φάσεις της 

διδασκαλίας» και γι’ αυτό προτείνει τη 

χρήση στη σχολική τάξη σχετικού εκπαι-

δευτικού λογισμικού. Ειδικότερα, οι εκ-

παιδευτικοί προτρέπονται από τις ομάδες 

σύνταξης του Προγράμματος Σπουδών 

και των βιβλίων των εκπαιδευτικών να 



αξιοποιούν στο πλαίσιο της εκπαιδευτι-

κής διαδικασίας είτε λογισμικό δικής τους 

επιλογής, το περιεχόμενο του οποίου θα 

αντιστοιχεί στις ανάγκες και τα ενδιαφέ-

ροντα των μαθητών της τάξης τους, είτε 

το «επίσημο», εξειδικευμένο και πιστο-

ποιημένο από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

λογισμικό για την υποστήριξη της διδα-

σκαλίας του μαθήματος της Ιστορίας στο 

Γυμνάσιο, που συνοδεύει και συμπληρώ-

νει το «κύριο διδακτικό υλικό» του μαθή-

ματος, δηλαδή τα σχολικά βιβλία.  

 

Η έρευνα 

 

Ο σχεδιασμός 

α) Αφετηρία της παρούσας έρευνας α-

ποτέλεσε το ενδιαφέρον του ερευνητή 

για μια λεπτομερειακή περιγραφή και 

συστηματική αξιολόγηση και ανάλυση 

της δομής και του περιεχομένου του εν 

χρήσει εκπαιδευτικού λογισμικού, το ο-

ποίο έχει παραχθεί για την υποστήριξη 

της διδασκαλίας του μαθήματος της Ιστο-

ρίας στις τρεις τάξεις του Γυμνασίου. Το 

ενδιαφέρον αυτό ενισχύθηκε από την 

προαναφερθείσα διαπίστωση πως το Α-

ναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του μα-

θήματος, καθώς και τα βιβλία των εκπαι-

δευτικών προτρέπουν τους τελευταίους 

να αξιοποιούν το εν λόγω λογισμικό στο 

πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

 

β) Σκοπός της έρευνας ήταν να διερευνη-

θεί το λογισμικό της Ιστορίας ως προϊόν, 

ενταγμένο στο ευρύτερο πλαίσιό του, ως 

μέσο διδασκαλίας και επικοινωνίας, ως 

πολιτικό και πληροφοριακό μέσο. Το λο-

γισμικό αξιολογήθηκε και το ιδεολογικό 

περιεχόμενό του αναλύθηκε ως προς 

τρεις επιμέρους διαστάσεις. την ψυχολο-

γική και παιδαγωγική, τη διδακτική-

μεθοδολογική ως προς την επιστήμη α-

ναφοράς, καθώς και την κοινωνιολογική. 

Η αξιολόγηση και η ανάλυση του λογισμι-

κού ήταν εξωτερική, καθώς ο ερευνητής 

δεν ανήκε στην ομάδα παραγωγής του 

λογισμικού, είχε τη μορφή «έρευνας 

γραφείου», καθώς διεξήχθη εκτός της 

σχολικής τάξης, ενώ ως προς το χρόνο 

διεξαγωγής της ήταν τελική/ συνολική 

(summative), διενεργήθηκε, δηλαδή, κα-

τόπιν της ολοκλήρωσης του σχεδιασμού 

του λογισμικού και της δοκιμαστικής ε-

φαρμογής του, επιχειρώντας να διερευ-

νήσει την αποτελεσματικότητά του σε 

σχέση με τους στόχους στους οποίους 

βασίστηκε η ανάπτυξή του. 

 

γ) Τα ερωτήματα, τα οποία η έρευνα επι-

χείρησε να απαντήσει είναι τα ακόλουθα:  

1) Αναφορικά με την ψυχολογική και 

παιδαγωγική διάσταση του λογισμι-

κού: Με βάση ποιες ψυχολογικές προ-

ϋποθέσεις οργανώνει τη μαθησιακή 



διαδικασία; Πώς οργανώνει τη σχολική 

γνώση; Ποιες κοινωνικές και διδακτι-

κές μορφές και ποιες μέθοδοι διδα-

σκαλίας λανθάνουν στη δομή του; Με 

ποιες διαδικασίες αξιολογεί τους χρή-

στες του;  

2) Αναφορικά με τη διδακτική-

μεθοδολογική διάστασή του και τη 

σχέση του με την επιστήμη της Ιστο-

ρίας:  

Με βάση ποιο επιστημολογικό παρά-

δειγμα για τη διδασκαλία της Ιστορίας 

είναι σχεδιασμένο; Ανταποκρίνεται το 

περιεχόμενό του σε σκοπούς και στό-

χους που θέτει για τη διδασκαλία της 

Ιστορίας το Πρόγραμμα Σπουδών; 

Ποια είδη γραμματισμού αναπτύσσει 

μέσω των περιεχομένων μάθησης που 

περιλαμβάνει; Ποιες δυνατότητες ε-

λέγχου της επιστημονικής του εγκυρό-

τητας παρέχει στους χρήστες του; 

 3) Αναφορικά με την κοινωνιολογική 

διάστασή του:  

Πώς παρουσιάζονται στο περιεχόμενό 

του οι Έλληνες και πώς οι άλλοι λαοί 

και πολιτισμοί; Με ποια επιχειρήματα 

«κατασκευάζει» την εθνική, θρησκευ-

τική και, εν γένει, πολιτισμική ταυτό-

τητα του εθνικού «εαυτού»;  

 

δ) Υλικό της έρευνας αποτέλεσε το 

υπερμεσικό λογισμικό με τίτλο «Ιστο-

ρία στο Διαδίκτυο (για την Α’, Β’ και Γ’ 

Γυμνασίου)», το οποίο παρήχθη το 

2006. Το λογισμικό αυτό έχει τη μορ-

φή δικτυακής εφαρμογής (web-

platform) και διατίθεται ελεύθερα στο 

διαδίκτυο από το δικτυακό τόπο του 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (http:// 

www.pi-schools.gr/software/gymna 

sio). Το προϊόν σχεδιάστηκε από το 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στο πλαίσιο 

της υλοποίησης του Προγράμματος 

Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ, Ενέργεια 2.2.1, Κατηγο-

ρία Πράξεων 2.2.1.α: «Αναμόρφωση 

των προγραμμάτων σπουδών και συγ-

γραφή νέων εκπαιδευτικών πακέτων».  

 

ε) Αναφορικά με την ερευνητική 

μεθοδολογία.  

Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας επε-

λέγη να αξιολογηθεί το υπό έρευνα υλικό 

και να αναλυθεί το περιεχόμενό του με 

την εφαρμογή ενός «παραδείγματος» 

ανάλυσης ποιοτικού εκπαιδευτικού υλι-

κού, στο οποίο συζευγνύονται διαφορετι-

κές μέθοδοι και παραδείγματα ανάλυσης. 

Αναλυτικότερα, μετά από πολλαπλές α-

ναγνώσεις και δοκιμαστικές αναλύσεις 

του υλικού ακολουθήθηκε η παρακάτω 

πορεία: 1) Καταρχάς συγκροτήθηκε το 

επαγωγικό σύστημα κατηγοριών της έ-

ρευνας που αποτελούνταν από τρεις βα-

σικούς θεματικούς άξονες, οι οποίοι αντι-

στοιχούσαν σε καθεμιά από τις τρεις ε-

ρευνώμενες διαστάσεις του λογισμικού. 



2) Με βάση τους άξονες, τις κατηγορίες 

και υποκατηγορίες του συστήματος, αφε-

νός, καταγράφηκε αναλυτικά το σύνολο 

των προς αξιολόγηση γνωρισμάτων του 

υπό έρευνα υλικού και, αφετέρου, απο-

δελτιώθηκε το σύνολο του περιεχομένου 

του που ενέπιπτε στο σύστημα. Εν συνε-

χεία, το υλικό αξιολογήθηκε βάσει της 

αναλυτικής καταγραφής των γνωρισμά-

των του και αναλύθηκε βάσει του απο-

δελτιωμένου περιεχομένου του κατά κα-

τηγορία και υποκατηγορίες με την εφαρ-

μογή, αφενός, δύο μεθοδολογικών παρα-

δειγμάτων της ποιοτικής ανάλυσης περιε-

χομένου (Qualitative Inhaltsanalyse) (βλ. 

σχετικά Mayring, 1993, Μπονίδης, 2004), 

αυτών της δόμησης περιεχομένου 

(Inhaltliche Strukturierung) και της πρό-

τυπης δόμησης (Typisierende 

Strukturierung) και, αφετέρου, της ερμη-

νευτικής μεθόδου (Hermeneutik) (βλ. 

σχετικά Gadamer, 1990, Μπονίδης, 2004).  

 

Οι αναλύσεις 

Οι αναλύσεις της έρευνας κατά θεματικό 

άξονα έχουν ως εξής: 

α) Αναφορικά με την ψυχολογική και 

παιδαγωγική του διάσταση, το λογισμι-

κό: 

Είναι σχεδιασμένο, κατά κύριο λόγο, βά-

σει ενός συνδυασμού γνωστικών και συ-

μπεριφορικών θεωριών μάθησης. Προ-

σφέρει στους χρήστες του ένα αυστηρά 

δομημένο πλαίσιο διδασκαλίας και εξά-

σκησης σε συγκεκριμένα περιεχόμενα 

μάθησης. Στο πλαίσιο αυτής της εξάσκη-

σης, αφενός, επιχειρεί τον έλεγχο των 

αντιδράσεων των χρηστών σε ερεθίσματα 

που το ίδιο το πρόγραμμα προκαλεί και, 

αφετέρου, επιχειρεί να συμπληρώσει ή 

να μεταβάλει τις ήδη διαμορφωμένες 

γνωστικές δομές τους (γνωστικά σχήμα-

τα) για τα θέματα Ιστορίας, τα οποία το 

ίδιο περιλαμβάνει ως περιεχόμενα μάθη-

σης. Επιπροσθέτως, οφείλει κανείς να 

επισημάνει πως στο πλαίσιο της διδα-

σκαλίας των ενοτήτων 5 και 7, στις οποίες 

προτείνονται διαθεματικά σχέδια για α-

τομική ή ομαδική εργασία, το λογισμικό 

επιχειρεί να αναπτύξει διαδικασίες εποι-

κοδομιστικής μάθησης. Οι μαθητές κα-

λούνται να επιλέξουν να εργαστούν ε-

ρευνητικά με θέματα του ενδιαφέροντός 

τους που σχετίζονται με το περιεχόμενο 

της ενότητας, την οποία διδάσκονται, συ-

νεργαζόμενοι με τους συμμαθητές τους. 

Μέσω των διαθεματικών σχεδίων εργα-

σίας, τα οποία εντάσσονται σε συγκεκρι-

μένο κοινωνικό πλαίσιο αναφοράς, επι-

διώκεται να αποκτήσουν οι μαθητές νέα 

γνώση, αφενός, βασιζόμενοι σε δομές 

προγενέστερης γνώσης και εμπειρίας και, 

αφετέρου, αναπτύσσοντας στρατηγικές 

επίλυσης προβλημάτων. Ακόμη, το πρό-

γραμμα είναι σχεδιασμένο έτσι, ώστε να 

ενισχύει τη μάθηση, κυρίως, μέσω των 

μαθησιακών λειτουργιών της εμπέδωσης 



και της άσκησης. Αφενός, παρέχει επι-

πρόσθετο θεωρητικό υλικό που συνοδεύ-

ει την εκάστοτε διδακτική ενότητα (πρω-

τογενείς και δευτερογενείς ιστορικές πη-

γές, παραπομπή σε ιστοσελίδες του δια-

δικτύου και σε σχετική βιβλιογραφία 

κ.λπ.), ώστε να εμπεδωθεί αποτελεσματι-

κά το περιεχόμενό της, και, αφετέρου, 

ασκήσεις «ανοικτού» ή «κλειστού» τύ-

που, μέσω των οποίων οι μαθητές εξα-

σκούνται στην εφαρμογή των διδαγμένων 

περιεχομένων μάθησης και, παράλληλα, 

προσφέρεται η δυνατότητα ελέγχου είτε 

από το πρόγραμμα είτε από τον εκπαι-

δευτικό της τάξης της γνώσης και της κα-

τανόησης εκ μέρους των μαθητών των 

θεωρητικών πληροφοριών που παρου-

σιάστηκαν σε αυτούς. Επιπροσθέτως, σε 

ορισμένες από τις «γενικές ασκήσεις» 

«ανοικτού» τύπου, καθώς και στο πλαί-

σιο των διαθεματικών-συνθετικών εργα-

σιών, το λογισμικό επιχειρεί να αναπτύξει 

τις μαθησιακές λειτουργίες της επεξερ-

γασίας, της εφαρμογής στην πράξη και 

της επίλυσης προβλημάτων. 

 

Στις έξι από τις οκτώ ενότητές του (1-4, 6 

και 8) καλλιεργεί, κυρίως, το γνωστικό 

τομέα της μάθησης και, μάλιστα, τα χα-

μηλότερα επίπεδά του (γνώση - κατανόη-

ση - εφαρμογή) και, εν μέρει, το συναι-

σθηματικό τομέα (στάσεις αναφορικά με 

το ελληνικό έθνος και την ιστορία του), 

ενώ ο ψυχοκινητικός τομέας καλλιεργεί-

ται μόνο σε περίπτωση που οι μαθητές 

εργαστούν με τις διάφορες ενότητες του 

λογισμικού βάσει των προτεινόμενων 

διδακτικών «σεναρίων». Το λογισμικό δεν 

αναπτύσσει κανένα εξωτερικό κίνητρο 

μάθησης, ενώ στο πλαίσιο εκπόνησης 

ομαδικών εργασιών, διαθεματικών ή μη, 

επιχειρείται η ενεργοποίηση εσωτερικών 

κινήτρων μάθησης, όπως η ανάληψη ρό-

λων εκ μέρους των μαθητών με σκοπό 

την επίτευξη ενός στόχου ή την επίλυση 

ενός προβλήματος. Η εφαρμογή οργανώ-

νει τη μαθησιακή διαδικασία βάσει της 

δασκαλοκεντρικής κοινωνικής μορφής και 

της μονολογικής-ακροαματικής διδακτι-

κής μορφής της διδασκαλίας, καθώς την 

κυρίαρχη θέση στο πλαίσιο της εκπαιδευ-

τικής διαδικασίας κατέχει το ίδιο το πρό-

γραμμα. Παράλληλα, η δομή της εξυπη-

ρετεί, κυρίως, την εξατομικευμένη διδα-

σκαλία και την ατομική σχολική εργασία. 

Αναφορικά δε με τις μεθόδους διδασκα-

λίας, αν και παρέχει ελευθερία στους 

χρήστες να προσεγγίσουν το διδακτικό 

της περιεχόμενο όπως αυτοί επιθυμούν, 

μπορεί να υποστηρίξει κανείς ότι είναι 

σχεδιασμένη έτσι, ώστε να παρουσιάζει 

τα περιεχόμενα μάθησης, κυρίως, παρα-

γωγικά (top-down) (από τη θεωρία στις 

ασκήσεις). Επιπλέον, σε περίπτωση που ο 

εκπαιδευτικός της σχολικής τάξης λάβει 

υπόψη του τα προτεινόμενα διδακτικά 

«σενάρια», το λογισμικό τον βοηθά να 

διαφοροποιήσει τη σχολική εργασία προς 



την κατεύθυνση της ομαδοποίησης. Οι 

μαθητές καλούνται να εργαστούν κατά 

ομάδες, ώστε να ενισχυθεί η ικανότητα 

συνεργασίας με τους συμμαθητές τους, 

να αναλάβουν διαφορετικά επιμέρους 

θέματα προς επεξεργασία σε κάθε ομά-

δα, ώστε να καλυφθεί το θέμα της διδα-

κτικής ενότητας πιο σφαιρικά, και να πα-

ρουσιάσουν τις εργασίες τους στην ολο-

μέλεια της σχολικής τάξης. Μέσω της δι-

αδικασίας αυτής, το εκπαιδευτικό περιε-

χόμενο καθίσταται αντικείμενο πραγμά-

τευσης με εναλλακτικούς τρόπους, με 

συνέπεια να μην υποχρεώνονται όλοι οι 

χρήστες να ενασχοληθούν παρομοίως με 

αυτό. 

Τέλος, το πρόγραμμα αξιολογεί τους χρή-

στες του μέσω διαμορφωτικής-

βελτιωτικής, ως προς τη μορφή της, αξιο-

λόγησης, η οποία λαμβάνει χώρα μετά 

την ολοκλήρωση της μελέτης του θεωρη-

τικού υλικού κάθε διδακτικής ενότητας. 

Δοκιμασίες διαγνωστικής αξιολόγησης 

δεν απαντώνται στο υπό έρευνα λογισμι-

κό, όπως, άλλωστε, και ασκήσεις τελικής/ 

συνολικής αξιολόγησης, με την εξαίρεση 

μιας μόνο σχετικής δραστηριότητας και, 

συγκεκριμένα, ενός επαναληπτικού δια-

γωνίσματος, το οποίο καλούνται οι μαθη-

τές να επιλύσουν μετά την ολοκλήρωση 

της μελέτης της ενότητας 5. Ως τεχνικές 

αξιολόγησης έχουν επιλεγεί, αφενός, 

«κλειστές» ή «αντικειμενικού» τύπου α-

σκήσεις, μη διαβαθμισμένης πολυπλοκό-

τητας, μέσω των οποίων ελέγχεται η επί-

τευξη στόχων του γνωστικού, αποκλειστι-

κά, τομέα και, αφετέρου, τόσο ασκήσεις 

«ανοικτού» τύπου, που ζητούν σύντομη 

απάντηση, όσο και ασκήσεις που αφο-

ρούν στην αξιοποίηση και επεξεργασία 

παρεχόμενων γραπτών ιστορικών πηγών. 

Ο έλεγχος της ορθότητας των απαντήσε-

ων στις «κλειστού» τύπου ερωτήσεις διε-

ξάγεται από το ίδιο το πρόγραμμα, όμως 

τα κείμενα των απαντήσεων στις ερωτή-

σεις «ανοικτού» τύπου καθώς και οι «δι-

αθεματικές» δραστηριότητες χρειάζεται 

να καταγραφούν είτε σε τετράδιο είτε σε 

αρχείο επεξεργαστή κειμένου και να αξι-

ολογηθούν από τον εκπαιδευτικό της τά-

ξης. 

 

β) Αναφορικά με τη διδακτική-

μεθοδολογική του διάσταση και τη σχέ-

ση του με την επιστήμη της Ιστορίας, το 

λογισμικό: 

Προδιαγράφει τη διδασκαλία της Ιστορί-

ας βάσει μιας μεικτής επιστημολογικής 

προσέγγισης, η οποία θεμελιώνεται σε 

μεθοδολογικές αρχές, κατά κύριο λόγο, 

της «κυρίαρχης» στην ελληνική «επίση-

μη» και προορισμένη για σχολική εκπαί-

δευση ιστοριογραφία «θετικιστικής» ή 

«ρομαντικής» Ιστορίας και, δευτερευό-

ντως, της κοινωνικής ιστορίας. Αναλυτι-

κότερα, σκοπός του προγράμματος είναι 

η εκτενής αφηγηματική εξιστόρηση, με 

βάση έναν ευθύγραμμο χρόνο από το 



παρελθόν προς το μέλλον, των «σημαντι-

κών»/ «μεγάλων» γεγονότων που σχετί-

ζονται, κυρίως, με τον πόλεμο, την πολι-

τική, τη διπλωματία, την οικονομία, το 

εμπόριο και τον πολιτισμό σε διάφορες 

ιστορικές περιόδους, καθώς και η παρου-

σίαση της βιογραφίας «σημαντικών» ι-

στορικών προσωπικοτήτων (βασιλέων, 

πολιτικών, στρατιωτικών κ.λπ.). Μέσω της 

αφήγησης αυτής αναζητούνται σχέσεις 

ανάμεσα στα αίτια και τα αποτελέσματα 

των γεγονότων, ώστε να καταστεί δυνατή, 

μέσω αφαιρέσεων και γενικεύσεων, η 

διατύπωση «αντικειμενικών» συμπερα-

σμάτων γι’ αυτά με τη μορφή ιστορικών 

«νόμων». Παράλληλα, σε δυο από τις ε-

νότητες του προγράμματος (3 και 4) κα-

ταβάλλεται μια προσπάθεια για ένταξη 

στο πλαίσιο της ιστορικής αφήγησης και 

της ιστορίας της καθημερινής ζωής (όψεις 

της καθημερινής ζωής στην αρχαία Αθήνα 

και στο Βυζάντιο). Καθίσταται, επομένως, 

σαφές ότι η ομάδα σχεδιασμού του λογι-

σμικού επιχείρησε να συνθέσει το εκπαι-

δευτικό περιεχόμενο του προγράμματος 

με βάση μια πρακτική ιδιαίτερα συνήθη, 

η οποία ακολουθείται στο πλαίσιο της 

σύγχρονης ιστοριογραφίας (σύζευξη της 

μικροϊστορίας με τις δομές της μακροϊ-

στορίας, ώστε να μελετηθούν όλα τα πε-

δία της ανθρώπινης δραστηριότητας), την 

πρακτική της συγγραφής μιας «συνολι-

κής» ιστορίας. Στο πλαίσιο της ιστορικής 

αφήγησης αυτού του είδους, τα περιεχό-

μενα μάθησης παρουσιάζονται με βάση 

την πρακτική της επιστημονικής συναίνε-

σης, καθώς δεν προσεγγίζονται/ αναλύο-

νται από διαφορετικές/ αντικρουόμενες 

οπτικές γωνίες. 

 

Λαμβάνοντας κανείς υπόψη το διεθνή 

επιστημονικό προβληματισμό αναφορικά 

με τη διδασκαλία της Ιστορίας οδηγείται 

στη διαπίστωση ότι η ομάδα σχεδιασμού 

του υπό έρευνα προγράμματος δεν είχε 

την πρόθεση, δεσμευμένη, άλλωστε, από 

τις προδιαγραφές που σαφώς είχε θέσει 

το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για την παρα-

γωγή υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλι-

κού αυτού του είδους, να σχεδιάσει το 

λογισμικό με βάση τις πιο πρόσφατες ε-

ξελίξεις στο χώρο της διδακτικής μεθοδο-

λογίας του μαθήματος της Ιστορίας. Για 

την ακρίβεια, θα μπορούσε να έχει παρα-

γάγει ένα εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο 

να είναι βασισμένο σε ένα εκλεκτικιστικό 

«παράδειγμα» που θα συνδύαζε τις αρ-

χές της «μεταμοντέρνας» θεώρησης της 

ιστορικής συγγραφής (βλ. σχετικά Iggers, 

1999) με αυτές του «ιστορικού ρεαλι-

σμού» (βλ. σχετικά Κόκκινος, 1998). το 

υλικό αυτό θα ήταν συντεθειμένο με βά-

ση πλουραλισμό αφηγήσεων για κάθε 

ιστορικό γεγονός, βασισμένων στις βιω-

ματικές εμπειρίες διαφορετικών κοινωνι-

κών ομάδων. Μέσω της αξιοποίησης ενός 

υλικού αυτού του είδους, οι μαθητές με 

την καθοδήγηση και τη συνεργασία του 



εκπαιδευτικού θα καθίσταντο σε θέση να 

ασκηθούν στην «κριτική» ιστορική σκέψη 

(βλ. σχετικά Κόκκινος, 1998) και στον κρι-

τικό γραμματισμό (βλ. σχετικά Baynham, 

2000). ειδικότερα, θα ήταν σε θέση να 

αντιλαμβάνονται πως οι ιστορικές «αλή-

θειες» είναι πολλαπλές, καθώς τόσο τα 

κείμενα των επιστημόνων ιστορικών όσο 

και οι ιστορικές πηγές δε συνιστούν «μο-

ναδικές» και «αντικειμενικές» θεωρήσεις 

του ιστορικού παρελθόντος, αλλά αφη-

γηματικές δομές που φέρουν ιδεολογικό 

φορτίο, που «κατασκευάζουν» την ιστο-

ρική πραγματικότητα, και, επομένως, ως 

τέτοιες θα πρέπει να ερμηνεύονται, να 

αποδομούνται και, εν τέλει, να επιχειρεί-

ται από τους μαθητές η «αποκάλυψη της 

αυθεντικότερης, της ριζικής -κατά το δυ-

νατόν- ιστορικής αλήθειας» (Κόκκινος, 

1998). Αντ’ αυτού, το λογισμικό ανα-

πτύσσει στους χρήστες του ένα είδος 

γραμματισμού που συνίσταται στη διεύ-

ρυνση της ενημερότητάς τους αναφορικά 

με ζητήματα ιστορικής γνώσης. Ο γραμ-

ματισμός αυτός είναι «λειτουργικός», 

καθώς ο κάτοχός του αποκτά την ικανό-

τητα αναζήτησης, μελέτης, κατανόησης, 

εμπέδωσης, ανάλυσης, ερμηνείας, σύν-

θεσης, αξιολόγησης, καθώς και ανάκλη-

σης πληροφοριών που αναφέρονται σε 

συγκεκριμένες ιστορικές περιόδους. Ω-

στόσο, δεν αναπτύσσει τη χρήσιμη «κρι-

τική» ικανότητα να θέτει εν αμφιβόλω το 

περιεχόμενο των πληροφοριών αυτών, το 

οποίο, αντίθετα, μαθαίνει να αποδέχεται 

ως «αληθές», «αντικειμενικό», «δεδομέ-

νο» και «φυσικό».  

 

Το υπό έρευνα λογισμικό περιλαμβάνει 

ως περιεχόμενα μάθησης 8 αυτοτελείς 

θεματικές ενότητες, οι οποίες, όπως γίνε-

ται εύκολα αντιληπτό, δεν καλύπτουν το 

σύνολο των περιεχομένων μάθησης του 

μαθήματος για τις τρεις τάξεις του Γυ-

μνασίου. Σε κάθε ενότητα περιλαμβάνε-

ται, εκτός των κειμένων ιστορικής αφή-

γησης, πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό δι-

αφόρων μορφών, όπως πρωτογενείς και 

δευτερογενείς γραπτές πηγές, εικαστικές 

πηγές, χάρτες (απλοί, με δυνατότητα ε-

στίασης και διαδραστικοί), διαγράμματα, 

γλωσσάρι ιστορικών και άλλων όρων, 

συνδέσεις με δικτυακούς τόπους, βιβλιο-

γραφία, καθώς και διδακτικά σενάρια, 

ασκήσεις αξιολόγησης και διαθεματικά 

σχέδια εργασίας. Τέλος, το λογισμικό πα-

ραπέμπει τους χρήστες του σε εκτενείς 

βιβλιογραφικούς καταλόγους πρωτογε-

νών ιστορικών πηγών και επιστημονικών 

εγχειριδίων, ελληνόγλωσσων και ξενό-

γλωσσων, στα οποία βασίστηκε ο σχεδια-

σμός του. Βάσει των καταλόγων αυτών, η 

ύπαρξη των οποίων αξιολογείται οπωσ-

δήποτε με θετικό τρόπο, καθώς κάθε 

σύγχρονο εκπαιδευτικό υλικό είναι απα-

ραίτητο να γνωστοποιεί στους αποδέκτες 

του τις πηγές με βάση τις οποίες συντίθε-

ται το διδακτικό του περιεχόμενο (Alessi 



& Trollip, 2006, Vaughan, 2008), το λογι-

σμικό δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες 

του όχι μόνο να ελέγξουν την επιστημονι-

κή του εγκυρότητα, αλλά και να αναζητή-

σουν άμεσα υλικό για περαιτέρω μελέτη 

και διερεύνηση των διδαγμένων περιεχο-

μένων μάθησης. 

 

γ) Αναφορικά με την κοινωνιολογική του 

διάσταση, το λογισμικό: 

Περιλαμβάνει αναφορές με θέμα τη συ-

νύπαρξη και αλληλεπίδραση του ελληνι-

κού πολιτισμού με τους πολιτισμούς άλ-

λων λαών (λ.χ. των ελλήνων αποίκων με 

τους γηγενείς πληθυσμούς στις ελληνικές 

αποικίες της Μεσογείου μετά την ολο-

κλήρωση του Β’ ελληνικού αποικισμού). 

Αναδεικνύει, ακόμη, την προσφορά του 

αρχαιοελληνικού και του βυζαντινού πο-

λιτισμού στην παγκόσμια πολιτιστική 

κληρονομιά, χωρίς, παράλληλα, να απο-

δίδει σε αυτούς αξιολογική υπεροχή και 

να υποτιμά τον πολιτισμό άλλων λαών. 

Επιχειρεί την ανάπτυξη του πατριωτισμού 

των χρηστών του μέσω αναφορών στην 

πατρίδα και στους αγώνες των Ελλήνων 

για την απελευθέρωση της χώρας τους 

από δυνάμεις κατοχής, καθώς και για την 

εδαφική επέκταση του ελληνικού κρά-

τους. Ο πατριωτισμός, αυτός, ως επί το 

πλείστον, δεν αναπτύσσεται μέσω της 

διατύπωσης συναισθηματικά φορτισμέ-

νου, εθνοκεντρικού λόγου και αναπαρα-

γωγής εθνικιστικών αναφορών και στερε-

οτύπων. Ωστόσο, σε ορισμένα από τα 

κείμενα και τις εικόνες του προγράμμα-

τος γίνονται αναφορές στον εθνικό «εαυ-

τό» και στον εθνικό «άλλο» με τρόπο, ο 

οποίος θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως 

εθνοκεντρικός. Ειδικότερα: 

1) Ο εθνικός «εαυτός» παρουσιάζεται ως 

ηρωικός πολεμιστής και ως έχων ξεχωρι-

στές αρετές σε σχέση με τους πολεμικούς 

του αντιπάλους, στο πλαίσιο των πολεμι-

κών αναμετρήσεων της Επανάστασης του 

1821. Επίσης, κατά την παρουσίαση των 

πολεμικών αυτών επιχειρήσεων, εξαίρε-

ται ο ρόλος της ορθόδοξης θρησκείας, της 

εκκλησίας ως θεσμού και του κλήρου 

(τόσο των κατώτερων ιερέων όσο και των 

αρχιερέων), καθώς, αφενός, η θρησκεία 

παρουσιάζεται ως ο κατεξοχήν ενοποιητι-

κός παράγων του έθνους [οι συμμετέχο-

ντες στον Αγώνα ορκίζονται στο Θεό, πα-

ρίστανται σε εκκλησιαστικές τελετές και 

δοξολογίες, υφαίνουν και αναρτούν ση-

μαίες, οι οποίες φέρουν τόσο τα πρόσω-

πα του Χριστού και της Παναγίας όσο και 

θρησκευτικά σύμβολα (σταυρούς, σταυ-

ραετούς, άγκυρες, δικέφαλους αετούς) 

και επιγραφές (εν τούτω νίκα)] και, αφε-

τέρου, οι ιερείς εμφανίζονται να συμμε-

τέχουν ενεργά στον Αγώνα (ευλογούν τις 

σημαίες και τα λάβαρα της Επανάστασης 

στις εκκλησίες, λαμβάνουν μέρος στις 

μάχες). Επίσης, γίνεται αντιληπτό ότι κα-

τά την παρουσίαση του ιστορικού πλαισί-

ου του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα 



αποσιωπάται η εθνοτική, θρησκευτική 

και, εν γένει, πολιτισμική ανομοιογένεια 

των συμμετεχόντων σε αυτόν, η αντίθεση 

μεγάλου μέρους του ανώτερου κλήρου 

στον επαναστατικό αγώνα, ενώ, επίσης, 

δε γίνεται καμιά μνεία στις εσωτερικές 

έριδες και τους εμφυλίους πολέμους που 

διεξήχθησαν μεταξύ των επαναστατημέ-

νων μαζών.  

2) Ο εθνικός «άλλος», που στο ανωτέρω 

ιστορικό πλαίσιο είναι οι Τούρκοι, περι-

γράφεται με μελανά χρώματα, ως «ε-

χθρός» και ως «βάρβαρος» («βαρβαρότη-

τα των Τούρκων»), όπως άλλωστε περι-

γράφεται και η αυτοκρατορία την οποία 

αυτός διοικούσε και εναντίον της οποίας 

οι επαναστατημένοι πληθυσμοί αγωνίζο-

νταν («δεσποτική τυραννία», «τυραννικός 

ζυγός»). 

 

 

Συζήτηση και Προτάσεις 

 

Ολοκληρώνοντας, λαμβάνοντας κανείς 

υπόψη το σύνολο των αποτελεσμάτων 

που προέκυψαν από την αξιολόγηση και 

την ανάλυση του υπό έρευνα λογισμικού 

θα μπορούσε να οδηγηθεί στη διαπίστω-

ση ότι, αν και το ίδιο συνοδεύει τις λοιπές 

προδιαγραφές του μαθήματος της Ιστο-

ρίας για το Γυμνάσιο και προτείνεται η 

αξιοποίησή του στις σχολικές τάξεις, ε-

ντούτοις η εν γένει ποιότητά του συνιστά 

παράγοντα μάλλον αποτρεπτικό για μια 

συστηματική αξιοποίησή του στην εκπαι-

δευτική διαδικασία. Εάν οι «επίσημοι» 

φορείς της εκπαιδευτικής πολιτικής εξα-

κολουθούν να αναγνωρίζουν στο εκπαι-

δευτικό λογισμικό ένα πολυδύναμο μέσο 

που μπορεί να βελτιώσει τη διδασκαλία 

του μαθήματος της Ιστορίας, θα ήταν 

χρήσιμο να εργαστούν στην κατεύθυνση 

της ποιοτικής αναβάθμισής του, ούτως 

ώστε να μην αποτελεί αυτό, όπως το ε-

ρευνώμενο σε αυτή τη μελέτη λογισμικό, 

στην ουσία, σχολικό εγχειρίδιο σε ηλε-

κτρονική μορφή, αλλά να συνιστά ένα 

εργαστηριακού τύπου εκπαιδευτικό μέ-

σο, το οποίο, συμπληρώνοντας το περιε-

χόμενο και το ρόλο στην εκπαιδευτική 

πράξη άλλων μέσων διδασκαλίας, θα πα-

ρέχει περιβάλλοντα διδασκαλίας ουσια-

στικής σημασίας για την ανάπτυξη της 

κριτικής ιστορικής γνώσης των μαθητών 

του Γυμνασίου. 

Ένα νέο, αναθεωρημένο και ποιοτικά α-

ναβαθμισμένο εκπαιδευτικό λογισμικό 

για την υποστήριξη της διδασκαλίας του 

μαθήματος της Ιστορίας θα ήταν καλό, 

κατά την άποψή μου: 1) Από ψυχολογική 

και παιδαγωγική άποψη, α) να διασυνδέ-

εται όχι μόνο με το Πρόγραμμα Σπουδών 



και τις λοιπές προδιαγραφές της διδα-

σκαλίας του μαθήματος, αλλά και με άλ-

λες έντυπες και ηλεκτρονικές επιστημονι-

κές πηγές, ώστε να διασφαλίζει για τους 

χρήστες του την πρόσβαση σε πολυπρι-

σματική πληροφόρηση, β) να είναι σχεδι-

ασμένο με βάση τις σύγχρονες θεωρίες 

μάθησης, γ) να έχει τη μορφή διαθεματι-

κού εκπαιδευτικού υλικού, που θα θέτει 

στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδι-

κασίας το χρήστη και θα ενεργοποιεί τις 

ανώτερες νοητικές δεξιότητες της σκέψης 

και τα ανώτερα επίπεδα μάθησής του, 

αναπτύσσοντας, παράλληλα, εσωτερικά 

κίνητρα μάθησης, δ) να παροτρύνει τους 

χρήστες του να εργάζονται διερευνητικά, 

ομαδικά/ συνεργατικά και ισότιμα με 

σκοπό την επίλυση προβλημάτων, ε) να 

παροτρύνει τον εκπαιδευτικό να αξιολο-

γεί τους μαθητές ποιοτικά, λ.χ. βάσει 

«φακέλου εργασιών» (portfolio), θέτο-

ντας στη διάθεσή του σχετικές ηλεκτρονι-

κές βάσεις δεδομένων. 2) Από διδακτική-

μεθοδολογική άποψη, α) να περιέχει επι-

στημονικά έγκυρα και πολυδιάστατα από 

επιστημολογική άποψη περιεχόμενα μά-

θησης (αποφυγή της πρακτικής της «επι-

στημονικής συναίνεσης»), τα οποία δε θα 

«καλλιεργούν» προκαταλήψεις, στερεό-

τυπα και ιστορικούς μύθους, β) να αντα-

ποκρίνεται τόσο το περιεχόμενό του όσο 

και η «γλώσσα» με την οποία αυτό κατα-

γράφεται στην ηλικία των αποδεκτών 

του, γ) να παρέχει δυνατότητες για άσκη-

ση των χρηστών του στην κριτική ιστορική 

γνώση και στον κριτικό γραμματισμό, πα-

ράγοντες που μπορούν να προάγουν την 

αυτογνωσία των χρηστών αναφορικά με 

την ιστορία της πατρίδας τους. 3) Τέλος, 

από κοινωνιολογική άποψη, α) να απο-

φεύγει την αναπαραγωγή αρνητικών στε-

ρεοτύπων για άλλους λαούς και πολιτι-

σμούς και β) να κοινωνικοποιεί τους α-

ποδέκτες του προς την κατεύθυνση της 

συγκρότησης μιας «ανοικτής» εθνικής 

ταυτότητας, με βάση την οποία αυτοί θα 

είναι σε θέση, αφενός, να σέβονται την 

ταυτότητα των εθνικά, θρησκευτικά και 

πολιτισμικά «άλλων» και, αφετέρου, να 

αντιλαμβάνονται όχι μόνο την ιδιαιτερό-

τητα και ιδιοπροσωπία του έθνους κρά-

τους τους αλλά και τη σχετικότητα της 

θέσης του σε έναν κόσμο οργανωμένο με 

βάση μεταεθνικές πολυπολιτισμικές συλ-

λογικότητες. 
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Περίληψη 

Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι η πα-

ρουσίαση των αποτελεσμάτων μιας ευρύ-

τερης έρευνας που στοχεύει στην διερεύ-

νηση της σημασίας ενός δυναμικού περι-

βάλλοντος στην ανάπτυξη και εξέλιξη των 

αντιλήψεων των μαθητών σχετικά με την 

έννοια του γεωμετρικού στερεού. Η διε-

ρεύνηση γίνεται τόσο στο επίπεδο της 

σχολικής τάξης όσο και σε ατομικό επίπε-

δο μέσα από συνεντεύξεις με τους μαθη-

τές κάθε τάξης ξεχωριστά. Η έρευνα στη-

ρίχθηκε στην ανάπτυξη πλαισίων δρα-

στηριοτήτων τα οποία εξελίσσονται και 

διαμορφώνονται με βάση τις αλληλεπι-

δράσεις των συμμετεχόντων στη μαθησι-

ακή διαδικασία. Σημαντικό ρόλο στον κα-

θορισμό των πλαισίων παίζει η ανάπτυξη 

και χρήση των διδακτικών εργαλείων. Τα 

διδακτικά εργαλεία που αναπτύχθηκαν 

αποτελούν μοντέλα γεωμετρικών στε-

ρεών που μπορούν να μετασχηματιστούν 

μέσα από την αλλαγή κάποιων ιδιοτήτων 

τους. Τα μοντέλα αυτά είναι: φυσικά μο-

ντέλα, αναπαραστάσεις στον υπολογιστή 

και νοερές εικόνες των στερεών. 

Λέξεις κλειδιά: Οπτικοποίηση, Δυναμικά 

περιβάλλοντα μάθησης, Γεωμετρικά στε-

ρεά

 

Εισαγωγή 

Οι Hershkowitz, Parzysz και van Dormolen 

(1996) αποδίδουν εξαιρετική σημασία 

στην αλληλεπίδραση του μαθητή με φυ-

σικά αντικείμενα και σχήματα κατά τη 

διαδικασία της μάθησης των γεωμετρι-

κών εννοιών. Η αλληλεπίδραση του μα-

θητή με τα φυσικά αντικείμενα περιλαμ-

βάνει την κατανόηση του χώρου που τον 

περιβάλλει, την περιγραφή του, την κω-

δικοποίηση και την αποκωδικοποίηση 

ενός πλήθους οπτικών πληροφοριών. Αυ-

τός είναι ο χώρος μέσα στον οποίο αντι-

μετωπίζουμε πραγματικές προβληματικές 

καταστάσεις – από προβλήματα της κα-

θημερινής ζωής μέχρι προβλήματα στην 

αρχιτεκτονική, στην τέχνη, στη μηχανική. 

Επιπλέον, ο Freudenthal (1973) τονίζει ότι 

η διδασκαλία και η μάθηση της γεωμε-

τρίας αποτελεί μια από τις καλύτερες ευ-

καιρίες προκειμένου να μάθει κανείς πώς 



να μαθηματικοποιήσει τον πραγματικό 

χώρο με τον οποίο αλληλεπιδρά.  

Ο Fischbein (1993) υποστηρίζει ότι οι γε-

ωμετρικές έννοιες δεν είναι όπως οι υπό-

λοιπες μαθηματικές έννοιες, καθώς δια-

θέτουν μια επιπλέον ιδιότητα, την ανα-

παράσταση της νοερής εικόνας του γεω-

μετρικού αντικειμένου. Εισάγει, λοιπόν, 

την ιδέα των «σχηματικών εννοιών» 

(figural concepts) για τη σύνδεση του γε-

ωμετρικού αντικειμένου με τη νοερή ει-

κόνα του. Αυτή η σύνδεση δεν είναι μια 

απλή σχέση, αλλά εμπεριέχει ένα σύνολο 

πολύπλοκων συσχετισμών ανάμεσα στα 

χαρακτηριστικά του γεωμετρικού σχήμα-

τος και τα χαρακτηριστικά της έννοιας, 

κάτι που εξηγεί την ιδιαιτερότητα των 

γεωμετρικών εννοιών. Από την άλλη με-

ριά, οι μαθητές παρουσιάζουν δυσκολίες 

όσον αφορά την αντίληψη των γεωμετρι-

κών εννοιών. Πολλοί ερευνητές αναφέ-

ρονται σε αυτές τις δυσκολίες (Bishop, 

1980; Clements and Battista, 1992; 

English, 1993). Μια πιθανή αιτία είναι ο 

τρόπος της διδακτικής προσέγγισης που 

ακολουθείται. Η διδασκαλία και η μάθη-

ση της γεωμετρίας, και ειδικότερα η με-

λέτη των τρισδιάστατων γεωμετρικών 

στερεών, στο αναλυτικό πρόγραμμα απο-

τελούν μια γνωστική περιοχή η οποία εί-

ναι παραμελημένη. Η διδασκαλία τους 

περιορίζεται στην αναγνώριση και την 

ονομασία των στερεών και των κρίσιμων 

ιδιοτήτων τους. Οι δραστηριότητες που 

αναπτύσσονται στηρίζονται κυρίως στη 

χρήση των επίπεδων αναπαραστάσεων 

των στερεών που παρουσιάζονται στα 

σχολικά εγχειρίδια. Ακόμα, βέβαια, και 

στις περιπτώσεις όπου οι μαθητές πειρα-

ματίζονται με τρισδιάστατα μοντέλα, οι 

δραστηριότητες περιορίζονται στην απλή 

αναγνώριση και αντιστοίχιση των ιδιοτή-

των που περιλαμβάνει ο μαθηματικός 

ορισμός των στερεών. Οι μαθητές, έτσι, 

τείνουν να επικεντρώνονται στη μορφή 

του στερεού και στην απομνημόνευση 

του μαθηματικού ορισμού, χωρίς να αντι-

λαμβάνονται τις συσχετίσεις μεταξύ των 

ιδιοτήτων του στερεού αλλά και το ρόλο 

των ιδιοτήτων στη διαμόρφωση του όλου 

στερεού. Επίσης, οι αναπαραστάσεις της 

κάθε ομάδας στερεών στο επίπεδο πα-

ρουσιάζονται με μια συγκεκριμένη μορ-

φή. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με 

την κυριαρχία της μορφής του στερεού 

στην αντίληψη των μαθητών, έχει ως α-

ποτέλεσμα την εμφάνιση των «πρωτοτυ-

πικών παραδειγμάτων» (prototypes) 

(Hershkowitz, 1990). Ο περιορισμένος 

αριθμός εμπειριών σχετικά με την ανα-

παράσταση του κύβου, για παράδειγμα, 

δεν επιτρέπει στους μαθητές να συσχετί-

ζουν τη νοερή εικόνα που κατασκευάζουν 

με κρίσιμες ιδιότητες, όπως, για παρά-

δειγμα, με την ισότητα των εδρών, αλλά 

τους οδηγεί στο να τη συσχετίσουν με μη 

κρίσιμες ιδιότητες, όπως είναι, για παρά-

δειγμα, ο προσανατολισμός του στερεού. 



Στην παρούσα εργασία θα παρουσιάσου-

με τα αποτελέσματα μιας έρευνας που 

στοχεύει στη διερεύνηση της γεωμετρι-

κής σκέψης των μαθητών μέσα από τις 

ενέργειές τους πάνω στα τρισδιάστατα 

μοντέλα στερεών τα οποία χαρακτηρίζο-

νται από τη δυνατότητά τους να μετα-

σχηματίζονται δυναμικά και να παίρνουν 

διαφορετικές μορφές. (Μαρκόπουλος, 

2011)

 

Οπτικοποίηση και Δυναμικά Περιβάλλοντα 

Η ανάπτυξη της ικανότητας της «οπτικο-

ποίησης» (visualisation) και του συλλογι-

σμού που βασίζεται σε νοερές εικόνες 

συσχετίζεται με τη βελτίωση της μαθημα-

τικής σκέψης. Η χρήση των δυναμικών 

μοντέλων συμβάλλει στη διαμόρφωση 

ενός δυναμικού περιβάλλοντος, όπου 

μελετάται η ικανότητα των μαθητών να 

συσχετίζουν το στερεό με τις ιδιότητές 

του αλλά και με διαφορετικά στερεά. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας αυτής φανε-

ρώνουν ότι η δημιουργία ενός δυναμικού 

περιβάλλοντος στη σχολική τάξη συμβάλ-

λει στην ανάπτυξη της γεωμετρικής γνώ-

σης και σκέψης των μαθητών σχετικά με 

την έννοια του γεωμετρικού στερεού αλ-

λά και στην ικανότητά τους για οπτικο-

ποίηση. 

Για τη διερεύνηση των ερευνητικών μας 

ερωτημάτων αναπτύξαμε πλαίσια δρα-

στηριοτήτων τα οποία εξελίσσονται και 

ανασκευάζονται σε συνδυασμό με τις 

ενέργειες και τις αλληλεπιδράσεις των 

συμμετεχόντων στη διαδικασία. Η De 

Abreu (2000) τονίζει τη δυναμική φύση 

των πλαισίων. Στοχεύοντας στη διερεύ-

νηση των αντιλήψεων των μαθητών, ο 

χαρακτήρας των πλαισίων δε θα μπορού-

σε να ήταν στατικός και προκαθορισμέ-

νος.  

Από την άλλη μεριά, σημαντικό ρόλο στον 

καθορισμό των πλαισίων παίζει η φύση 

των διδακτικών μέσων που χρησιμοποι-

ούνται. Οι Hershkowitz, Parzysz and van 

Dormolen (1996) προτείνουν την αλληλε-

πίδραση με πραγματικά στερεά προκει-

μένου οι μαθητές να αντιληφθούν τον 

οπτικό κόσμο που τους περιβάλλει, την 

περιγραφή του, την κωδικοποίηση και 

την αποκωδικοποίηση των οπτικών πλη-

ροφοριών.  

Μέσα από την αλληλεπίδρασή τους με τα 

πραγματικά στερεά, οι μαθητές συγκρί-

νοντας θα εντοπίσουν ομοιότητες και δι-

αφορές, θα αναλύσουν τις μορφές των 

στερεών και θα τα αναγνωρίζουν σε δια-

φορετικές αναπαραστάσεις.  

Ο πρωταρχικός σκοπός της ανάπτυξης 

πλαισίων με τη χρήση πραγματικών στε-

ρεών είναι να ενεργοποιηθούν οι μαθη-

τές και να αυτενεργήσουν αλληλεπιδρώ-



ντας με τα υλικά. Η αλληλεπίδραση, φυ-

σικά, περιλαμβάνει τον πειραματισμό 

τους, την πρόκληση και τη μελέτη των 

δυναμικών μεταβολών των πραγματικών 

στερεών.  

Τέτοιου είδους φυσικές ενέργειες των 

μαθητών, η οπτικοποίηση και ο αφαιρε-

τικός συλλογισμός των ενεργειών αυτών 

συμβάλλουν πιθανόν στη δημιουργία και 

την επέκταση των δυναμικών νοητικών 

σχημάτων των μαθητών σχετικά με τα 

γεωμετρικά στερεά.  

Τα μοντέλα που αναπτύσσονται και χρη-

σιμοποιούνται αποτελούν ουσιαστικά 

φυσικές αναπαραστάσεις των γεωμετρι-

κών στερεών.  

Η χρήση των μοντέλων αυτών και η επί-

δρασή τους στις νοητικές δομές των μα-

θητών συσχετίζεται όμως και με την ίδια 

τη δραστηριότητα που τίθεται στους μα-

θητές καθώς και με τον τρόπο με τον ο-

ποίο εξελίσσεται.  

Με την ανάπτυξη τέτοιων πλαισίων δίνε-

ται έμφαση στη θεώρηση των γεωμετρι-

κών στερεών όχι μόνο ως στατικών αλλά 

κυρίως ως δυναμικών οντοτήτων, των 

οποίων ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά 

είναι η δυνατότητά τους να μεταβάλλο-

νται δυναμικά.  

Η χρήση των δυναμικών μοντέλων των 

στερεών συμβάλλει στη διαμόρφωση 

πλαισίων δραστηριοτήτων προκειμένου 

να διερευνηθούν αλλά και να εξελιχθούν 

οι αντιλήψεις των μαθητών σχετικά με 

την έννοια του γεωμετρικού στερεού.  

Φαίνεται όμως ότι η χρήση των δυναμι-

κών μοντέλων δεν αρκεί για την ανάπτυξη 

της γεωμετρικής σκέψης (Bauersfeld, 

1995).  

Συγκεκριμένα, η διαμόρφωση του κατάλ-

ληλου μαθησιακού περιβάλλοντος μέσα 

στο οποίο οι μαθητές δρουν πάνω στα 

δυναμικά μοντέλα, η αλληλεπίδραση των 

μαθητών μεταξύ τους, αλλά και οι ανα-

στοχαστικοί συλλογισμοί πάνω στις ενέρ-

γειες αυτές συμβάλλουν, όπως υποστηρί-

ζουν και οι Cobb, Wood & Yackel (1990), 

καθώς και η Confrey (1995), στην κατα-

σκευή ή και ανακατασκευή των νοητικών 

σχημάτων και λειτουργιών σχετικά με την 

έννοια του γεωμετρικού στερεού.  

Οι δραστηριότητες που τέθηκαν στο δυ-

ναμικό αυτό περιβάλλον και περιλαμβά-

νουν τη χρήση των δυναμικών εργαλείων 

κατέχουν βασικό ρόλο στη διαμόρφωσή 

του.  

Η ανάπτυξη και εξέλιξη των δραστηριοτή-

των βασίστηκαν στην αξιοποίηση των 

δυνατοτήτων των δυναμικών μοντέλων, 

στις ενέργειες και στις αντιλήψεις που 

εξέφρασαν οι μαθητές και στους στόχους 

και στις αποφάσεις του δασκάλου. 

 



Η έρευνα 

Στην κυρίως έρευνα συμμετείχαν τρία 

δημοτικά σχολεία. Σε κάθε σχολείο πήραν 

μέρος στην ερευνητική διαδικασία ένα 

τμήμα της Στ΄ και ένα της Δ΄ τάξης. οι μα-

θητές και οι δάσκαλοι (συνολικά 6 δά-

σκαλοι και 72 μαθητές).  

Η υλοποίηση του δυναμικού περιβάλλο-

ντος στη σχολική τάξη αποτέλεσε μια πα-

ρέμβαση στο επίσημο αναλυτικό πρό-

γραμμα, καθώς οι δραστηριότητες αντι-

καταστάθηκαν από τις δραστηριότητες 

που αναπτύσσονται και χαρακτηρίζονται 

από τα πλαίσια που καθορίζει η χρήση 

των ερευνητικών εργαλείων. 

Τα ερευνητικά εργαλεία που αναπτύχθη-

καν για την δυναμική προσέγγιση των 

γεωμετρικών στερεών είναι: φυσικά μο-

ντέλα (Εικόνες 1, 2) και αναπαραστάσεις 

στον υπολογιστή (Εικόνες 3, 4).  

Το κύριο χαρακτηριστικό αυτών των δυ-

ναμικών μοντέλων είναι η δυνατότητα 

που έχουν οι μαθητές να μεταβάλλουν 

κάποιες από τις ιδιότητές τους και να κα-

τασκευάζουν έτσι διαφορετικά στερεά.  

Ειδικότερα, οι μαθητές μπορούν να πει-

ραματιστούν και να μεταβάλουν, για πα-

ράδειγμα, τα μήκη των ακμών ενός στε-

ρεού, τις γωνίες του, τις έδρες του και να 

μελετήσουν τις αλλαγές που επιφέρουν 

αυτές οι μεταβολές τόσο στις υπόλοιπες 

ιδιότητες όσο και στην όλη μορφή του 

στερεού. 

 

                Εικόνα 1: Ο αρθρωτός κύβος 

 

Εικόνα 2: Το δυναμικό μοντέλο του ορθογώ-

νιου παραλληλεπιπέδου 

 

Εικόνα 3: Πλάγια και ισομετρική προβολή του κύβου Εικόνα 4: Πλάγια και ισομετρική προβολή του ορθο-

γώνιου παραλληλεπιπέδου 



Η φιλοσοφία της προσέγγισης, τα ερευ-

νητικά εργαλεία που είχαν αναπτυχθεί 

κατά τη διάρκεια της προέρευνας και τα 

διαφορετικά πλαίσια που η χρήση τους 

καθορίζει αποτελούν τα χαρακτηριστικά 

του δυναμικού περιβάλλοντος, που είχαν 

μελετηθεί και αναπτυχθεί πριν από την 

κύρια πειραματική εφαρμογή. Η πορεία 

εφαρμογής όμως του δυναμικού περι-

βάλλοντος σε κάθε σχολική τάξη επηρεά-

στηκε από την εξέλιξη των δραστηριοτή-

των, οι οποίες βασίστηκαν στις αντιλή-

ψεις που εκφράστηκαν από τους μαθη-

τές, το δάσκαλο και τον ερευνητή και εξε-

λίχθηκαν μέσα από την αλληλεπίδραση 

τόσο μεταξύ τους όσο και με τα στοιχεία 

που συνθέτουν το δυναμικό περιβάλλον. 

Στόχος, λοιπόν της κύριας ερευνητικής 

φάσης ήταν η διερεύνηση του ρόλου του 

δυναμικού περιβάλλοντος στη σχολική 

τάξη. Πιο συγκεκριμένα, εστιάσαμε στον 

τρόπο με τον οποίο υλοποιείται το περι-

βάλλον αυτό, αλλά και στην επίδρασή 

του στις ενέργειες και αντιλήψεις των 

μαθητών σχετικά με το γεωμετρικό στε-

ρεό. Μέσα από τα διάφορα πλαίσια που 

καθορίζει η χρήση των ερευνητικών ερ-

γαλείων, αναπτύχθηκαν δραστηριότητες 

που έχουν στόχο τη διερεύνηση της ικα-

νότητας των μαθητών να αναγνωρίζουν 

και να συσχετίζουν τα συστατικά στοιχεία 

και τις ιδιότητες του στερεού με το ίδιο το 

στερεό, αλλά και να κατασκευάζουν ιε-

ραρχικές σχέσεις μεταξύ διαφορετικών 

στερεών.

 

Αποτελέσματα 

Ο ρόλος του δασκάλου 

Μέσα από την έρευνα φάνηκε ότι δια-

μορφώθηκε ένα περιβάλλον μάθησης 

όπου ο ρόλος του δασκάλου άλλαξε μέσα 

από τη συνεργασία του με τον ερευνητή 

και την προσπάθειά του να χρησιμοποιή-

σει τα δυναμικά μοντέλα στην τάξη του.  

Πιο συγκεκριμένα, ο δάσκαλος, στοχεύο-

ντας στη διερεύνηση των αντιλήψεων 

των μαθητών κατασκεύασε μοντέλα ερ-

μηνείας τους, τα οποία είτε επαληθεύτη-

καν είτε απορρίφθηκαν, και κατά συνέ-

πεια ανασκευάστηκαν.  

Φαίνεται, δηλαδή, να δρούσε ως ερευνη-

τής, που, αξιοποιώντας τις αντιδράσεις 

των μαθητών, επιχειρούσε να ερμηνεύσει 

τη γεωμετρική σκέψη των μαθητών, όπως 

προτείνουν και οι Cobb and Steffe, 

(1983).  

Υπήρχαν περιπτώσεις όμως όπου οι διδα-

κτικοί του στόχοι βρίσκονταν σε αντίθεση 

με τους ερευνητικούς στόχους του προ-

γράμματος.  



Η αντίθεση αυτή οφειλόταν πιθανόν σε 

διάφορους λόγους, όπως, για παράδειγ-

μα, στην προηγούμενη διδακτική του 

πρακτική, στο αναλυτικό πρόγραμμα και, 

γενικότερα, σε άλλες πιέσεις που αντιμε-

τώπιζε στα πλαίσια του σχολείου. 

Σε αυτές τις περιπτώσεις γινόταν καθο-

δηγητικός, θέλοντας να φτάσει «άμεσα» 

σε κάποιο μαθησιακό αποτέλεσμα.  

Η εξέλιξη του δασκάλου και η αλλαγή των 

διδακτικών πρακτικών του είναι μια πολύ 

δύσκολη και πολύπλοκη διαδικασία, ό-

πως υποστηρίζουν και οι Grant, Hiebert & 

Wearne (1998).  

Παρ’ όλα αυτά όμως, φαίνεται πως στο 

πλαίσιο του δυναμικού περιβάλλοντος ο 

δάσκαλος εξελίσσεται, αν και αρκετές 

φορές παρατηρείται μια παλινδρόμηση. 

Πιθανόν απαιτείται, όπως προτείνει και ο 

Skott (2001), η εμπλοκή του δασκάλου 

στο δυναμικό περιβάλλον για μεγαλύτερη 

χρονική περίοδο προκειμένου να είναι 

μόνιμη η αλλαγή των συμπεριφορών και 

των διδακτικών του πρακτικών. 

Η επικοινωνία στην τάξη 

Το είδος της επικοινωνίας που αναπτύ-

χθηκε βασίστηκε στις ενέργειες και αντι-

λήψεις που εξέφρασαν οι μαθητές κατά 

τη μελέτη των μετασχηματισμών των δυ-

ναμικών μοντέλων.  

Οι μαθητές κλήθηκαν να αυτενεργήσουν 

και να κατασκευάσουν ή να αναθεωρή-

σουν τις αντιλήψεις τους σχετικά με την 

έννοια του γεωμετρικού στερεού.  

Η έκφραση των διαφορετικών απόψεων 

ενισχύθηκε από το δάσκαλο, ο οποίος τις 

έθεσε στο σύνολο των μαθητών για δια-

πραγμάτευση. Πιο συγκεκριμένα, όλοι οι 

μαθητές της τάξης ενεργοποιήθηκαν και 

ενθαρρύνθηκαν να εκφράσουν τις από-

ψεις τους.  

Επιπλέον, κλήθηκαν οι μαθητές να αιτιο-

λογήσουν τις απόψεις τους εκφράζοντας 

επιχειρήματα.  

Ο δάσκαλος, από τη μεριά του, προκα-

λούσε τους μαθητές σε διαπραγμάτευση 

των απόψεών τους, αντικρούοντας τες ο 

ίδιος ή προβάλλοντας διαφορετικές από-

ψεις άλλων μαθητών.  

Έτσι, αναπτύχθηκε ένα έντονο κλίμα αλ-

ληλεπίδρασης στη σχολική τάξη, αντί-

στοιχο με αυτό που παρουσιάζουν οι 

Wood, Cobb, Yackel & Dillon (1993).  

Συγκεκριμένα, αντιπαραβάλλουν τα μοτί-

βα αλληλεπίδρασης που αναπτύσσονται 

σε μια παραδοσιακή τάξη μαθητών με τα 

αντίστοιχα μοτίβα που αναπτύσσονται σε 

μια σχολική τάξη «αναζήτησης», όπου ο 

δάσκαλος αποφεύγει να είναι καθοδηγη-

τικός, αλλά, αντίθετα, ενθαρρύνει τους 

μαθητές να εμπλακούν στις προτεινόμε-

νες δραστηριότητες, παρέχοντάς τους 

προτάσεις για να αντιμετωπίσουν τις 

δραστηριότητες αυτές από μόνοι τους. 



Δυναμικά περιβάλλοντα 

Επιπλέον, η ερευνητική παρέμβαση εν-

σωματώθηκε στο αναλυτικό πρόγραμμα 

διατηρώντας περίπου τον ίδιο χρόνο ενα-

σχόλησης των μαθητών με το συγκεκρι-

μένο γνωστικό αντικείμενο με αυτόν που 

προβλέπεται από το αναλυτικό πρόγραμ-

μα.  Ο κάθε δάσκαλος αξιοποίησε το δυ-

ναμικό περιβάλλον προσαρμόζοντάς το 

στις ανάγκες της σχολικής τάξης. Κάτι τέ-

τοιο μάς δείχνει ότι η ερευνητική προσέγ-

γιση είναι εφικτή και ρεαλιστική σύμφω-

να με τα δεδομένα της σχολικής τάξης. Η 

δυνατότητα εφαρμογής της διδακτικής 

παρέμβασης στη σχολική τάξη και η απο-

δοχή της από τη μεριά του δασκάλου 

φαίνεται να ικανοποιεί τις προϋποθέσεις 

που θέτουν οι Clarke, Clarke & Sullivan 

(1996) για την ανάπτυξη αναλυτικών 

προγραμμάτων. Πιο συγκεκριμένα, υπο-

στηρίζουν ότι ο δάσκαλος της τάξης έχει 

κεντρικό ρόλο στην εφαρμογή του αναλυ-

τικού προγράμματος, είτε αυτό αναπτύσ-

σεται από τον ίδιο είτε από κάποιον εξω-

τερικό παράγοντα, που στη συγκεκριμένη 

περίπτωση είναι ο ερευνητής. 

Το είδος των δυναμικών μοντέλων που 

αναπτύχθηκαν, τα δυναμικά χαρακτηρι-

στικά τους, αλλά και ο τρόπος χρήσης 

τους, συνέβαλαν στην ανάπτυξη της γεω-

μετρικής σκέψης των μαθητών. Τα δυνα-

μικά περιβάλλοντα μάθησης που προτεί-

νονται στη βιβλιογραφία αφορούν κυρί-

ως την ανάπτυξη και χρήση δυναμικών 

περιβαλλόντων στον υπολογιστή. Πιο συ-

γκεκριμένα, τα Δυναμικά Περιβάλλοντα 

Γεωμετρίας (DGE), όπως είναι ευρύτερα 

γνωστά, περιλαμβάνουν την ανάπτυξη 

και χρήση δυναμικών περιβαλλόντων 

στον υπολογιστή, όπως: Logo, Gabri 

Geometre και Sketchpad και Geometric 

Supposer (Laborde, 1998; Hoyles & Jones, 

1998; Jones, 2000; Mariotti, 2000; 

Marrades & Gutierrez, 2001; Hadas, 

Hershkowitz & Schwarz, 2000; Leung and 

Lopez-Real, 2002). Το γεγονός ότι η συ-

γκεκριμένη έρευνα περιλαμβάνει, πέρα 

από το δυναμικό περιβάλλον στον υπο-

λογιστή, φυσικά μοντέλα που έχουν τα 

δυναμικά χαρακτηριστικά του περιβάλ-

λοντος στον υπολογιστή, αλλά και φα-

νταστικές δυναμικές αναπαραστάσεις 

των στερεών, συνεισφέρει στην έρευνα 

των δυναμικών περιβαλλόντων γεωμε-

τρίας, θέτοντας σ’ αυτή την ερευνητική 

περιοχή τη διάσταση του πλαισίου συμ-

φραζομένων (context). Τα τρία διαφορε-

τικά είδη δυναμικών μοντέλων: τα χρη-

στικά, οι αναπαραστάσεις στον υπολογι-

στή και οι φανταστικές καταστάσεις απο-

τέλεσαν διδακτικά εργαλεία που κάλυ-

ψαν όλο το φάσμα των διδακτικών ανα-

γκών της σχολικής τάξης. Οι μαθητές α-

ντιμετώπισαν τους δυναμικούς μετασχη-

ματισμούς των στερεών με διδακτικά ερ-

γαλεία που γίνονταν ολοένα και περισσό-



τερο απαιτητικά από γνωστικής άποψης. 

Αρχικά, τα χρηστικά εργαλεία κάλυψαν 

τις ανάγκες των φυσικών ενεργειών με 

πραγματικά στερεά. Οι μαθητές έπιαναν 

στα χέρια τους τα γεωμετρικά στερεά, 

αντιλαμβάνονταν τη μορφή τους και διε-

ρευνούσαν τις ιδιότητές τους μέσα από 

το δυναμικό μετασχηματισμό τους, που 

ήταν αποτέλεσμα των ενεργειών των ί-

διων. Η αλληλεπίδραση με τα φυσικά 

στερεά συμβάλλει, όπως υποστηρίζουν 

και οι Hershkowitz, Parzysz and van 

Dormolen, (1996), στην κατανόηση του 

οπτικού κόσμου που μας περιβάλλει, 

στην περιγραφή του, στην κωδικοποίηση 

και αποκωδικοποίηση των οπτικών πλη-

ροφοριών, αλλά και στην ανάπτυξη της 

ικανότητας για οπτικοποίηση. 

 

Αναστοχασμός μαθητών και διαδικασίες οπτικοποίησης 

Ο αναστοχασμός των ενεργειών τους στα 

χρηστικά δυναμικά μοντέλα βοήθησε 

τους μαθητές να αναγνωρίσουν τις ιδιό-

τητες του στερεού και να τις συσχετίσουν 

με το ίδιο το στερεό, αλλά και με διαφο-

ρετικά στερεά. Η αλληλεπίδραση με τα 

φυσικά μοντέλα δε συνεπάγεται όμως 

απαραίτητα τη δημιουργία, την αναπα-

ράσταση και τη δυναμική διαχείριση των 

νοερών εικόνων του στερεού. Παρ’ όλα 

αυτά, οι δραστηριότητες που περιλάμβα-

ναν την πρόβλεψη των δυναμικών μετα-

βολών του χρηστικού μοντέλου πριν από 

το φυσικό μετασχηματισμό του ενεργο-

ποίησε τους μαθητές στο να δημιουργούν 

και να διαχειρίζονται νοερές  εικόνες των 

στερεών. Οι νοερές εικόνες που δημιουρ-

γήθηκαν είχαν έντονα οπτικά στοιχεία 

των συγκεκριμένων φυσικών αναφορών, 

των χρηστικών μοντέλων. Ο Johnson 

(1987) χαρακτηρίζει τις νοερές αυτές ει-

κόνες, που είναι πλούσιες σε οπτικές 

πληροφορίες και αναφέρονται στα χρη-

στικά μοντέλα, ως «συγκεκριμένες νοερές 

εικόνες». 

Οι δυναμικές αναπαραστάσεις των στε-

ρεών στον υπολογιστή προσέγγισαν τις 

επίπεδες αναπαραστάσεις των στερεών 

που κυριαρχούν στα σχολικά εγχειρίδια. 

Η πλάγια και ισομετρική προβολή κάλυ-

ψαν τα είδη των αναπαραστάσεων που 

συναντά ο μαθητής στα σχολικά βιβλία. 

Επιπλέον, μέσα από τη μελέτη των ανα-

παραστάσεων αυτών ο μαθητής συνειδη-

τοποιεί τους σχεδιαστικούς κανόνες που 

τις διέπουν, αλλά και τις ανάγκες που 

καλύπτουν. Από την άλλη μεριά, η χρήση 

του δυναμικού περιβάλλοντος Cabri-

Geometre για την ανάπτυξη και διαχείρι-

ση των δυναμικών αναπαραστάσεων των 

στερεών, μέσα από τη λειτουργία του 

«παίρνω, σέρνω και αφήνω» (drag and 

drop), φαίνεται ότι έδωσε τη δυνατότητα 

στους μαθητές να αλληλεπιδράσουν ει-



κονικά (virtually) με τα στερεά σε ένα πιο 

αφαιρετικό επίπεδο. Τη συμβολή των 

δυναμικών περιβαλλόντων στον υπολο-

γιστή, και ιδιαίτερα στη χρήση του Cabri 

στην εξέλιξη των εμπειρικών αιτιολογή-

σεων των μαθητών σε πιο αναλυτικές και 

αφηρημένες, αναδεικνύουν και οι 

Marrades & Gutierrez (2001) στην προ-

σπάθειά τους να αξιολογήσουν τα είδη 

των συλλογισμών που αναπτύσσουν οι 

μαθητές σε ένα δυναμικό περιβάλλον 

γεωμετρίας. 

Στην περίπτωση της επίπεδης αναπαρά-

στασης ενός στερεού στον υπολογιστή, οι 

οπτικές πληροφορίες που παρέχονται 

στους μαθητές σε σχέση με τις ιδιότητες 

του στερεού είναι περιορισμένες. Αυτό 

οδήγησε τους μαθητές στο να κατα-

σκευάσουν μια νοερή αναπαράσταση την 

οποία, εν συνεχεία, θα χρειαζόταν να δι-

αχειριστούν δυναμικά προκειμένου να 

συσχετίσουν το στερεό με τις ιδιότητές 

του και, άρα, να αποκτήσουν την έννοια 

του συγκεκριμένου στερεού. Είναι ενδια-

φέρον το γεγονός ότι αυτός ο δυναμικός 

μετασχηματισμός της νοερής αναπαρά-

στασης προέρχεται από το δυναμικό με-

τασχηματισμό της επίπεδης αναπαρά-

στασης στον υπολογιστή. Σε μερικές όμως 

περιπτώσεις όπου η δραστηριότητα υπα-

γόρευε την πρόβλεψη του αποτελέσμα-

τος των ενεργειών του πάνω στην αναπα-

ράσταση του στερεού στον υπολογιστή, ο 

δυναμικός μετασχηματισμός έπρεπε να 

είχε προηγηθεί. Πρόκειται, λοιπόν, για 

μια σχέση που θα χαρακτηρίζαμε αλλη-

λεπιδραστική ανάμεσα στις δυναμικές 

αναπαραστάσεις των στερεών στον υπο-

λογιστή και στις αντίστοιχες δυναμικές 

νοερές τους αναπαραστάσεις. Αυτές οι 

δυναμικές αναπαραστάσεις εμπεριείχαν 

τα αναπαραστατικά στοιχεία των όποιων 

οπτικών πληροφοριών έχουν προσληφ-

θεί, αλλά κυρίως πιο αφηρημένες πλη-

ροφορίες, που αφορούν τις συγκριτικές 

σχέσεις μεταξύ των συστατικών στοιχείων 

του στερεού και τις συσχετίσεις μεταξύ 

των ιδιοτήτων του. Υπό αυτή την έννοια, 

αυτές οι δυναμικές νοερές αναπαραστά-

σεις προσέγγιζαν τη μορφή των «νοερών 

μοτίβων» που αναφέρει η Presmeg 

(1992) και ο Gutierrez (1996).  

Οι φανταστικές δυναμικές αναπαραστά-

σεις των στερεών που περιλάμβανε το 

τρίτο πλαίσιο δραστηριοτήτων είχε ως 

αποτέλεσμα την αυτόνομη –χωρίς καμία 

οπτική αναφορά– δημιουργία και το δυ-

ναμικό μετασχηματισμό των νοερών ει-

κόνων. Η έλλειψη φυσικού μοντέλου ή 

επίπεδης αναπαράστασης ανάγκασε τους 

μαθητές να ενεργοποιήσουν τις νοητικές 

λειτουργίες, με την κατασκευή ή την ανά-

κληση και το δυναμικό μετασχηματισμό 

των νοερών εικόνων των στερεών. Είδα-

με, λοιπόν, να ενισχύονται και να ε-

μπλουτίζονται τα «νοερά μοτίβα» με πιο 

αφηρημένες πληροφορίες, απαλλαγμένες 

από οπτικές πληροφορίες. Παρέχει, λοι-



πόν, το δυναμικό περιβάλλον στους μα-

θητές τη δυνατότητα ανάπτυξης της ικα-

νότητάς τους για οπτικοποίηση. Όπως 

τονίζουν και οι Brown και Wheatley 

(1997), στην προσπάθειά τους να διερευ-

νήσουν πώς χρησιμοποιούν οι μαθητές 

την ικανότητά τους για οπτικοποίηση στη 

μαθηματική τους δραστηριότητα, η δυ-

ναμική διαχείριση των νοερών εικόνων 

που κατασκευάζουν οι μαθητές επηρεά-

ζεται από το δυναμικό χαρακτήρα των 

δραστηριοτήτων.  Μέσα από τη χρήση 

των δυναμικών μοντέλων και τη μελέτη 

των μετασχηματισμών παρουσιάζεται η 

εξέλιξη των «συγκεκριμένων νοερών ει-

κόνων» που κατασκευάζουν οι μαθητές 

σε αφηρημένα «νοερά μοτίβα». 

 

Συμπεράσματα 

Τα τρία αυτά πλαίσια, τα φυσικά δυναμι-

κά μοντέλα, οι δυναμικές αναπαραστά-

σεις στον υπολογιστή και οι φανταστικές 

δυναμικές αναπαραστάσεις των στερεών, 

χρησιμοποιήθηκαν διαδοχικά στην έρευ-

να. Προηγήθηκε η χρήση των χρηστικών 

δυναμικών μοντέλων στη σχολική τάξη, 

ακολούθησε η χρήση των αναπαραστά-

σεων στον υπολογιστή και, τέλος, οι φα-

νταστικές νοερές αναπαραστάσεις αξιο-

ποιήθηκαν στο πλαίσιο των εξατομικευ-

μένων διδακτικών πειραμάτων. Φάνηκε 

ότι υπήρχαν περιπτώσεις μαθητών οι ο-

ποίοι μετέφεραν τακτικές-στρατηγικές 

επίλυσης από το ένα πλαίσιο στο άλλο. Η 

μεταφορά ιδεών-γνώσεων από το πλαί-

σιο συμφραζομένων στο οποίο έχουν α-

ναπτυχθεί σε ένα άλλο αποτελεί ένα ση-

μείο αντιπαράθεσης των ερευνητών. Ο 

Evans (1999) παρουσιάζει τις δύο κυρίαρ-

χες ερευνητικές τάσεις, την παραδοσιακή 

και την κονστρουκτιβιστική 

(constructivism) και προτείνει μια εναλ-

λακτική προσέγγιση στην οποία τονίζεται 

ο ρόλος όχι μόνο του γνωστικού αλλά και 

του μη γνωστικού πεδίου της δραστηριό-

τητας. Μολονότι η μελέτη της μεταφοράς 

της γνώσης από το ένα πλαίσιο στο άλλο 

δεν περιλαμβάνεται στους ερευνητικούς 

μας στόχους, η παρατήρηση ορισμένων 

περιπτώσεων που εμφανίστηκαν μας ο-

δηγεί στην υπόθεση πως η παράλληλη 

και όχι η διαδοχική χρήση των τριών αυ-

τών πλαισίων πιθανόν θα μας προσέφερε 

πλούσια ερευνητικά αποτελέσματα σχε-

τικά με αυτό το θέμα.  

Συμπερασματικά, η έρευνα απέδειξε ότι 

είναι εφικτή η δημιουργία του δυναμικού 

περιβάλλοντος στη σχολική τάξη. Η προ-

σαρμογή του περιβάλλοντος στο αναλυ-

τικό πρόγραμμα προϋπέθετε, βέβαια, την 

αλλαγή των ρόλων των συμμετεχόντων. 

Οι μαθητές ενεπλάκησαν στη διαδικασία 

της μάθησης και, μέσα από την ενασχό-



λησή τους με τα τρία είδη των δυναμικών 

μοντέλων, ανέπτυξαν την ικανότητά τους 

για οπτικοποίηση. Ο ρόλος του δασκάλου 

έγινε πιο ερευνητικός, καθώς διαχειριζό-

ταν τις δραστηριότητες και διερευνούσε 

τις αντιλήψεις των μαθητών προκειμένου 

να διαγνώσει τυχόν παρανοήσεις σχετικά 

με τις έννοιες που αντιμετώπιζαν. 
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Περίληψη 

Οι αρχές για τα σχολικά μαθηματικά βα-

σίζονται, πληρούν και καλύπτουν τα πα-

ρακάτω έξι χαρακτηριστικά: Ισότητα, ευέ-

λικτο Αναλυτικό Πρόγραμμα, Αποτελε-

σματική Διδασκαλία, Μάθηση με κατανό-

ηση, Αξιολόγηση και Τεχνολογία. Κατα-

φαίνεται, λοιπόν, η μεγάλη παιδαγωγική, 

διδακτική και επιστημονική αξία του σχο-

λικού εγχειριδίου, αφού πρέπει να πλη-

ροί, πρωτευόντως και κατεξοχήν, τις πα-

ραπάνω προδιαγραφές, διαδραματίζο-

ντας, ίσως, το σημαντικότερο ρόλο στη 

διδασκαλία των Μαθηματικών. Ειδικά για 

τα εγχειρίδια Μαθηματικών, πέραν των 

άλλων, ένας από τους κύριους άξονες–

πυλώνες της αξιολόγησής τους εστιάζεται 

και στο βαθμό ανταπόκρισης τους ως 

προς την  ενσωμάτωση  της τεχνολογίας  

στη  διδασκαλία.  

Σκοπός της παρούσας ερευνητικής πα-

ρέμβασης αποτέλεσε η διερεύνηση των 

απόψεων εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθ-

μιας Εκπαίδευσης, ως μέσο αξιολόγησης 

της εφαρμογής των Αναλυτικών Προ-

γραμμάτων και του σχολικού εγχειριδίου 

των Μαθηματικών της Έκτης τάξης του 

Δημοτικού Σχολείου. Τμήμα της υπήρξε 

και η καταγραφή της προσωπικής εκτίμη-

σης  των εκπαιδευτικών για το νέο εγχει-

ρίδιο των Μαθηματικών της  Στ΄ τάξης, ως 

προς την ενσωμάτωση της τεχνολογίας 

στη διδακτική διαδικασία. Το δείγμα  α-

ποτέλεσαν 100 δάσκαλοι, οι οποίοι δίδα-

σκαν το αντίστοιχο εγχειρίδιο, κατά το 

σχολικό έτος 2010-2011. Για τη συλλογή 

των ερευνητικών δεδομένων αξιοποιήθη-

κε το ερωτηματολόγιο και  χρησιμοποιή-

θηκε το στατιστικό πακέτο SPSS.   

Γενικά, η ηλεκτρονική έκδοση του βιβλίου 

θεωρήθηκε ότι προσδίδει προστιθέμενη 

εκπαιδευτική αξία, ενώ ουδέτερη στάση 

κρατήθηκε από τους εκπαιδευτικούς, ό-

σον αφορά στις ερωτήσεις, που η θεμα-

τολογία τους περιστρεφόταν γύρω από 

«τεχνολογικούς» άξονες αλλά και σχετί-

ζονταν με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. 

Λέξεις - κλειδιά: Μαθηματικά, Δημοτικό, 

εγχειρίδιο, ενσωμάτωση, Τ.Π.Ε. 



Εισαγωγή 

Μια κοινωνία βασισμένη στην πληροφο-

ρία και στην τεχνολογία χρειάζεται άτομα 

που είναι σε θέση να σκέφτονται κριτικά 

για σύνθετα ζητήματα, να αναλύουν και 

να προσαρμόζονται σε νέες καταστάσεις, 

να λύνουν προβλήματα διάφορων ειδών 

και να ανακοινώνουν τη σκέψη τους απο-

τελεσματικά. Η μελέτη των μαθηματικών 

εφοδιάζει τους μαθητές με γνώση, δεξιό-

τητες και συνήθειες του μυαλού, που εί-

ναι ουσιαστικές για επιτυχημένη συμμε-

τοχή στην κοινωνία. Μέσω μαθηματικών 

δραστηριοτήτων, που είναι πρακτικές και 

σχετικές με τις ζωές τους, οι μαθητές α-

ναπτύσσουν τη μαθηματική κατανόηση, 

δεξιότητες επίλυσης προβλήματος και τις 

σχετικές τεχνολογικές δεξιότητες, τις ο-

ποίες μπορούν να εφαρμόσουν στην κα-

θημερινή ζωή τους και, τελικά, και στον 

εργασιακό χώρο (The Ontario Curriculum, 

2005).  

Τα σχολικά Μαθηματικά, είναι ένα σύν-

θετο πολιτισμικό προϊόν, δεδομένου ότι 

συμπλέκει και συνυφαίνει την επιστήμη, 

την ιδεολογία και την παιδαγωγική (Κολέ-

ζα, 2007) και σε όλα, σχεδόν, τα εκπαι-

δευτικά συστήματα 12% έως 15% του 

χρόνου των μαθητών αφιερώνεται στo 

μάθημα των μαθηματικών (Tang, 2005).  

Ένα πρόγραμμα σπουδών, για τα μαθη-

ματικά, είναι κάτι περισσότερο από μια 

συλλογή δραστηριοτήτων (NCTM, 2000; 

Shield, 2005): πρέπει να είναι συνεπές και 

συγκροτημένο, εστιασμένο στα σημαντι-

κά μαθηματικά, και καλά συναρθρωμένο 

μεταξύ των τάξεων. Οι μαθητές να μπο-

ρούν και πρέπει να μαθαίνουν με κατα-

νόηση, να εργάζονται μέσω διερευνήσε-

ων και επίλυσης προβλημάτων, να ανα-

πτύσσουν ισχυρό, επικοινωνιακό, μαθη-

ματικό λόγο. Επιπλέον, να μπορούν να 

αναπτύσσουν τις έννοιες, χρησιμοποιώ-

ντας πολλαπλές αναπαραστάσεις (κείμε-

νο, εικόνες, σύμβολα, πίνακες, γραφικές 

παραστάσεις). Τέλος, η μάθηση των μα-

θηματικών να στηρίζεται και να αξιοποιεί, 

αφειδώς στην εκπαιδευτική διαδικασία, 

τη χρήση των σχετικών ηλεκτρονικών τε-

χνολογιών.    

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 25 ετών 

διεθνείς συγκριτικές μελέτες έχουν δείξει 

ότι Ασιάτες μαθητές αποδίδουν σημαντι-

κά καλύτερα στα μαθηματικά από συνο-

μηλίκους τους σε άλλες γεωγραφικές πε-

ριοχές π.χ. των Ηνωμένων Πολιτειών. Η 

απόδοση των Ασιατών μαθητών έχει διε-

γείρει το ενδιαφέρον πολλών επιστημό-

νων, ώστε να διερευνήσουν τους πιθα-

νούς λόγους για αυτές τις διαφορές. Με-

ρικοί ερευνητές, με μια ελλοχεύουσα πε-

ποίθηση ότι τα σχολικά βιβλία ήταν κυ-

ρίως υπεύθυνα γι’ αυτό, έχουν ερευνήσει 

τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των αντί-

στοιχων εγχειριδίων, δίχως να τεκμηριω-



θεί όμως, επακριβώς, η αρχική τους βε-

βαιότητα (Yan & Lianghuo, 2004). 

Τα εγχειρίδια αποτελούν τη σπονδυλική 

στήλη αλλά, δυστυχώς, και την αχίλλειο 

πτέρνα της διδακτικής διαδικασίας, στα 

σχολικά Μαθηματικά. Μεταφορικά δε, 

αντιπροσωπεύουν ένα μήνυμα από την 

ευρύτερη μαθηματική κοινότητα, με πε-

ριεχόμενο όλα όσα πρέπει να μάθουν οι 

μαθητές στο σχολείο (Herbel-Eisenmann, 

2007). Τα τελευταία χρόνια τα εγχειρίδια 

μαθηματικών έχουν χρησιμοποιηθεί ως 

κεντρική στρατηγική παρέμβασης, ώστε 

να βελτιώσουν τις ευκαιρίες μάθησης 

(Tarr & Chavez & Reys & Reys, 2006). Εί-

ναι ένα σημαντικό τμήμα της μαθηματι-

κής  εκπαίδευσης και έχουν αρχίσει να 

λαμβάνουν αυξανόμενη προσοχή ως αρ-

νητικοί παράγοντες στη σχολική επιτυχία 

των μαθηματικών (Kulm & Surati & Bush, 

1998). 

Στις αίθουσες των μαθηματικών, τα εγ-

χειρίδια συνιστούν ένα περίπλοκο θέμα, 

αφού συνδέονται άμεσα με την ύλη των 

σχολικών μαθηματικών, που θα περιλαμ-

βάνουν. Παρέχουν τα πλαίσια για αυτό 

που θα διδαχθεί, για το πώς να διδαχθεί, 

και τη σειρά με την οποία θα μπορούσε 

να διδαχθεί. Αυτό ισχύει σε πολλά μέρη 

του κόσμου και ιδιαίτερα στις βορειοα-

μερικανικές τάξεις (Nicol & Crespo, 2006).  

 Οι δάσκαλοι χρησιμοποιούν συχνά τα 

εγχειρίδια κατά τον προγραμματισμό των 

μαθημάτων αλλά και ως πηγές δραστηρι-

οτήτων (Newton & Newton, 2006). Σε 

πολλές τάξεις μαθηματικών, το σχολικό 

εγχειρίδιο είναι ο μόνος καθοριστικός 

παράγοντας του περιεχομένου της καθη-

μερινής διδασκαλίας, επομένως η δομή 

του εγχειριδίου προσδιορίζει το πρό-

γραμμα σπουδών (Lambert, 1996). Μάλι-

στα, η κυριαρχία του εγχειριδίου επιβε-

βαιώνεται από τα ευρήματα ερευνών, 

σύμφωνα με τα οποία  περισσότερο από 

το 90% των δασκάλων παραδέχονται ότι 

το σχολικό εγχειρίδιο είναι το συνηθέ-

στερα χρησιμοποιούμενο, διδακτικό μέσο 

(Mc Knight et all, 1987). Ειδικότερα, και 

νεότερες έρευνες δείχνουν ότι η πλειονό-

τητα των δασκάλων μαθηματικών στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση ακολουθεί το 

καθορισμένο εγχειρίδιο κατά τον προ-

γραμματισμό της διδασκαλίας και την 

εφαρμογή του προγράμματος σπουδών 

(Shield & Dole, 2008). Αυτό είναι παρό-

μοιο και με αποτελέσματα από πολύ 

πρόσφατες σχολικές επιθεωρήσεις, όπου 

η πιο κοινή παρατηρηθείσα δραστηριότη-

τα στις τάξεις ήταν μαθητές που εργάζο-

νταν μόνοι (ή σε μικρές ομάδες) μπροστά 

στα εγχειρίδιά τους (Sumpter, 2010). Ας 

τονισθεί ότι τα εγχειρίδια έχουν περιγρα-

φεί ως «de facto Αναλυτικό Πρόγραμμα 

Σπουδών» (Shield & Dole, 2008). Μάλιστα 

και οι μαθητές φαίνεται να προτιμούν και 

να προκρίνουν το σχολικό εγχειρίδιο, ως 

μια σημαντική πηγή δραστηριοτήτων μά-



θησης, σε σύγκριση με τη χρησιμοποίηση 

άλλων, ποικίλων πηγών (Ediger, 2006).  

Σύμφωνα με το NCTM, (2000) οι αποφά-

σεις, που λαμβάνονται από τους υπεύθυ-

νους της εκπαίδευσης, ως προς το περιε-

χόμενο και το χαρακτήρα των σχολικών 

μαθηματικών, έχουν σημαντικές συνέπει-

ες για τους μαθητές και την κοινωνία. 

Αυτές οι αποφάσεις πρέπει να στηρίζο-

νται σε αρχές και πρότυπα, με σκοπό να 

περιγράφονται και να αναδεικνύονται τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα, 

μιας ιδιαίτερα, υψηλής ποιότητας, στη 

διδασκαλία των Μαθηματικών. Αυτές οι  

αρχές και τα πρότυπα αποτελούν ένα ό-

ραμα, καθοδηγώντας τους εκπαιδευτι-

κούς στη  διαρκή και επίπονη προσπά-

θειά τους, για συνεχή βελτίωση της διδα-

σκαλίας των μαθηματικών.  

Οι αρχές για τα σχολικά μαθηματικά βα-

σίζονται, πληρούν και καλύπτουν τα πα-

ρακάτω έξι χαρακτηριστικά: Ισότητα, 

Ευέλικτο Αναλυτικό πρόγραμμα, Αποτε-

λεσματική Διδασκαλία, Μάθηση με κατα-

νόηση. Αξιολόγηση και Τεχνολογία. 

Η παιδαγωγική, διδακτική και επιστημο-

νική αξία του σχολικού εγχειριδίου, αφού 

πρέπει να πληροί  προπάντων, τις παρα-

πάνω 6 προδιαγραφές, είναι άκρως κα-

θοριστική, και διαδραματίζει, ίσως, το 

σημαντικότερο ρόλο στη διδασκαλία των 

Μαθηματικών. Μαζί με τον εκπαιδευτικό 

συγκροτούν ένα αυστηρό  πλαίσιο-δίπολο 

αντιπροσώπευσης της μαθηματικής αυ-

θεντίας, στην τάξη.  

Τα εγχειρίδια ελέγχουν τα πλαίσια, τη 

δομή και την οργάνωση της εκπαίδευσης, 

σε έναν εντυπωσιακά υψηλό βαθμό. Για 

την πλειονότητα των μαθητών αλλά και 

των δασκάλων, μαθηματικά είναι απλά, 

ό,τι γράφεται στα εγχειρίδια (στο 

Brandstrom, 2004).  

 

Σχολικά εγχειρίδια Μαθηματικών: Η ελληνική πραγματικότητα 

Για πολύ καιρό τα μαθηματικά ξεχώριζαν 

από άλλους επιστημονικούς κλάδους, 

εξαιτίας και της οικονομίας και της στα-

θερότητας των εργαλείων που χρησιμο-

ποιούνταν στα συστήματα διδασκαλίας 

τους. Το μολύβι, ο χάρακας, ο γνώμονας, 

το μοιρογνωμόνιο και ο διαβήτης για τη 

γεωμετρία, και μόνο το μολύβι αλλά και ο 

άβακας για υπολογισμούς ήταν διαδομέ-

να ευρέως και διαχρονικώς  χρησιμοποι-

ούμενα. Από το 1975 και εντεύθεν, βέ-

βαια, η κατάσταση άλλαξε ριζικά με την 

εισαγωγή των υπολογιστών και των πα-

ρελκομένων τους (Trouche, 2005). 

Οπωσδήποτε, ευχής έργο θα ήταν, για τη 

σχολική πραγματικότητα, η συχνή ανα-

νέωση των σχολικών βιβλίων, συνυπολο-



γιζομένης και της δραστικής αλλαγής που 

έχει επέλθει στην εκπαίδευση τα τελευ-

ταία τριάντα χρόνια (Kelly, 2009). Μια 

ανανέωση, που θα αξιοποιεί τα τελευταία 

συμπεράσματα και πορίσματα της Διδα-

κτικής και της Παιδαγωγικής. Η διδακτέα 

ύλη απαιτείται να επιλέγεται με προσοχή 

και σε καμιά περίπτωση να μην είναι ούτε 

υπερβολική ούτε παρωχημένη. Αξίζει να 

αναφερθεί, εδώ, η δυσφορία και σύγχυ-

ση που προκαλούνταν στους μαθητές της 

Ε΄ τάξης του Δημοτικού, από τη διδασκα-

λία του πενταδικού και δυαδικού συστή-

ματος αρίθμησης, που σηματοδοτήθηκε 

με την εισαγωγή της προηγούμενης γε-

νιάς σχολικών βιβλίων, στα μέσα της δε-

καετίας του 1980. Η αναθεωρητική ομά-

δα του 1993, βέβαια, τα αφαίρεσε από 

την ύλη.  

Τα μαθηματικά ήταν και φυσικά είναι το 

μάθημα-κλειδί στη βασική εκπαίδευση 

όλων των χωρών του κόσμου. Με την έ-

λευση του 21ου αιώνα πολλές χώρες στον 

κόσμο εφαρμόζουν νέα Αναλυτικά Προ-

γράμματα Σπουδών στα μαθηματικά. Αυ-

τό, αυτονόητα, επέφερε σημαντικές αλ-

λαγές και στα εγχειρίδια των μαθηματι-

κών (Zhongru, 2004). 

Η εισαγωγή των νέων διδακτικών εγχειρι-

δίων ήταν παιδαγωγικός μονόδρομος. Η 

αύξηση σε μεγάλο βαθμό της συμβολής 

των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επι-

κοινωνών στην καθημερινή εκπαιδευτική 

πράξη, προβάλλοντας τα «εικονικά θέλ-

γητρά τους» ενίσχυε αυτή την αναγκαιό-

τητα. 

Στο λυκαυγές του 21ου αιώνα (2006), εκ-

δόθηκαν τα καινούργια βιβλία των Μα-

θηματικών για την Πρωτοβάθμια και την 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Βέβαια, η 

προηγούμενη γενιά διδακτικών βιβλίων 

για τα Μαθηματικά του Δημοτικού, πα-

ρέμεινε σε χρήση επί μια και πλέον εικο-

σαετία, πλην, φυσικά, μιας μερικής ανα-

θεώρησης, που έτυχε το 1992, κάτι που 

καθιστούσε την αλλαγή και εισαγωγή των 

νέων διδακτικών πακέτων, παραπάνω 

από επιβεβλημένη. 

Ήδη, λοιπόν, από το Σεπτέμβριο του 2006 

έχουν εκδοθεί, με ανάθεση από το Παι-

δαγωγικό Ινστιτούτο, τα καινούργια βι-

βλία των Μαθηματικών για την Πρωτο-

βάθμια και την Δευτεροβάθμια Εκπαί-

δευση. Μάλιστα, το Π.Ι. ετοίμασε και 

προώθησε στα σχολεία, κατά τα σχολικά 

έτη 2006-2009, με μια, μάλλον, άνευ 

προηγουμένου «μαζική» συγγραφή γύρω 

στους  400 τίτλους σχολικών βιβλίων και 

υποστηρικτικού υλικού.   

 

 



Αξιολόγηση εγχειριδίων μαθηματικών 

Το σχολικό εγχειρίδιο, κύριος πυλώνας 

της διδακτικής διαδικασίας, διατηρεί τη 

μερίδα του λέοντος ως αντικείμενο ποικί-

λων μελετών. Οι περισσότερες έρευνες 

μελετούν το περιεχόμενό του, τις κοινω-

νικές αναπαραστάσεις, που ενδεχομένως 

περιέχει, την εικονογράφησή του και γε-

νικότερα τον τρόπο με τον οποίο προβάλ-

λεται η σχέση μεταξύ της επιστημονικής 

και της σχολικής γνώσης (Μακρυγεωργά-

κη & Μαυρικάκη, 2007).  

Επισημαίνεται (Lee, 2006) ότι απαιτείται 

να γνωρίζουμε καλύτερα τους τρόπους,  

τα υλικά και τα θεσμικά πλαίσια, ώστε οι 

δάσκαλοι να βοηθούνται να χρησιμοποι-

ούν  τη μαθηματική γνώση καθώς διδά-

σκουν. Όσον αφορά στην αξιολόγηση στα 

εγχειρίδια μαθηματικών, αυτή μπορεί να  

βασίζεται στη λεπτομερειακή ανάλυση 

των στόχων, στην εισαγωγή και ανάλυση 

του περιεχομένου, στις διαδικασίες αξιο-

λόγησης κ.λπ., αλλά και στα στοιχεία που 

προκύπτουν από τη σύγκριση και την αξι-

ολόγηση άλλων εγχειριδίων. Ακόμα έχει 

μελετηθεί η διδακτική ετοιμότητα των 

εγχειριδίων με ταυτόχρονο εντοπισμό 

εξεζητημένων διδακτικών φαινομένων.   

Επιπλέον, υπήρξαν αναλύσεις  εγχειρίδι-

ων μαθηματικών υπό μια κοινωνιολογική 

σκοπιά και παρουσιάστηκαν ερμηνευτικά 

πλαίσια μεταξύ μαθητών αλλά και μεταξύ 

δασκάλων και μαθητών.  

Το National Council Teacher of Mathe-

matics (2000) προτείνει, όπως προανα-

φέρθηκε, έξι αρχές, ασπίδες και καταλύ-

τες για τα σχολικά μαθηματικά, που α-

ναμφισβήτητα αποτελούν παιδαγωγικούς 

φάρους αλλά και καίρια και σπουδαία 

αξιολογικά κριτήρια για την εφαρμογή 

των Αναλυτικών Προγραμμάτων και τη 

μαθησιακή αξία  και χρησιμότητα των 

εγχειριδίων. Όσον αφορά στην τεχνολο-

γία, αυτή θεωρείται ουσιαστική στη δι-

δασκαλία και μάθηση των μαθηματικών, 

διότι επιδρά δραστικά στα μαθηματικά, 

που διδάσκονται στο Σχολείο, ενισχύο-

ντας τη διαδικασία της μάθησης. Τα τε-

χνολογικά εργαλεία μπορούν να υποστη-

ρίξουν την έρευνα και την ανακάλυψη της 

γνώσης, σε κάθε τομέα των Μαθηματι-

κών. Οι μαθητές μπορούν να μάθουν πε-

ρισσότερα Μαθηματικά με τη χρήση της 

τεχνολογίας, η οποία όταν αξιοποιείται 

κατάλληλα και επαρκώς, μπορεί να παρέ-

χει ένα πλούσιο περιβάλλον, στο οποίο 

μπορούν να αναπτυχθούν οι έννοιες των 

μαθηματικών αλλά και η διαίσθηση των 

μαθητών. Η κατανόηση των χρήσεων των 

Τ.Π.Ε. και των δεξιοτήτων, που απαιτού-

νται για τη χρησιμοποίησή τους πρέπει, 

απαραιτήτως, να παρουσιάζεται στα εγ-

χειρίδια.     

Τέλος, οι επιτροπές αξιολόγησης εγχειρι-

δίων μπορούν να περιλαμβάνουν αντι-



προσώπους από τις ακόλουθες ομάδες 

(NCTM, 1982):  Δάσκαλοι τάξεων, Διευ-

θυντές, Προϊστάμενοι, Σχολικοί σύμβου-

λοι, Ειδικοί στα Αναλυτικά Προγράμματα 

Σπουδών, Γονείς ή άλλα μέλη της κοινό-

τητας αλλά και Μαθητές (για εγχειρίδια 

Γυμνασίου και Λυκείου). 

 

Η έρευνα 

Η παρούσα έρευνα επικεντρώθηκε στην 

αποδοχή του εγχειριδίου και στις στάσεις 

και απόψεις εκπαιδευτικών της Πρωτο-

βάθμιας Εκπαίδευσης ως μέσο αξιολόγη-

σης της εφαρμογής των Αναλυτικών Προ-

γραμμάτων και σχολικών εγχειριδίων των 

Μαθηματικών, στις ανώτερες τάξεις του 

Δημοτικού Σχολείου. Ειδικότερα, εστίασε 

στο εγχειρίδιο μαθηματικών της Στ΄ τάξης 

του Δημοτικού σχολείου. Συγκεκριμένα, 

διερεύνησε τις απόψεις εκπαιδευτικών 

όσον αφορά στα φυσικά χαρακτηριστικά 

του βιβλίου, στο περιεχόμενό του, στην 

κατανόησή του, στην οργάνωσή του, στην 

ενίσχυση της ισότητας μεταξύ των μαθη-

τών, στους τρόπους αξιολόγησης που με-

τέρχεται, αλλά και τις δυνατότητες που 

παρέχει για ενσωμάτωση και αξιοποίηση 

της τεχνολογίας. Ακόμα, εξέτασε τις από-

ψεις εκπαιδευτικών για την συμβολή του 

βιβλίου του Δασκάλου των Μαθηματικών 

της Στ΄ τάξης, ως προς την παροχή υπο-

στήριξης. Επιπλέον, διερευνήθηκε η πλη-

ροφόρηση και η γενικότερη επιμόρφωση 

που έλαβαν οι εκπαιδευτικοί πάνω στα 

νέα σχολικά εγχειρίδια του Δημοτικού 

σχολείου.  

Για την παρούσα έρευνα, η οποία απευ-

θύνθηκε αποκλειστικά σε εκπαιδευτικούς 

που δίδασκαν, κατά το σχολικό έτος 

2010-2011, στην Έκτη τάξη προκρίθηκε η 

χρήση και η αξιοποίηση  του ερωτηματο-

λογίου, ως η πλέον κατάλληλη μέθοδος 

για τη συλλογή των ερευνητικών της δε-

δομένων, συνυπολογιζομένων και κά-

ποιων εγγενών πλεονεκτημάτων, που α-

πορρέουν από τη χρησιμοποίησή τους 

(Cohen & Manion & Morisson, 2008).  

Η σύνταξη του τελικού ερωτηματολογίου 

επιχειρήθηκε το  χρονικό διάστημα από 

τον Ιανουάριο έως και τον Ιούλιο του 

2010. Σημαντική και καταλυτική στάθηκε 

κατά τη σύνταξη και η ανατροφοδότηση, 

που λάβαινε και λαβαίνει ο ερευνητής και 

ως επιμορφωτής, στα νέα διδακτικά πα-

κέτα, από τους συναδέλφους, όπως και οι 

πολλές  σχετικές συνομιλίες του με συνα-

δέλφους μαθηματικούς Β/θμιας εκπαί-

δευσης αλλά και με εκπαιδευτικούς της 

Α/θμιας εκπαίδευσης, γύρω από τα νέα 

εγχειρίδια των Μαθηματικών. 

Η πιλοτική, δοκιμαστική εφαρμογή του 

εφαρμόστηκε σε ένα μικρό αριθμό δα-



σκάλων, όχι απαραίτητα της Στ΄ τάξης, 

ώστε να ελεγχθεί η διάρθρωση του ερω-

τηματολογίου, η διάταξη, η ομαδοποίηση 

και η ποιότητα των ερωτήσεων, η κατα-

νόηση και η δυνατότητα των ανθρώπων 

να απαντήσουν στις ερωτήσεις, οι ελλεί-

ψεις οι αοριστίες και ασάφειες, αλλά και 

να υπολογισθεί ο μέσος χρόνος  ολοκλή-

ρωσής του (Βάμβουκας, 2002; Bell, 2005).  

Στις κλειστές ερωτήσεις του ερωτηματο-

λογίου (υπήρξαν και ανοιχτές, που δεν 

αφορούσαν, όμως, τις Τ.Π.Ε)  χρησιμο-

ποιήθηκε η τετράβαθμη  κλίμακα μέτρη-

σης Likert (Κυριαζή, 2000; Φίλιας, 1998). 

Η κλίμακα Likert αποτελείται από μια 

σειρά προτάσεων στις οποίες ζητείται 

από  τους ερωτώμενους να απαντήσουν, 

δηλώνοντας με ολιγάριθμους βαθμούς τη 

συμφωνία ή τη διαφωνία τους, για καθε-

μία από τις δηλώσεις, που συγκροτούν 

την ερώτηση. Η κλίμακα Likert που χρη-

σιμοποιήθηκε στο συγκεκριμένο ερωτη-

ματολόγιο στις ερωτήσεις είχε ως εξής: 

Συμφωνώ απόλυτα =1, Συμφωνώ αρκε-

τά=2, Διαφωνώ αρκετά=3 και Διαφωνώ 

απόλυτα=4 

Προστέθηκε ακόμη ως 5η κατηγορία, η 

οποία κατά τη στατιστική ανάλυση μας 

έδωσε τη δυνατότητα να καταγράψουμε 

τον αριθμό των εκπαιδευτικών, αλλά δε 

λήφθηκε υπόψη κατά την εξαγωγή μέσων 

όρων και τυπικών αποκλίσεων, η κατηγο-

ρία: Δεν έχω γνώμη/ Δεν απαντώ=5 

Το τελικό δείγμα της έρευνας αποτελού-

νταν από 100 συνολικά εκπαιδευτικούς 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι 

δίδασκαν στην έκτη τάξη του Δημοτικού 

κατά τον Οκτώβριο και Νοέμβριο του 

2010. Η ιδιαιτερότητα αυτή υπήρξε, κα-

ταφανώς, και εγγενής δυσκολία αλλά και 

ανασταλτικός παράγοντας κατά την χορή-

γηση του ερωτηματολογίου, εξαιτίας αυ-

τής της δυσχερούς και κωλυσιεργούς πε-

ριοριστικότητας. Η έρευνα, «τοις πράγ-

μασι», επεκτάθηκε πέραν του νομού Αι-

τωλοακαρνανίας, τόπο εργασίας του ε-

ρευνητή, και στους νομούς Καρδίτσας, 

Ηλείας, Κοζάνης, Αχαΐας καθώς επίσης 

και σε εκπαιδευτικούς που εργάζονταν σε 

σχολεία ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο 

Μόναχο της Γερμανίας. 

Μετά τη συγκέντρωση των απαντημένων 

ερωτηματολογίων από τους εκπαιδευτι-

κούς του δείγματος, επιχειρήθηκε η κω-

δικοποίηση των απαντήσεων των υποκει-

μένων στις κλειστές ερωτήσεις και στη 

συνέχεια εισήχθησαν τα ερευνητικά δε-

δομένα σε Η/Υ με τη βοήθεια του προ-

γράμματος εισαγωγής Dbase. Η στατιστι-

κή επεξεργασία και ανάλυση των ερευνη-

τικών δεδομένων διενεργήθηκε με το 

στατιστικό πακέτο S.P.S.S.  

Στις περισσότερες των περιπτώσεων κατά 

την περιγραφή των αποτελεσμάτων εμ-

φανίζονται ο μέσος όρος (μ.ο) αλλά και η 

τυπική απόκλιση (τ.α) ως συνοπτικά μέ-



τρα κεντρικής τάσης και διασποράς των 

απαντήσεων των εκπαιδευτικών του 

δείγματος. Ας επισημανθεί και ας τονι-

σθεί εδώ, ότι για καταστεί η ανάγνωση 

των αποτελεσμάτων περισσότερο ευχε-

ρής, οι παραπάνω δείκτες χρησιμοποιή-

θηκαν αποκλειστικά και μόνο σε ερωτή-

ματα διατυπωμένα σε τετραβάθμια δια-

βαθμιστική κλίμακα Likert, όπου η κωδι-

κοποίηση των δεδομένων για την εξαγω-

γή των τιμών των παραπάνω δεικτών έγι-

νε με τον εξής τρόπο: Συμφωνώ απόλυτα 

(Σ.Α)=4, Συμφωνώ αρκετά (Σ.ΑΡ)=3, Δια-

φωνώ αρκετά (Δ.ΑΡ)=2 και Διαφωνώ α-

πόλυτα (Δ.Α)=1. Έτσι, μ.ο: 3,12 σημαίνει 

ότι οι εκπαιδευτικοί του δείγματος κατά 

μέσο όρο συμφώνησαν αρκετά με το εξε-

ταζόμενο στοιχείο ή το θεώρησαν αρκετά 

σημαντικό ή αποτελεσματικό.  

 

Ενσωμάτωση της τεχνολογίας στη μαθησιακή διαδικασία 

Η βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευ-

σης και της κατάρτισης είναι ένα κρίσιμο 

ζήτημα, ιδιαίτερα στην τωρινή εποχή των 

ιδιαίτερων εκπαιδευτικών απαιτήσεων.  

Οι ΤΠΕ μπορούν να βελτιώσουν την ποιό-

τητα της εκπαίδευσης με διάφορους τρό-

πους: με την αύξηση των κινήτρων μάθη-

σης και συμμετοχής, με τη διευκόλυνση 

απόκτησης των βασικών δεξιοτήτων και 

με την ενίσχυση της κατάρτισης και επι-

μόρφωσης των εκπαιδευτικών. Για παρά-

δειγμα, το video, η τηλεόραση και διάφο-

ρα πολυμεσικά λογισμικά υπολογιστών, 

τα οποία συνδυάζουν κείμενο, ήχο, έγ-

χρωμες, κινούμενες εικόνες μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για να παράσχουν ευ-

χάριστο, αυθεντικό και γνήσιο περιεχό-

μενο με ανατροφοδοτικές και συνεργατι-

κές προεκτάσεις, που θα παρακινήσει και 

θα παροτρύνει τους μαθητές, κατά τη 

διαδικασία της μάθησης (Tinio, 2003; 

Βοσνιάδου, 2006; Μαστρογιάννης, 2009). 

Οι τρεις βασικοί άξονες των μαθησιακών 

στόχων, σύμφωνα με το ∆ΕΠΠΣ, περι-

στρέφονται γύρω από: α) τη γνώση και τη 

μεθοδολογία, μέσω της εξοικείωσης των 

μαθητών με τον υπολογιστή και τη χρη-

σιμοποίησή του ως εργαλείο ανακάλυ-

ψης, δημιουργίας, έκφρασης αλλά και ως 

νοητικό εργαλείο και εργαλείο ανάπτυξης 

της σκέψης, β) τη συνεργασία και την ε-

πικοινωνία με την ανάπτυξη δραστηριο-

τήτων  στο πλαίσιο ποικίλων ομαδικών - 

συνθετικών εργασιών και γ) την επιστήμη 

και την τεχνολογία στην καθημερινή ζωή.  

Οι Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση 

είναι μια αναμφισβήτητη πραγματικότη-

τα με συνεπακόλουθο, βέβαια, την ανά-

πτυξη μιας νέας διάστασης στην εκπαι-

δευτική  Τεχνολογία.  Στην εκπαίδευση ο 

υπολογιστής μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

σ’ όλα τα μαθήματα και να διευκολύνει 

και να προωθήσει τη μάθηση σε όλα τα 



γνωστικά αντικείμενα με τη χρήση εκπαι-

δευτικού λογισμικού αναδεικνύοντας νέ-

ες δυνατότητες μάθησης (Ράπτης & Ρά-

πτη, 2007; Μαστρογιάννης, 2009).  

Η χρήση των εκπαιδευτικών εργαλείων 

της τεχνολογίας πρέπει να συνιστά ανα-

πόσπαστο τμήμα της μάθησης και της 

διδασκαλίας των μαθηματικών (N.C.T.M., 

2000). Μάλιστα, ο αντίκτυπος της τεχνο-

λογίας στη διδασκαλία των μαθηματικών 

είναι τριπλός, αφού: α) πολλά από τα μα-

θητικά ζητήματα έχουν χάσει την αξία 

τους, οπότε β)  διδάσκονται καλύτερα με 

τη βοήθεια της τεχνολογίας και γ) πολλά 

μαθηματικά θέματα καθίστανται προ-

σβάσιμα, πλέον, εξαιτίας της τεχνολογίας 

(Van de Walle,  2005). 

Ιδιαίτερα στην  πρωτοβάθμια εκπαίδευ-

ση,  οι  ΤΠΕ συμβάλλουν σημαντικά στη 

μάθηση των μαθηματικών, δεδομένου ότι 

μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές 

(Briggs & Pritchard, 2005; Johnston- 

Wilder & Pimm, 2005; Way & Beardon, 

2003):  

• Στην εξάσκηση και σταθεροποίηση 

αριθμητικών δεξιοτήτων   

• Στην εξερεύνηση περιγραφή και απο-

κρυπτογράφηση αριθμητικών  προ-

τύπων (μοτίβων)   

• Στη μαθηματική μοντελοποίηση μέσα 

από την εξερεύνηση και την ερμηνεία 

δεδομένων    

• Στον  πειραματισμό μοτίβων σε αριθ-

μούς, σχήματα και χώρο    

• Στην ανάπτυξη της λογικής σκέψης 

μέσα από καταστάσεις άμεσης ανα-

τροφοδότησης  

• Στη διασύνδεση μεταξύ τομέων και 

περιοχών των μαθηματικών  

• Στην ανάπτυξη της νοητικής φαντασί-

ας (mental imagery)  

• Στη δημιουργία  απλών προγραμμά-

των  

Το ΔΕΠΠΣ - ΑΠΣ  των Μαθηματικών της 

υποχρεωτικής Εκπαίδευσης προτείνει 

από την Πέμπτη Δημοτικού οι μαθητές να  

χρησιμοποιούν τον Η/Υ, με ανάλογα προ-

γράμματα (υπολογιστής τσέπης Word, 

Excel, Paint, SketchPad, Cabri, Logo), για 

την «ευχερέστερη αντιμετώπιση των 

προβλημάτων».



 

(Στην 5η στήλη: Ε.ε+Δ.ε.γ/Δ.α καταγράφονται, ως προσθετέοι, οι χαμένες πληροφορίες, όπου Ε.ε: Εγκατάλειψη 
ερώτησης και Δ.ε.γ/Δ.α: Δεν έχω γνώμη/Δεν απαντώ) 
 

Στον αμέσως παραπάνω πίνακα 1 παρου-

σιάζονται οι ποσοστιαίες απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών, ως προς βαθμό ενσωμά-

τωσης της τεχνολογίας στη μαθησιακή 

διαδικασία, μέσω του εγχειριδίου. Άξιος 

αναφοράς ο μεγάλος αριθμός των χαμέ-

νων πληροφοριών, αφού πολλοί εκπαι-

δευτικοί δεν «είχαν γνώμη/δεν απάντη-

σαν» ή και εγκατέλειψαν τις σχετικές ε-

ρωτήσεις. Είναι γεγονός ότι παρά τα διά-

φορα προγράμματα επιμόρφωσης, που 

προσφέρονται στους εκπαιδευτικούς, 

υπάρχει γενικά μια δυστοκία, μια αβε-

βαιότητα ως προς την ωφελιμότητα, που 

αντανακλά βέβαια, και το ενδιαφέρον 

των εκπαιδευτικών, για αξιοποίηση των 

Τ.Π.Ε στην εκπαιδευτική πρακτική. Αυτό 

το γεγονός μπορεί να ερμηνεύει, ίσως, 

και το βαθμό αποστασιοποίησης από αυ-

τές τις «τεχνολογικές» ερωτήσεις. 

Με τη δήλωση ότι η ηλεκτρονική έκδοση 

του εγχειριδίου δίνει επιπλέον δυνατότη-

τες αξιοποίησης στον εκπαιδευτικό οι 

εκπαιδευτικοί τείνουν να συμφωνήσουν 

αρκετά (μ.ο: 2,85). Ποσοστό 19,2% Σ.Α, 

54,8% Σ.ΑΡ, 17,8% Δ.ΑΡ, ενώ 8,2% Δ.Α. Οι 

27 χαμένες πληροφορίες δείχνουν, μάλ-

λον, ότι αρκετοί εκπαιδευτικοί αγνοούν 

την ύπαρξή της ή δεν έχουν επισκεφτεί 

και μελετήσει τη σχετική ιστοσελίδα. 

Ποσοστό 58,8% από τους δασκάλους της 

Στ΄ τάξης του δείγματος συμφωνεί αρκετά 



έως και απόλυτα (μ.ο: 2,63) ότι το βιβλίο 

παραπέμπει και καθοδηγεί για συμπλη-

ρωματική αξιοποίηση της τεχνολογίας 

(47,5% και 11,3% αντίστοιχα), ενώ ποσο-

στό 41,35 διαφωνεί αρκετά έως και από-

λυτα (33,8% και 7,5% αντίστοιχα). 

Το εγχειρίδιο χρησιμοποιεί την τεχνολο-

γία συχνά, ώστε οι μαθητές να ανακαλύ-

πτουν και να διερευνούν μαθηματικές 

έννοιες σε ικανοποιητικό έως και απόλυ-

το βαθμό, κατά το 48,2% των εκπαιδευτι-

κών (37,9% και 10,3%  αντίστοιχα). 44,8% 

Δ.ΑΡ και 6,9% Δ.Α, με τελικό «ουδέτερο» 

μ.ο 2,52.  

Ως προς τα λογισμικά που προτείνονται 

και αξιοποιούνται από το βιβλίο 8,6%  

Σ.Α, 50,0% Σ.ΑΡ, 37,1% Δ.ΑΡ και 4,3% Δ.Α, 

υποδηλώνοντας πάλι, μια, περίπου, ου-

δέτερη στάση και άποψη (μ.ο: 2,63).  

Περισσότερο ικανοποιημένοι εμφανίζο-

νται, καταφανώς, οι εκπαιδευτικοί του 

δείγματος (μ.ο: 2,90), σχετικά με την αξι-

οποίηση των υπολογιστών τσέπης. Συγκε-

κριμένα, 16,0% Σ.Α, 61,7% Σ.ΑΡ, 19,1% 

Δ.ΑΡ, ενώ  3,2%  Δ.Α. 

Η αποτύπωση και η χρήση της τεχνολογί-

ας σε εφαρμογές της καθημερινής ζωής 

ικανοποιεί απόλυτα το 10,1%. Ποσοστό 

60,7% Σ.ΑΡ, 24,7% Δ.ΑΡ και τέλος 4,5% 

Δ.Α, με μέσο όρο, τελικά, 2,76.  

Ακόμη, το εγχειρίδιο ικανοποιεί αρκετά 

τους δασκάλους του δείγματος (μ.ο:2,94), 

αφού περιλαμβάνει δραστηριότητες, που 

βοηθούν τους μαθητές να γνωρίζουν πότε 

να χρησιμοποιούν εκτιμήσεις, μολύβι και 

χαρτί ή υπολογιστές. 14,0% Σ.Α, 66,7% 

Σ.ΑΡ, 18,3% Δ.ΑΡ και 1,1% Δ.Α.   

Τέλος, οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν αρ-

κετά (μ.ο: 2,99) ότι η ύπαρξη σχετικής, 

υποστηρικτικής ιστοσελίδας (users.sch.gr 

/kliapis/ και  dipe.ima.sch.gr/grss3/) προ-

σφέρει σημαντική βοήθεια στον εκπαι-

δευτικό. Αναλυτικά, 19,0% Σ.Α, 62,0% 

Σ.ΑΡ, 17,7% Δ.ΑΡ και 1,3% Δ.Α (Άξιος α-

ναφοράς και πάλι, εδώ, ο αριθμός των 21 

«χαμένων πληροφοριών»).  

 

Ερμηνεία των αποτελεσμάτων 

Ο υπολογιστής και γενικά οι ΤΠΕ ως γνω-

στικά εργαλεία, έχουν επιφέρει ευεργετι-

κά αποτελέσματα στη σχολική διαδικασί-

α, όπως αποδεικνύουν περίτρανα και 

αφοπλιστικά τα κοινότοπα ευρήματα ε-

ρευνών, τις τελευταίες 2 και πλέον δεκαε-

τίες (Balanskat & Blamire, 2007; Μαστρο-

γιάννης, 2009). Για παράδειγμα, διαπι-

στώθηκε μια θετική συνάφεια  μεταξύ 

του χρονικού διαστήματος της χρήσης 

των ΤΠΕ και της επίδοσης μαθητών στα 

Test μαθηματικών, αλλά και ότι η ευρυ-



ζωνική πρόσβαση μέσα στις τάξεις βελ-

τιώνει σημαντικά τις επιδόσεις σε μαθη-

τές, ειδικά των πρώτων τάξεων του Λυ-

κείου. 

Οι δάσκαλοι της παρούσας έρευνας συμ-

φωνούν αρκετά ότι το εγχειρίδιο περι-

λαμβάνει δραστηριότητες, που βοηθούν 

τους μαθητές να γνωρίζουν πότε να χρη-

σιμοποιούν εκτιμήσεις, μολύβι και χαρτί 

ή υπολογιστές, ενώ τείνουν να συμφωνή-

σουν αρκετά ότι η ηλεκτρονική έκδοση 

του εγχειριδίου δίνει επιπλέον δυνατότη-

τες αξιοποίησης στον εκπαιδευτικό.  

Διαχωρίζουν, όμως τη θέση τους και, κα-

τά μέσο όρο, μάλλον αποφεύγουν, να  

συνταχθούν αρνητικά ή θετικά με τις δη-

λώσεις ότι το βιβλίο «παραπέμπει και 

καθοδηγεί για συμπληρωματική αξιοποί-

ηση της τεχνολογίας» ότι «χρησιμοποιεί 

την τεχνολογία συχνά, ώστε οι μαθητές 

να ανακαλύπτουν και να διερευνούν μα-

θηματικές έννοιες» και τέλος ότι «προτεί-

νει, συνήθως, συγκεκριμένα λογισμικά».    

Τείνουν, σχεδόν, να συμφωνήσουν ότι 

στο εγχειρίδιο αποτυπώνεται η χρήση της 

τεχνολογίας σε εφαρμογές της καθημερι-

νής ζωής και συμφωνούν μάλλον αρκετά 

ότι  το εγχειρίδιο προτείνει και αξιοποιεί 

τους υπολογιστές τσέπης.  

Ας τονισθεί εδώ ότι παρά τις προτάσεις 

στα Αναλυτικά προγράμματα Σπουδών, 

για χρήση των υπολογιστών τσέπης, έ-

ρευνες δείχνουν ότι παρουσιάζεται μια 

διστακτικότητα για την ένταξή τους, σε 

σταθερή βάση, τουλάχιστον στο Δημοτικό 

Σχολείο. Γονείς, δάσκαλοι αλλά και μαθη-

τές δεν έχουν πειστεί, ακόμα, για τα μα-

θησιακά οφέλη που απορρέουν από τη 

χρήση τους. Οι αριθμομηχανές, όμως ως 

ένα ακόμα μέσο διδασκαλίας, μέσω κα-

τάλληλης χρήσης, από μαθητές και δα-

σκάλους μπορεί να αναβαθμιστούν σε 

διαμεσολαβητικά εργαλεία για τη μάθη-

ση των μαθηματικών  (Ράντος, 2007).  

Αν και οι υπολογιστές μπορούν να μειώ-

σουν το χρόνο, ο οποίος ξοδεύεται στην 

εκτέλεση κουραστικών υπολογισμών και 

την επεξήγηση εννοιών, η χρήση των υ-

πολογιστών στην Πρωτοβάθμια Εκπαί-

δευση πρέπει να περιοριστεί και να ελεγ-

χθεί. Υπάρχει ανάγκη να βρεθεί μια μέση 

λύση μεταξύ των βασικών αριθμητικών 

δεξιοτήτων, της κατανόησης μαθηματι-

κών εννοιών και της επίλυσης προβλήμα-

τος. Τελικά, η απόφαση ως προς τη χρη-

σιμοποίηση υπολογιστών τσέπης στο μά-

θημα των μαθηματικών ανήκει στο δά-

σκαλο, αφού αυτός θα πρέπει να προκρί-

νει και να αξιοποιήσει κατάλληλα τη χρή-

ση τους, σε άμεσο και ευθύ, πάντα, συ-

σχετισμό με τους παιδαγωγικούς στόχους 

και τις ικανότητες των μαθητών του (Yeo 

Kai Kow, 2008). 

Φυσικά, λίαν αξιοσημείωτος είναι ο με-

γάλος αριθμός των ερωτήσεων που δεν 



απαντήθηκαν ή εγκαταλείφθηκαν και 

αφορούσαν στην τεχνολογία, ενώ τέλος, 

ιδιαίτερα ικανοποιημένοι εμφανίζονται οι 

δάσκαλοι του δείγματος ως προς την ση-

μαντική βοήθεια, που προσφέρει στον 

εκπαιδευτικό η ύπαρξη της σχετικής ι-

στοσελίδας υποστήριξης του μαθήματος 

αλλά και η ηλεκτρονική έκδοση του εγ-

χειριδίου. 

 

Συζήτηση-προτάσεις 

Διαφάνηκε, λοιπόν, ότι αποτελεί πεποί-

θηση των εκπαιδευτικών ότι η ηλεκτρονι-

κή έκδοση του βιβλίου και ύπαρξη της 

σχετικής ιστοσελίδας προσδίδει προστι-

θέμενη εκπαιδευτική αξία, ενώ ουδέτερη 

στάση κρατήθηκε γενικά, από τους εκ-

παιδευτικούς, όσον αφορά στις ερωτή-

σεις, που η θεματολογία τους πραγμα-

τεύεται και περιστρέφεται γύρω από «τε-

χνολογικούς» άξονες αλλά και σχετίζονται 

με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε στην εκπαι-

δευτική διαδικασία, αν και σχεδόν συμ-

φωνούν ότι το βιβλίο προκρίνει τη χρήση 

της τεχνολογίας σε εφαρμογές της καθη-

μερινής ζωής. Αξιοσημείωτος, ως ευάριθ-

μος, είναι  δε, και ο αριθμός των χαμένων 

πληροφοριών στις παραπάνω ερωτήσεις. 

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών απο-

τελεί κεντρικό πυλώνα και ακρογωνιαίο 

λίθο όλου του εκπαιδευτικού οικοδομή-

ματος και για αυτό  αναγκαία συνθήκη 

εκπαιδευτικής ανάκαμψης, άκρως απα-

ραίτητη για την υλοποίηση καινούργιων 

μεθόδων. Επιβάλλεται να καθιερωθεί μια 

οργανωμένη, συγκροτημένη, συνεχής, 

ανατροφοδοτική και αναλυτική ενημέ-

ρωση και επιμόρφωση, για τη σωστή 

χρήση και αξιοποίηση των εγχειριδίων 

όλων των μαθημάτων, ακόμα και με χρή-

ση μεθόδων μέσω Διαδικτύου. Ειδικότε-

ρα, και λόγω της φύσης και της ιδιαιτερό-

τητας του μαθήματος, η επιμόρφωση στα 

εγχειρίδια των μαθηματικών απαιτείται 

να είναι πιο ενδελεχής και αδιάπτωτη. 

Μετά και την πρόσφατη εξαγγελία περί 

της λειτουργίας του «Ψηφιακού Σχολεί-

ου, για μία ψηφιακά υποστηριζόμενη δι-

δασκαλία» αδιαμφισβήτητα, μια πολύ 

θετική εξέλιξη, τα προγράμματα επιμόρ-

φωσης των εκπαιδευτικών «Α΄ και Β΄ επι-

πέδου» στις ΤΠΕ, θα πρέπει να πυκνω-

θούν, δεδομένου ότι το ανασχετικό δίπο-

λο που παρακωλύει, τη μεταφορά της 

τεχνολογικής προίκας στο Σχολείο, έχει 

ποσοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά, 

ισάριθμα και άκρως δηλωτικά των δύο 

παρακάτω ομαδοποιήσεων. Έλλειψη τε-

χνολογικού εξοπλισμού από τη μια και 

πλημμελής κατάρτιση και λειψό ενδιαφέ-

ρον των εκπαιδευτικών από την άλλη. 

Απαιτούνται περισσότερα κίνητρα για 

συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε προ-



γράμματα αξιοποίησης του υπολογιστή 

στην διδακτική πράξη, με απώτερο σκοπό 

την εξάλειψη της ταραγμένης σχέσης αλ-

λά και της τεχνολογικής φοβίας, που κα-

τατρύχει αρκετούς  εκπαιδευτικούς, όπως 

και η παρούσα έρευνα έδειξε. 
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Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται 

τρόποι αξιοποίησης λογισμικών διερεύ-

νησης, ανακάλυψης και οικοδόμησης της 

γνώσης για τη διδασκαλία των ιδιοτήτων 

των παραλληλογράμμων σε μαθητές Δ΄ 

τάξης δημοτικού. Τα λογισμικά διερεύνη-

σης και ανακάλυψης αποτελούν ανοικτά 

και δυναμικά υπολογιστικά περιβάλλοντα 

που προσφέρουν στους μαθητές τη δυνα-

τότητα να οικοδομούν, να οπτικοποιούν 

και να εξερευνούν σχετικές με το θέμα 

μαθηματικές έννοιες και να αναπτύσσουν 

γνώσεις και δεξιότητες υψηλού επιπέδου. 

Το διδακτικό σενάριο υλοποιείται σε τρεις 

φάσεις: (α) φάση της ανακάλυψης, (β) 

φάση της εφαρμογής και εμπέδωσης της 

νέας γνώσης και (γ) φάση της επέκτασης. 

Μέσα από τις προτεινόμενες δραστηριό-

τητες δίνεται στους μαθητές η δυνατότη-

τα να παρατηρήσουν, να πειραματιστούν 

με τα λογισμικά, να καταγράψουν, να α-

νακαλύψουν τις ιδιότητες των παραλλη-

λογράμμων, να καταλήξουν σε συμπερά-

σματα, να διατυπώσουν ορισμούς, να ε-

πιλύσουν προβλήματα και να εμπεδώ-

σουν τις νέες γνώσεις.  

 

Λέξεις - κλειδιά: λογισμικά διερεύνησης 

και ανακάλυψης, The Geometer’s 

Sketchpad, Μαθηματικά Γ΄- Δ΄ Δημοτικού, 

ιδιότητες παραλληλογράμμων 

 

Εισαγωγή 

Τα περιβάλλοντα μάθησης μέσω διερεύ-

νησης και ανακάλυψης, όπως το The 

Geometer’s Sketchpad (http://www.dyna 

micgeometry.com/) και Μαθηματικά Γ΄- 

Δ΄ Δημοτικού του Παιδαγωγικού Ινστι-

τούτου (http://ts.sch.gr/repo/online-pack 

ages/dim-mathimatika-c-d/d05-web/) 

είναι συστήματα ανοικτού τύπου που ευ-

νοούν την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιο-

τήτων υψηλού επιπέδου. Αυτή η κατηγο-

ρία λογισμικών αναγνωρίζει ότι η μάθηση 

δεν είναι αποτέλεσμα της μεταβίβασης 

της γνώσης από το δάσκαλο στο μαθητή, 

αλλά συνιστά προϊόν της οικοδόμησης 



και της αναδόμησης της γνώσης από τον 

ίδιο το μαθητή. Συνεπώς, η μάθηση είναι 

αποτέλεσμα της ανακάλυψης και της οι-

κοδόμησης εννοιών και κανόνων και συ-

νιστά ενεργητική διαδικασία, κατά την 

οποία το πρόσωπο που ενεργεί σκέπτεται 

γύρω από αυτή τη δράση (Δαγδιλέλης 

κ.ά., 2007; Κόμης κ.ά., 2007). Τα λογισμι-

κά μάθησης μέσω διερεύνησης, ανακά-

λυψης και οικοδόμησης της γνώσης στη-

ρίζονται κυρίως σε γνωστικές και εποικο-

δομιστικές θεωρίες μάθησης και υποστη-

ρίζουν δραστηριότητες και στρατηγικές 

μαθητοκεντρικού τύπου. Σε αντίθεση με 

τις συμπεριφοριστικές θεωρίες που δεν 

ενδιαφέρονται παρά για την παρατηρού-

μενη εξωτερική συμπεριφορά των μαθη-

τών, οι γνωστικές και οι εποικοδομιστικές 

θεωρίες εστιάζουν το ενδιαφέρον τους 

στις εσωτερικές, νοητικές διεργασίες του 

μαθητή. Σύμφωνα με τις γνωστικές θεω-

ρίες η μάθηση δε μεταδίδεται αλλά είναι 

μια διαδικασία προσωπικής οικοδόμησης 

της γνώσης η οποία εδράζεται πάνω στις 

προϋπάρχουσες γνώσεις του μαθητή. 

Παράλληλα, η μάθηση συνιστά μια ενερ-

γή ατομική διαδικασία οικοδόμησης νοή-

ματος μέσω εμπειριών και όχι η απομνη-

μόνευση εννοιών, γεγονότων και καθολι-

κών αληθειών. 

Το σενάριο διδασκαλίας απευθύνεται σε 

μαθητές της Δ΄ τάξης του Δημοτικού Σχο-

λείου και αναφέρεται στην ενότητα «Δια-

χείριση του τετραγώνου, του ορθογωνίου 

παραλληλογράμμου, του ρόμβου και του 

πλάγιου παραλληλογράμμου» (Β Περίο-

δος - Β Ενότητα: Κεφάλαια 32, σελ. 80 - 

81). Είναι συμβατό με το  Δ.Ε.Π.Π.Σ. κα-

θώς σκοπός του σεναρίου είναι οι μαθη-

τές να διερευνήσουν τις ιδιότητες των 

γεωμετρικών σχημάτων και να εξασκη-

θούν στη αναγνώριση τους.  

Ανταποκρίνεται στις αρχές και τη φιλο-

σοφία των νέων προγραμμάτων σπουδών 

όντας: (α) στοχοκεντρικό καθώς χαρακτη-

ρίζεται από τη συστηματοποίηση των δι-

δακτικών στόχων που πρέπει να επιτευ-

χθούν ως αποτέλεσμα της διδασκαλίας ή 

της μάθησης, (β) διαθεματικό καθώς 

προωθούνται και καλλιεργούνται δεξιό-

τητες και ικανότητες  στο πλαίσιο των 

Μαθηματικών και των Τεχνολογιών της 

Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, (γ) 

καινοτόμο καθώς χρησιμοποιεί τις ΤΠΕ 

για την παρουσίαση, διερεύνηση και οι-

κοδόμηση των νέων γνώσεων και (δ) συ-

νεργατικό καθώς ωθεί τα παιδιά στην 

επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ τους, 

καθώς προτείνει ποικίλες ομαδικές δρα-

στηριότητες.

 

 

 



Σκοπός & στόχοι της διδακτικής πρακτικής 

Οι δραστηριότητες του σεναρίου έχουν 

ως γενικό σκοπό οι μαθητές να ανακαλύ-

ψουν και να διατυπώσουν τις βασικές 

ιδιότητες παραλληλογράμμων (τετραγώ-

νου, πλάγιου παραλληλογράμμου, ορθο-

γωνίου παραλληλογράμμου και ρόμβου) 

με την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των 

περιβαλλόντων μάθησης μέσω διερεύνη-

σης και ανακάλυψης, όπως το The 

Geometer’s Sketchpad και τα Μαθηματι-

κά Γ΄- Δ΄ Δημοτικού του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου.  

Οι επιμέρους στόχοι του σεναρίου είναι 

οι μαθητές, γνωρίζοντας & κατανοώντας: 

• να γνωρίσουν τα βασικά χαρακτηρι-

στικά και ιδιότητες των παραλληλο-

γράμμων 

• να κατασκευάσουν παραλληλόγραμ-

μα δίνοντας τις κατάλληλες εντολές 

στη γλώσσα Logo 

Διερευνώντας και εντοπίζοντας  

• να ανακαλύψουν και να διατυπώ-

σουν τις βασικές ιδιότητες παραλλη-

λογράμμων 

• να διερευνήσουν ένα σύνολο δεδο-

μένων και να ανιχνεύσουν σχέσεις 

μεταξύ τους προκειμένου να εκτιμή-

σουν, να προβλέψουν και να διατυ-

πώσουν λογικές υποθέσεις 

 

Επικοινωνώντας και Συνεργαζόμενος με 

τους άλλους 

• να συνεργαστούν μεταξύ τους για την 

επίτευξη ενός κοινού στόχου, ανα-

πτύσσοντας προσωπική και συλλογι-

κή ευθύνη ως μέλη μιας ομάδας και 

διαπιστώνοντας τελικά την αποτελε-

σματικότητα της συμμετοχικής εργα-

σίας 

Συνδέοντας με τη ζωή 

• να αναγνωρίζουν γεωμετρικά σχήμα-

τα σε αντικείμενα της καθημερινότη-

τας 

• να αναγνωρίζουν γεωμετρικά σχήμα-

τα σε διάφορες θέσεις στο χώρο και 

όχι μόνο στην πρότυπη 

Συνδέοντας με τις ΤΠΕ 

• να εξοικειωθούν με το χειρισμό των 

δυναμικών γεωμετρικών σχημάτων 

στο λογισμικό The Geometer’s 

Sketcpad 

• να εξοικειωθούν στη σύνταξη εντο-

λών στη γλώσσα Logo  με το εκπαι-

δευτικό λογισμικό Μαθηματικών Γ΄- 

Δ΄ Δημοτικού του Π.Ι. 

 



Εκτιμώμενη διάρκεια 

Η εκτιμώμενη διάρκεια του σεναρίου εί-

ναι τρεις (3) διδακτικές ώρες. Συγκεκριμέ-

να αφιερώνεται μία (1) διδακτική ώρα 

στο πλαίσιο του ωρολογίου προγράμμα-

τος της τάξης για τη διδασκαλία του μα-

θήματος των «Μαθηματικών» και δύο (2) 

διδακτικές ώρες στο πλαίσιο της Ευέλι-

κτης ζώνης. 

 
Οργάνωση της διδασκαλίας  
και υλικοτεχνική υποδομή 

 
Το σενάριο υλοποιείται στο εργαστήριο 

πληροφορικής του σχολείου, με τον απαι-

τούμενο αριθμό ηλεκτρονικών υπολογι-

στών (6-7 ηλεκτρονικούς υπολογιστές) με 

εγκατεστημένα (α) το Λογισμικό Μαθη-

ματικών Γ΄- Δ΄ Δημοτικού (Π.Ι) και (β) το 

λογισμικό The Geometer’s Sketcpad. Επί-

σης χρήσιμη είναι η διαθεσιμότητα βιντε-

οπροβολέα ή διαδραστικού πίνακα για 

την παροχή διευκρινήσεων από τον εκ-

παιδευτικό σε κάποια σημεία του σενα-

ρίου και για την παρουσίαση των αποτε-

λεσμάτων της κάθε ομάδας. Οι μαθητές 

δουλεύουν - συνεργάζονται σε ομάδες 

των 2 ή 3 ατόμων κατά τέτοιο τρόπο, ώ-

στε οι ομάδες να είναι ανομοιογενείς ως 

προς το γνωστικό επίπεδο για να βοηθη-

θούν οι πιο αδύναμοι μαθητές. Παιδαγω-

γικά σωστό θα ήταν σε ορισμένες περι-

πτώσεις να λαμβάνονται υπόψη και οι 

επιλογές των μαθητών. Απαραίτητο κρί-

νεται να υπάρχει σε κάθε ομάδα κάποιος 

που να γνωρίζει όσο το δυνατόν καλύτε-

ρα χρήση Η/Υ. Τα μέλη της ομάδας πρέ-

πει να έχουν ξεκάθαρους ρόλους κατά 

την διάρκεια της εργασίας τους:  

• ο χειριστής του Η/Υ  

• ο γραμματέας που θα συμπληρώνει 

το φύλλο εργασίας 

• ο παρατηρητής (αν και εφ όσον υ-

πάρχει τρίτος στην ομάδα) 

Καλό είναι οι ρόλοι των μαθητών να ε-

ναλλάσσονται κατά την διάρκεια του μα-

θήματος. 

Γνωστικά προαπαιτούμενα 

Οι μαθητές έχουν μάθει να εργάζονται 

συνεργατικά χωρισμένοι σε ομάδες για 

την επίτευξη μιας δραστηριότητας. Είναι 

εξοικειωμένοι με την έννοια και το σχεδι-

ασμό ορθής γωνίας, παράλληλων και κά-

θετων ευθειών, την έννοια του πολυγώ-

νου και των χαρακτηριστικών του (κορυ-

φές, πλευρές, γωνίες), τις ονομασίες των 

παραλληλογράμμων, τη χρήση του λογι-

σμικού Μαθηματικών Γ΄- Δ΄ Δημοτικού 

και το εκπαιδευτικό λογισμικό δυναμικής 

γεωμετρίας The Geometer’s Sketcpad.  

Ο εκπαιδευτικός έχει το ρόλο συντονιστή 

και εμψυχωτή των ομάδων. Λειτουργεί 

καθοδηγητικά όποτε χρειάζεται, παρεμ-

βαίνει ως βοηθός της ομάδας όταν του 

ζητηθεί και λειτουργεί ενισχυτικά, ενορ-

χηστρώνοντας διακριτικά τη διαδικασία. 

Έχει φροντίσει για τη σωστή και εύρυθμη 

λειτουργία του εργαστηρίου, έχει ετοιμά-



σει τα φύλλα εργασίας των ομάδων και 

τις εφαρμογές των λογισμικών «The 

Geometer’s Sketcpad» και «Μαθηματικά 

Γ΄- Δ΄ Δημοτικού», έχει προβλέψει τυχόν 

απρόοπτα και απρόσμενες εξελίξεις κατά 

τη διεξαγωγή του μαθήματος. 

 

Διδακτικές προσεγγίσεις 

Ο σχεδιασμός αυτού του διδακτικού σε-

ναρίου βασίστηκε σε τρεις θεωρίες μά-

θησης, στην ανακαλυπτική θεωρία του 

Bruner, την κατασκευαστική θεωρία του 

Papert, αλλά και στις κοινωνικοπολιτισμι-

κές θεωρίες του Vygotsky.  Συγκεκριμένα, 

δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να 

ανακαλύψουν τη γνώση (κανόνες, αρχές, 

ανάπτυξη δεξιοτήτων) μέσα από ανακα-

λυπτικές διαδικασίες μάθησης και να έρ-

θουν σε επαφή με πολλαπλές αναπαρα-

στάσεις των ιδιοτήτων των παραλληλο-

γράμμων. Ακόμη δίνεται η δυνατότητα 

στους μαθητές να εμπεδώσουν τις νέες 

γνώσεις έχοντας τον ενεργό ρόλο του 

σχεδιαστή και του κατασκευαστή διαφό-

ρων παραλληλογράμμων μέσω της γλώσ-

σας προγραμματισμού Logo, γεγονός που 

βοηθάει στην βαθύτερη κατανόηση των 

εννοιών  και τη διάκριση των ιδιοτήτων 

σε καθένα από τα παραλληλόγραμμα. 

Τέλος, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην 

οικοδόμηση των γνώσεων διαμέσου συ-

ζητήσεων που εμπερικλείουν τη δημιουρ-

γία και κατανόηση της επικοινωνίας και 

τη συνεργατική υλοποίηση δραστηριοτή-

των (Κόμης 2004; Ράπτης & Ράπτη, 2007). 

Η συνεργατική μάθηση αποτελεί μια ικα-

νοποιητική συνιστώσα στο σχεδιασμό και 

την υλοποίηση του σεναρίου αναπτύσσο-

ντας πολύτιμες δεξιότητες στους μαθητές 

τόσο στο γνωστικό όσο και στο συναι-

σθηματικό και κοινωνικό επίπεδο. 

Ως μέθοδος διδασκαλίας προτείνεται η 

ομαδοσυνεργατική διερεύνηση για τη 

διεξαγωγή των δραστηριοτήτων και την 

τελική παρουσίασή τους. Σε αυτό το συ-

νεργατικό διερευνητικό περιβάλλον οι 

μαθητές είναι απαραίτητο να είναι ενή-

μεροι πως είναι υπεύθυνοι όχι μόνο για 

τη δική τους μάθηση, αλλά και για των 

άλλων μελών της ομάδας. Για τη διαμόρ-

φωση ενός τέτοιου περιβάλλοντος οι μα-

θητές καλούνται να αλληλοβοηθούνται 

και να αλληλοϋποστηρίζονται, παρέχο-

ντας ταυτόχρονα αμοιβαία αλληλοτρο-

φοδότηση για την ατομική και την ομαδι-

κή τους απόδοση (Καρτσιώτης κ.ά., 2010). 

Η τάξη λειτουργεί τόσο ως σύνολο όσο 

και ως ομάδες εργασίας με την υποστήρι-

ξη του εκπαιδευτικού και την κατάλληλη 

χρήση των προτεινόμενων εκπαιδευτικών 

λογισμικών.   

 



Διδακτικές προσεγγίσεις με ΤΠΕ 

Για την αρχική δραστηριότητα του σενα-

ρίου θα χρησιμοποιηθεί το λογισμικό δυ-

ναμικής γεωμετρίας «The Geometer’s 

Sketcpad». Η κατάλληλη χρήση λογισμι-

κών δυναμικής γεωμετρίας μπορεί να 

αναπτύξει την ανώτερη μαθηματική σκέ-

ψη των παιδιών (National Council of 

Teachers of Mathematics, 2000) παρέχο-

ντας την ευκαιρία στους μαθητές να διε-

ρευνήσουν, να κάνουν εικασίες, να ανα-

πτύξουν την ικανότητα αιτιολόγησης, να 

επινοήσουν και να κάνουν γενικεύσεις. 

Τα προγράμματα δυναμικής γεωμετρίας 

αποτελούν μικρόκοσμους οι οποίοι προ-

σφέρουν τη δυνατότητα στο μαθητή να 

μάθει με φυσικό, ευχάριστο και συνεργα-

τικό τρόπο (Papert, 1996). Οι μαθητές 

μπορούν να παίξουν ελεύθερα, να κατα-

σκευάσουν τα δικά τους αντικείμενα και 

να συζητήσουν τις κατασκευές τους με 

τους συμμαθητές τους (Πιττάλης κ.ά. 

2004).  

Στη δεύτερη ώρα του σεναρίου θα αξιο-

ποιηθεί το logo-based υπολογιστικό πε-

ριβάλλον της «Χελωνοσελίδας» του εκ-

παιδευτικού λογισμικού Μαθηματικών Γ΄- 

Δ΄ Δημοτικού του Π.Ι. Πρόκειται για ένα 

απλό περιβάλλον με πολύ μικρό αριθμό 

προκαθορισμένων εντολών, οι οποίες 

εισάγονται με οπτικοποιημένο τρόπο και 

επιτρέπουν στο χρήστη να δημιουργεί 

σύνθετες εντολές (προγράμματα). Η εξοι-

κείωσή τους με τη χελωνοσελίδα θα τους 

επιτρέψει να δημιουργούν τις δικές τους 

σύνθετες εντολές και να συνθέτουν ένα 

περιβάλλον σύμφωνο με το δικό τους 

νοητικό επίπεδο (Κορδάκη κ.ά., 2005). Η 

χελωνοσελίδα, όπως και όλα τα περιβάλ-

λοντα της ίδιας μορφής, αποτελεί ένα 

ισχυρό μέσο για την προσέγγιση γεωμε-

τρικών εννοιών και σχέσεων, το οποίο 

προσφέρει στους μαθητές τη χαρά του 

πειραματισμού και της δημιουργίας. 

Η μάθηση με τα λογισμικά που προτείνο-

νται επιτρέπει να δομήσουμε ένα πλού-

σιο και δυναμικό περιβάλλον μάθησης 

που δίνει στους μαθητές την ευκαιρία να 

ανακαλύψουν μόνοι τους τη γνώση μέσα 

από τη διερεύνηση και τον πειραματισμό. 

 

 

 

 

 



Γνωστικά – διδακτικά προβλήματα 

Ο παραδοσιακός τρόπος διδασκαλίας έ-

δινε τη γνώση στο μαθητή με την μορφή 

ορισμών χωρίς να επιτρέπει στο μαθητή 

να πειραματισθεί με το αντικείμενο διδα-

σκαλίας και να φθάσει στην γνώση. Στο 

συγκεκριμένο σενάριο διδασκαλίας με 

τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας, ο 

ορισμός των παραλληλόγραμμων θα δί-

νονταν από τον εκπαιδευτικό με την βοή-

θεια σχημάτων στο χαρτί, ενώ με αυτό το 

σενάριο διδασκαλίας οι μαθητές θα φθά-

σουν στον ορισμό ύστερα από πολλούς 

πειραματισμούς σε τετράπλευρα στο 

ψηφιακό περιβάλλον του The Geometer’s 

Sketcpad και της Χελωνοσελίδας. 

Περιγραφή και αιτιολόγηση 
του σεναρίου 

Το σενάριο διδασκαλίας σχεδιάστηκε με 

σκοπό να προσεγγίσει το γνωστικό αντι-

κείμενο με τη χρήση των ΤΠΕ. Σε αντίθεση 

με το συνηθισμένο περιβάλλον χαρτιού – 

μολυβιού και μαυροπίνακα όπου ένα γε-

ωμετρικό σχήμα προσδιορίζεται αναγκα-

στικά με στατικό τρόπο, στο συγκεκριμέ-

νο λογισμικό προσδιορίζεται με τρόπο 

δυναμικό, με την έννοια ότι τα στοιχεία 

του (σημεία, ευθύγραμμα τμήματα) μπο-

ρούν να μετακινηθούν και ανάλογα να 

αλλάζει το ίδιο το παραλληλόγραμμο. Οι 

μαθητές δηλαδή μπορούν να το μετα-

βάλλουν και να παρατηρούν άμεσα, σε 

πραγματικό χρόνο, το αποτέλεσμα των 

ενεργειών τους (Αργύρης, 2007).   

 Στην πρώτη φάση (φάση της ανακάλυ-

ψης) οι μαθητές ακολουθώντας τις οδη-

γίες του φύλλου εργασίας καθοδηγούνται 

να ανακαλύψουν τις ιδιότητες του τετρα-

γώνου, του ορθογωνίου, του πλάγιου πα-

ραλληλογράμμου και του ρόμβου και να 

διατυπώσουν οι ίδιοι τα συμπεράσματα 

και τους ορισμούς τους.  

Αρχικά οι μαθητές καλούνται να ανοίξουν 

το αρχείο του The Geometer’s Sketcpad 

με το όνομα “tetragono” (Εικόνα 1) στο 

οποίο είναι προσχεδιασμένο ένα δυναμι-

κό τετράγωνο. Οι μαθητές καλούνται να 

μετακινήσουν τη μία κορυφή του τετρα-

γώνου, έτσι ώστε αυτό να μεγαλώνει ή να 

μικραίνει. Κάθε φορά που το τετράγωνο 

αλλάζει, καταγράφουν το μήκος των 

πλευρών και των γωνιών στον αντίστοιχο 

πίνακα του φύλλου εργασίας. Καλούνται 

να καταγράψουν τις παρατηρήσεις από 

τη δραστηριότητα και να διατυπώσουν 

τον κανόνα που διαπιστώνουν σχετικά με 

τις ιδιότητες του τετραγώνου ως προς τις 

πλευρές και τις γωνίες του 

. 



 

Εικόνα 1- Αρχείο δυναμικού τετραγώνου 

Στη συνέχεια οι μαθητές καλούνται να 

ανοίξουν τα αρχεία του The Geometer’s 

Sketcpad με το όνομα “orthogonio” (Εικό-

να 2) στο οποίο είναι προσχεδιασμένο 

ένα δυναμικό ορθογώνιο παραλληλό-

γραμμο. Οι μαθητές καλούνται να μετα-

κινήσουν τη μία κορυφή του ορθογωνίου, 

έτσι ώστε αυτό να μεγαλώνει ή να μι-

κραίνει. Κάθε φορά που το ορθογώνιο 

αλλάζει, καταγράφουν το μήκος των 

πλευρών και των γωνιών στον αντίστοιχο 

πίνακα του φύλλου εργασίας. Καλούνται 

να καταγράψουν τις παρατηρήσεις από 

τη δραστηριότητα και να διατυπώσουν 

τον κανόνα που διαπιστώνουν σχετικά με 

τις ιδιότητες του ορθογωνίου παραλλη-

λογράμμου ως προς τις πλευρές και τις 

γωνίες του 

. 

 

Εικόνα 2 - Αρχείο δυναμικού ορθογωνίου παραλληλογράμμου 

 

Έπειτα οι μαθητές καλούνται να ανοίξουν 

τα αρχεία του The Geometer’s Sketcpad 

με το όνομα “parallilogrammo” (Εικόνα 3) 

στο οποίο είναι προσχεδιασμένο ένα δυ-

ναμικό πλάγιο παραλληλόγραμμο. Οι μα-

θητές καλούνται να μετακινήσουν τη μία 

κορυφή του πλάγιου παραλληλόγραμ-

μου, έτσι ώστε το αυτό να μεγαλώνει ή να 



μικραίνει. Κάθε φορά που το παραλληλό-

γραμμο αλλάζει, καταγράφουν το μήκος 

των πλευρών και των γωνιών στον αντί-

στοιχο πίνακα του φύλλου εργασίας. Κα-

λούνται να καταγράψουν τις παρατηρή-

σεις από τη δραστηριότητα και να διατυ-

πώσουν τον κανόνα που διαπιστώνουν 

σχετικά με τις ιδιότητες του πλάγιου πα-

ραλληλογράμμου ως προς τις πλευρές και 

τις γωνίες του. 

 

 

Εικόνα 3 - Αρχείο δυναμικού πλάγιου παραλληλογράμμου 

 

Τέλος οι μαθητές καλούνται να ανοίξουν 

τα αρχεία του The Geometer’s Sketcpad 

με το όνομα “romvos” (Εικόνα 4) στο ο-

ποίο είναι προσχεδιασμένο ένας δυναμι-

κός ρόμβος. Οι μαθητές καλούνται να 

μετακινήσουν τη μία κορυφή του ρόμ-

βου, έτσι ώστε το αυτός να μεγαλώνει ή 

να μικραίνει. Κάθε φορά που ο ρόμβος 

αλλάζει, καταγράφουν το μήκος των 

πλευρών και των γωνιών στον αντίστοιχο 

πίνακα του φύλλου εργασίας. Καλούνται 

να καταγράψουν τις παρατηρήσεις από 

τη δραστηριότητα και να διατυπώσουν 

τον κανόνα που διαπιστώνουν σχετικά με 

τις ιδιότητες του ρόμβου ως προς τις 

πλευρές και τις γωνίες του. 

 

 

Εικόνα 4 - Αρχείο δυναμικού ρόμβου 



Αφού ολοκληρώσουν τις δραστηριότητες, 

συγκρίνουν όλες τις μετρήσεις που έκα-

ναν και καταλήγουν στο συμπέρασμα για 

τις ιδιότητες των παραλληλογράμμων, το 

οποίο και καταγράφουν στο φύλλο εργα-

σίας. Στο τέλος της φάσης αυτής η κάθε 

ομάδα ανακοινώνει στην ολομέλεια της 

τάξης τα αποτελέσματα των ενεργειών 

της καταλήγοντας με αυτόν τον τρόπο 

στην κατασκευή της νέας γνώσης από 

τους ίδιους τους μαθητές.  

Στη δεύτερη φάση (φάση της εφαρμογής 

και εμπέδωσης της νέας γνώσης), οι μα-

θητές κάνουν χρήση της «Χελωνοσελί-

δας» του λογισμικού Μαθηματικών Γ΄- Δ΄ 

Δημοτικού. Χρησιμοποιώντας τη νέα 

γνώση, οι μαθητές καλούνται να δώσουν 

τις κατάλληλες «εντολές» στη Χελώνα 

έτσι ώστε να κατασκευάσουν τετράγωνα, 

ορθογώνια παραλληλόγραμμα, πλάγια 

παραλληλόγραμμα και ρόμβους εφαρμό-

ζοντας όσα έμαθαν στην προηγούμενη 

φάση.

 

 

Εικόνα 5 - Δημιουργία τετραγώνου στο χώρο εργασίας της Χελωνοσελίδας 

Στην τρίτη  φάση (φάση της επέκτασης), 

οι μαθητές κάνουν χρήση του λογισμικού 

Μαθηματικών Γ΄- Δ΄ Δημοτικού μπαίνο-

ντας στη θεματική περιοχή «Γεωμετρία» 

και στην Ενότητα «Μελετώ θέματα: Κυ-

κλοφοριακή αγωγή». Στη διαθεματική 

αυτή δραστηριότητα οι μαθητές καλού-

νται να αναγνωρίσουν τα γεωμετρικά 

σχήματα σε διάφορες θέσεις στο χώρο 

και όχι μόνο στην πρότυπη και να σχε-

διάσουν σήματα της τροχαίας χρησιμο-

ποιώντας όσα έμαθαν για τα γεωμετρικά 

σχήματα.



 

Εικόνα 6 - Μελετώ θέματα: Κυκλοφοριακή αγωγή 

 

Αξιολόγηση της διδακτικής πρακτικής 

Η αξιολόγηση του βαθμού κατάκτησης 

των στόχων του σεναρίου γίνεται κατά τη 

διάρκεια της δεύτερης φάσης (φάση της 

εφαρμογής και εμπέδωσης της νέας γνώ-

σης) και της τρίτης φάσης (φάση της επέ-

κτασης) όπου οι μαθητές χρησιμοποιώ-

ντας όσα έμαθαν κατασκευάζουν τετρά-

γωνα, ορθογώνια παραλληλόγραμμα, 

πλάγια παραλληλόγραμμα και ρόμβους  

με τη βοήθεια της γλώσσας Logo και ανα-

γνωρίζουν γεωμετρικά σχήματα σε διά-

φορες θέσεις στο χώρο.  

Στο τέλος ακολουθεί συζήτηση στο πλαί-

σιο της οποίας ο δάσκαλος καλεί τους 

μαθητές να εκφράσουν τις εντυπώσεις 

και τις απόψεις τους από τον τρόπο ερ-

γασίας με τα λογισμικά Μαθηματικά Γ΄- 

Δ΄ και The Geometer’s Sketcpad αναφέ-

ροντας διαδικασίες που τους διευκόλυ-

ναν στην κατάκτηση των γνώσεων, δυ-

σκολίες που αντιμετώπισαν κ.α.
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Περίληψη 
 

Το Web 2.0 και οι δυνατότητες που προ-

σφέρει, έχουν μεταβάλει ριζικά τον τρόπο 

που επικοινωνούμε, συνεργαζόμαστε, 

αναζητάμε και διαθέτουμε την πληροφο-

ρία στις μέρες μας. Μία από τις εκφάν-

σεις των νέων δυνατοτήτων είναι τα ψη-

φιακά κοινωνικά δίκτυα τα οποία αξιο-

ποιώντας πλατφόρμες λογισμικού, οργα-

νώνουν ηλεκτρονικές κοινότητες χρηστών 

που μοιράζονται ενδιαφέροντα και δρα-

στηριότητες. Η δικτύωση αυτού το είδους 

προσφέρει νέες ευκαιρίες για προσωπική 

έκφραση και εξέλιξη, συνεργασία και 

συμμετοχή. Ειδικά στους νέους ανθρώ-

πους, η κοινωνική δικτύωση τείνει να υ-

περκεράσει άλλες πιο παραδοσιακές ε-

νασχολήσεις της καθημερινότητας. Τι γί-

νεται όμως με την εκπαίδευση; Πώς την 

επηρεάζει και πόσο έτοιμη είναι η εκπαι-

δευτική κοινότητα να υποδεχτεί τις εξελί-

ξεις και να αποτελέσει μέρος τους; 

Λέξεις - κλειδιά: Σχολείο 2.0, Εκπαίδευση 

2.0, Ψηφιακά κοινωνικά δίκτυα 

 

Εισαγωγή 

Ο όρος Web 2.0 χρησιμοποιείται για να 

περιγράψει τη νέα «έκδοση» του Παγκό-

σμιου Ιστού (World Wide Web) η οποία 

χαρακτηρίζεται από τη δυνατότητα που 

παρέχεται πλέον στους χρήστες του δια-

δικτύου να συμμετέχουν ως «παραγω-

γοί» (σε αντίθεση με τους «καταναλω-

τές») πληροφορίας και να συνεργάζονται 

μεταξύ τους. Ο όρος Web 2.0 χρησιμο-

ποιήθηκε για πρώτη φορά το 2005 κατά 

τη διάρκεια ενός συνεδρίου όπου προτεί-

νονταν ιδέες για την αναβάθμιση/εξέλιξη 

του παγκόσμιου ιστού (O'Reilly, 2005). 

Τότε διαπιστώθηκε ότι ο παγκόσμιος ι-

στός είχε αρχίσει να γίνεται πολύ δημο-

φιλής και σημαντικό μέρος της καθημερι-

νότητας όλο και μεγαλύτερης μάζας αν-

θρώπων. Συνεχώς έβγαιναν νέες εφαρμο-

γές και ιστοσελίδες οι οποίες ετύγχαναν 

αναγνώρισης από το ευρύ κοινό σε σύ-

ντομο χρονικό διάστημα. Επιπλέον πολ-

λές εταιρείες άρχισαν να στρέφουν την 

επιχειρηματική τους δράση στο διαδίκτυο 

και να προσπαθούν να φέρουν τους κα-

ταναλωτές τους προς αυτό το κανάλι. Έ-

χοντας όλα αυτά ως δεδομένα καθόρισαν 



το Web 2.0 ως μια δεύτερη γενιά υπηρε-

σιών βασισμένες στο διαδίκτυο.  

Η ανάπτυξη ψηφιακών κοινωνικών δι-

κτύων (social networks) είναι αποτέλεσμα 

των νέων δυνατοτήτων που παρέχει το 

Web 2.0. Αποτελούν ίσως την πλέον μαζι-

κή εφαρμογή της νέας ιδέας στην οποία 

μας εισάγει το Web 2.0 και έχουν τύχει 

ευρείας αποδοχής στις μέρες μας.  

Τι απήχηση έχουν οι νέες αυτές εξελίξεις 

στην σημερινή εκπαίδευση; Πώς και με 

ποιο τρόπο την επηρεάζουν και σε ποιο 

βαθμό; Το παρόν άρθρο στοχεύει στη 

διερεύνηση των δυνατοτήτων του Web 

2.0 και ιδίως των κοινωνικών δικτύων 

στην εκπαιδευτική διαδικασία και στο 

σύγχρονο σχολείο. 

  

Τεχνολογία και Εκπαίδευση 

Το παγκόσμιο συνέδριο για την «Εκπαί-

δευση για Όλους» το οποίο πραγματο-

ποιήθηκε στην Jomtien της Ταϋλάνδης το 

1990, διοργανώθηκε κυρίως ως μία προ-

σπάθεια αντιμετώπισης της μεγάλης εκ-

παιδευτικής κρίσης η οποία αποτελούσε 

πισωγύρισμα στην ανάπτυξη πολλών α-

ναπτυσσόμενων χωρών. Το συνέδριο αυ-

τό εισήγαγε την έννοια «Εκπαίδευση για 

Όλους», που αναφέρεται σε όλο τα φά-

σμα των ηλικιών, από την πρώιμη παιδική 

ηλικία, τον εγγραμματισμό των ενηλίκων, 

την κατάρτιση των νέων και των ενηλίκων 

και τη «γνώση και τα προσόντα τα οποία 

είναι απαραίτητα για την βελτίωση της 

ζωής και για την συνέχιση της ανάπτυ-

ξης». Το όραμα αυτό συνδέεται με την 

εκπαίδευση όλων των βαθμίδων, σε τοπι-

κό, σε εθνικό αλλά και σε παγκόσμιο επί-

πεδο. Αναγνωρίζει ότι ένα μαθησιακό 

μοντέλο δεν καλύπτει τα πάντα και πα-

ράλληλα υποβαθμίζει την σημασία των 

εναλλακτικών προσεγγίσεων για την εκ-

παίδευση. Η σύσταση της επιτροπής του 

συνεδρίου ήταν ότι: «Όλα τα διαθέσιμα 

όργανα και κανάλια πληροφορίας, επι-

κοινωνιών και κοινωνικής δράσης πρέπει 

να χρησιμοποιούνται για να βοηθήσουν 

στη σύλληψη της απαραίτητης γνώσης 

και για την πληροφόρηση και εκπαίδευση 

των ανθρώπων σχετικά με κοινωνικά ζη-

τήματα. Επιπλέον των παραδοσιακών 

μέσων και τρόπων, οι βιβλιοθήκες, η τη-

λεόραση, το ράδιο και άλλα μέσα μπο-

ρούν να χρησιμοποιηθούν για να διευκο-

λυνθεί η κατάκτηση των βασικών εκπαι-

δευτικών αναγκών όλων» (World 

Conference on Education for All, 1990). 

Παρά την πρόοδο που επετεύχθη παγκο-

σμίως από το 1990 στην αυξανόμενη εγ-

γραφή των παιδιών στο τυπικό σχολείο 

και την μείωση των φυλετικών διακρίσε-



ων στην εκπαίδευση, οι αντικειμενικοί 

στόχοι της Jomtien σε πολλές χώρες δεν 

επετεύχθησαν! Όπως σημείωσε ο Γενικός 

Διευθυντής του ΟΗΕ στο Παγκόσμιο Οι-

κονομικό Forum του Davos τον Ιανουάριο 

του 2001, «δεν πρόκειται να υπάρξει 

πληροφορία για όλους χωρίς εκπαίδευση 

για όλους. Αυτό πρέπει να είναι η πρώτη 

προτεραιότητα, τόσο στον δημόσιο όσο 

και στον ιδιωτικό τομέα» (Matsuura, 

2001).  

Για να μπορέσουν να υλοποιηθούν οι 

στόχοι που προαναφέρθηκαν είναι απα-

ραίτητο να πραγματοποιηθούν δραματι-

κές αλλαγές στον τομέα της εκπαίδευσης 

σε όλες τις βαθμίδες, τόσο στον τρόπο 

της παροχής της γνώσης όσο και στα μέ-

σα που θα χρησιμοποιηθούν για αυτό. 

Είναι προφανές ότι πολύ σημαντικό ρόλο 

σε αυτές τις αλλαγές θα διαδραματίσουν 

και διαδραματίζουν ήδη οι τεχνολογίες 

πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), το 

διαδίκτυο (Internet) γενικότερα και ο πα-

γκόσμιος ιστός (WWW) ειδικότερα, ως 

πλατφόρμα παροχής εκπαιδευτικών ε-

φαρμογών και υπηρεσιών. 

Η εκτενής σχετική βιβλιογραφία αποδει-

κνύει και αναδεικνύει την αναγκαιότητα 

ενσωμάτωσης ΤΠΕ στην σύγχρονη εκπαί-

δευση (King, 2009), (Αθανίτης, 2008), 

(Παρασκευά & Δημάκος, 2007). Οι σύγ-

χρονες τεχνολογίες (ΤΠΕ) είναι δεδομένο 

ότι θα πρέπει να υποστηρίξουν τη μαθη-

σιακή διαδικασία με τις νέες τους μορ-

φές. Το ερώτημα όμως παραμένει ανα-

φορικά με τον τρόπο που αυτό θα υλο-

ποιηθεί. Η εισαγωγή ΤΠΕ στην εκπαίδευ-

ση, ευνοεί την ενεργητική μάθηση (Τζωρ-

τζάκης, 2009) ενώ ταυτόχρονα διαφορο-

ποιεί το ρόλο του εκπαιδευτικού στην 

αίθουσα ο οποίος από εισηγητής γίνεται 

συνεργάτης, καθοδηγητής, συνερευνη-

τής μαζί με τους μαθητές τους. Τα ψηφι-

ακά εργαλεία παρέχουν την δυνατότητα 

στον μαθητή, όχι μόνο να ενεργεί, αλλά 

και να συνεργάζεται αποδοτικά για απο-

τελεσματικότερες διαδικασίες και λύσεις. 

Επιπλέον του επιτρέπουν να πειραματίζε-

ται, να παρατηρεί, να αναπτύσσει θεω-

ρήματα και να διαπιστώνει την ισχύ τους 

ή την άρνησή τους, κ.τ.λ. 

 

Web 2.0 και Σχολείο 2.0 

Επανερχόμενοι στους ορισμούς σε σχέση 

με το Web 2.0, ας αναφέρουμε αυτό που 

γράφεται σε μια σχετική αναφορά της 

BECTA (BECTA, 2008a): «Το Web 2.0 είναι 

ένας όρος πασπαρτού για την περιγραφή 

μιας σειράς από εξελίξεις στο διαδίκτυο 

και μιας διαφοροποίησης στον τρόπο που 

το αντιλαμβανόμαστε και το χρησιμοποι-



ούμε. Πιο συγκεκριμένα, το πλέον σημα-

ντικό είναι η εξέλιξη από την παθητική 

κατανάλωση περιεχομένου σε μια πιο 

ενεργή συμμετοχή, δημιουργία και δια-

μοιρασμό – κάτι που πολλές φορές ανα-

φέρεται και ως read/write web». Με βά-

ση αυτό, η καινοτομία που φέρνει το 

Web 2.0 δεν είναι κάποια τεχνολογική 

επανάσταση, αλλά η κοινωνική δικτύωση 

με σύγχρονους (τεχνολογικούς) όρους και 

ο νέος τρόπος συμμετοχής που προάγει. 

Ο αρχικός ιστός (Web 1.0) που αναπτύ-

χθηκε από τα μέσα του ’90 έδωσε τερά-

στια ώθηση στην πρόσβαση στην πληρο-

φορία. Η κίνηση για «ανοιχτό εκπαιδευτι-

κό περιεχόμενο» (open educational 

resources) (Brown &  Adler, 2008) είναι 

ένα παράδειγμα της επίδρασης που είχε 

το Web 1.0 στην εκπαίδευση. Το Web 2.0 

που πήρε τα σκήπτρα τα τελευταία χρό-

νια, εισάγει μια ακόμα μεγαλύτερη ανα-

τροπή. Εργαλεία και πλατφόρμες όπως τα 

ιστολόγια (blogs), τα wikis, τα κοινωνικά 

δίκτυα (social networks), τα συστήματα 

χαρακτηρισμού (tagging systems), τα συ-

στήματα σύνθεσης πληροφορίας από δι-

αφορετικές πηγές (Mashups), αλλά και οι 

ιστοσελίδες διαμοιρασμού περιεχομένου 

(content sharing sites), είναι παραδείγμα-

τα του νέου μοντέλου με επίκεντρο τον 

χρήστη, που δίνει έμφαση στη συμμετοχή 

σε αντίθεση με την παρουσίαση, που ενι-

σχύει και ενθαρρύνει την εστιασμένη συ-

ζήτηση ή/και τις σύντομες ενημερωτικές 

αναρτήσεις (βλ. π.χ. Twitter).  

Με βάση το παραπάνω πλαίσιο, ο όρος 

«εκπαίδευση (ή μάθηση) 2.0» (learning 

2.0) όπως και το «σχολείο 2.0» έχουν αρ-

χίσει και χρησιμοποιούνται στη διεθνή 

βιβλιογραφία (Vagelatos et al., 2010). Σε 

μια πρόσφατη μελέτη της ευρωπαϊκής 

επιτροπής (Bacigalupo, 2009) εξετάζεται η 

επίδραση του Web 2.0 στην εκπαίδευση 

και γενικότερα τη μαθησιακή διαδικασία. 

Η αναφορά συνοψίζει στα ακόλουθα μη-

νύματα-κλειδιά: 

• Η κοινωνική δικτύωση (και γενικότερα 

το λεγόμενο «social computing») μετα-

σχηματίζει το πλαίσιο μάθησης με το να 

παρέχει τεράστιες δυνατότητες για αυτο-

κατευθυνόμενη, συνεργατική και δια βί-

ου μάθηση. 

• Η χρήση κοινωνικών δικτύων για εκπαί-

δευση, αν και ξεκινάει εκτός των εκπαι-

δευτικών φορέων, έχει τεράστια επίδρα-

ση και στην τυπική (κλασσική) εκπαίδευ-

ση. Πιο συγκεκριμένα μπορεί να βοηθή-

σει στον εκμοντερνισμό της που είναι 

απαραίτητος ώστε η τελευταία να προ-

σαρμοστεί στις νέες απαιτήσεις. 

•  Το φαινόμενο «εκπαίδευση 2.0», «αμ-

φισβητεί» τα τρέχοντα μοντέλα εκπαί-

δευσης μέσω:  



α) του μετασχηματισμού της διαδικα-

σίας διδασκαλίας (παιδαγωγικός άξο-

νας),  

β) βάζοντας νέες απαιτήσεις στη δια-

χείριση της διαδικασίας μάθησης (ορ-

γανωτικός άξονας),  

γ) εμπλέκοντας νέα εργαλεία στην εκ-

παίδευση (τεχνολογικός τομέας) που 

συνεισφέρουν σε μια πιο ολιστική και 

χωρίς διακρίσεις εκπαίδευση για τους 

Ευρωπαίους πολίτες. 

• Τα όρια μεταξύ σχολείου και σπιτιού, 

μεταξύ τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης, 

μεταξύ δασκάλου και μαθητή, μεταξύ 

εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας, μεταξύ 

συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου 

και συστημάτων διαχείρισης εκπαιδευτι-

κού υλικού τείνουν πλέον να γίνονται όλο 

και πιο δυσδιάκριτα. 

• Αν και η τρέχουσα τάση υποδεικνύει ότι 

η εκπαίδευση είναι μπροστά σε μια κο-

σμογονική αλλαγή, η κατανόηση του φαι-

νομένου «εκπαίδευση 2.0» και των συνε-

πειών του στην μαθησιακή διαδικασία, 

στους μαθητές, στους δασκάλους και στο 

εκπαιδευτικό σύστημα γενικότερα, είναι 

ιδιαίτερα φτωχή ακόμα. Χρειάζεται πε-

ραιτέρω έρευνα και ανάλυση σε μια σει-

ρά από κρίσιμους παράγοντες ώστε όλες 

οι προεκτάσεις του φαινομένου να γίνουν 

πλήρως κατανοητές. 

Η προαναφερθείσα έρευνα της BECTA 

(BECTA, 2008a) που έγινε στη Μεγάλη 

Βρετανία, περιλαμβάνει και στοιχεία για 

την κατάσταση στη χώρα αυτή σε σχέση 

με το «σχολείο 2.0». Πιο συγκεκριμένα σε 

σχέση με την υιοθέτηση τεχνολογιών 

Web 2.0 στα σχολεία (και συγκεκριμένα 

στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) έδωσε 

τα εξής αποτελέσματα: 

• Κοινωνικά δίκτυα (social networks). 

Η χρήση τους (με βάση κυρίως εμπο-

ρικές πλατφόρμες όπως το Facebook 

ή το Bebo) είναι ιδιαίτερα περιορι-

σμένες (περίπου 7.3%). Ο κύριος λό-

γος της μικρής διείσδυσης είναι η α-

νησυχία σε σχέση με την ασφάλεια, 

οι τεχνικές δυσκολίες λόγω απαγο-

ρεύσεων πρόσβασης, κ.τ.λ. 

• Ιστολόγια (blogs). Χρησιμοποιούνται 

από πολλούς εκπαιδευτικούς. Σε αρ-

κετές περιπτώσεις χρησιμοποιούνται 

για να καταγράφουν πληροφορίες, 

γνώμες και ιδέες και για να διαμοιρά-

ζονται καλές πρακτικές μεταξύ των 

εκπαιδευτικών. Μερικοί χρησιμοποι-

ούν blogs με τους μαθητές, βάζοντας 

συγκεκριμένες εργασίες και υποστη-

ρίζοντας τους μαθητές μέσω αυτών. 

• Wikis. Οι εκπαιδευτικοί ήταν ιδιαίτε-

ρα ενθουσιώδεις με τις δυνατότητες 

που δίνουν τα εργαλεία αυτά. Το 75% 

χρησιμοποιούν wikis, ενώ το 32% τα 

χρησιμοποιούν και στη διάρκεια του 

μαθήματος. 



• Φόρουμ συζητήσεων και online chat. 

Περισσότεροι από τους μισούς εκ-

παιδευτικούς αισθάνονται άνετα στη 

χρήση φόρουμ. Ειδικά τα φόρουμ συ-

ζητήσεων, θεωρούνται ιδιαίτερα πο-

λύτιμα για την υποστήριξη ιδιαίτερα 

των ασθενέστερων μαθητών αλλά και 

την διεξαγωγή «ομότιμης» συζήτησης 

μεταξύ των μαθητών. Αντίθετα εμφα-

νίζονται αρνητικοί στην χρήση του 

online chat. 

• Ανάρτηση και μεταφόρτωση υλικού 

(upload and download of materials). 

Αξιοποιούνται σε μεγάλο βαθμό, αν 

και οι εκπαιδευτικοί στην πλειοψη-

φία τους πιστεύουν ότι οι μαθητές 

χρειάζονται μεγαλύτερη εμπειρία ώ-

στε να μην αντιμετωπίζουν προβλή-

ματα ασφάλειας (στα περισσότερα 

σχολεία π.χ. το YouTube δεν είναι 

προσβάσιμο). 

 

Ψηφιακά Κοινωνικά Δίκτυα 

Τι είναι όμως τα κοινωνικά δίκτυα; Ας 

ξεκινήσουμε ορίζοντας το «παραδοσια-

κό» κοινωνικό δίκτυο (παραβλέποντας 

για λίγο την τεχνολογική διάσταση): τυπι-

κά, μπορούμε να ορίσουμε το κοινωνικό 

δίκτυο ως «μια κοινωνική δομή αποτε-

λούμενη από κόμβους (συνήθως άτομα ή 

επιχειρήσεις) οι οποίοι συνδέονται μετα-

ξύ τους με έναν ή περισσότερους τύπους 

αλληλεξάρτησης, όπως αξίες, οράματα, 

ιδέες, οικονομικές συναλλαγές, φιλία, 

συγγένεια, αντιπάθεια, συγκρούσεις κ.α.» 

(Παπαηλιού, 2007). Αντίστοιχα οι πλατ-

φόρμες κοινωνικής δικτύωσης μπορούν 

να οριστούν ως «διαδικτυακές υπηρεσίες 

που επιτρέπουν σε άτομα: 

(α) να δημιουργούν ένα δημόσιο ή η-

μιδημόσιο προφίλ μέσα σε ένα περιο-

ρισμένο σύστημα,  

(β) να δημοσιοποιούν μια λίστα άλλων 

χρηστών με τους οποίους μοιράζονται 

μια επαφή/σχέση και  

(γ) να βλέπουν και να διαμοιράζονται 

τις λίστες των επαφών/σχέσεών τους 

και αυτές που δημιουργούνται από 

άλλους μέσα στο σύστημα» (Boyd & 

Ellison, 2007). 

Έτσι τα ψηφιακά (ή ιδεατά) κοινωνικά 

δίκτυα είναι κοινωνικά δίκτυα που ανα-

πτύσσονται βασιζόμενα σε σχετικές τε-

χνολογικές πλατφόρμες. Πηγαίνοντας ένα 

βήμα παραπέρα, παρατηρούμε ότι «στα 

ψηφιακά κοινωνικά δίκτυα αυτό που τε-

λικά κοινωνούμε – μοιραζόμαστε δεν εί-

ναι τίποτε άλλο από τα ίδια τα κοινωνικά 

μας δίκτυα και αυτά που σημαίνουν για 

μας» (Boyd & Ellison, 2007). 



Η δημοτικότητα των ψηφιακών κοινωνι-

κών δικτύων στην σημερινή πραγματικό-

τητα τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξω-

τερικό είναι ιδιαίτερα υψηλή και μάλιστα 

με υψηλές αυξητικές τάσεις. Η έμφυτη 

ανάγκη επικοινωνίας του ατόμου με τους 

ομοίους του, έχει βρει διέξοδο στις κοι-

νωνικές συνθήκες των ημερών μας μέσα 

από τα ψηφιακά κοινωνικά δίκτυα, που 

αποτελούν πλέον μέρος μιας πραγματι-

κότητας που θα φάνταζε απίθανη πριν 

από κάποια χρόνια. Και η ανάπτυξη αυ-

τών των δικτύων μεγαλώνει μέρα με την 

μέρα, ακολουθώντας τον σύγχρονο τρόπο 

ζωής στην πόλη. Χαρακτηριστικά του 

φαινομένου τα στοιχεία: οι ενεργοί χρή-

στες στο Facebook έχουν ξεπεράσει σε 

αριθμό τα οκτακόσια πενήντα εκατομμύ-

ρια – στοιχεία του 6/2012- (για την Ελλά-

δα το νούμερο έχει ξεπεράσει τα τριάμισι 

εκατομμύρια), ενώ σύμφωνα με μελέτη 

του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία 

της Πληροφορίας (Παρατηρητήριο για την 

Κοινωνία της Πληροφορίας, 2009) τα 4 

στα 10 παιδιά ηλικίας 8-15 ετών έχει λο-

γαριασμό σε ένα από τα δημοφιλή sites 

κοινωνικής δικτύωσης (όπως hi5, 

Facebook, MySpace, κ.τ.λ.). 

Τα ψηφιακά κοινωνικά δίκτυα μπορούν 

και έχουν επίδραση στο σύγχρονο σχο-

λείο σε πολλά επίπεδα. Τι συμβαίνει ό-

μως σε σχέση με τους δύο βασικούς «με-

τόχους»: τον μαθητή και τον εκπαιδευτι-

κό;

 

Σε σχέση με το μαθητή 

Οι σημερινοί νέοι μεγαλώνουν χρησιμο-

ποιώντας όλο και περισσότερο στην κα-

θημερινή τους ζωή τις νέες τεχνολογίες. 

Όπως αναδεικνύει και η σχετική έρευνα 

του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία 

της Πληροφορίας, «Η συντριπτική πλειο-

ψηφία των παιδιών 8-15 ετών χρησιμο-

ποιούν ηλεκτρονικό υπολογιστή (85%). Ο 

υπολογιστής χρησιμοποιείται τουλάχι-

στον μία φορά την εβδομάδα από 9 στα 

10 παιδιά (96%), ενώ τα μισά από αυτά 

(54%) τον χρησιμοποιούν σε καθημερινή 

ή σχεδόν καθημερινή βάση. Η συχνότητα 

χρήσης του υπολογιστή μεγαλώνει με την 

ηλικία» (Παρατηρητήριο για την Κοινωνία 

της Πληροφορίας, Μάιος 2009). Αντίστοι-

χες (και πιο εξειδικευμένες) έρευνες σε 

άλλες χώρες, που έγιναν σε παιδιά ηλικί-

ας 9-17 ετών, δείχνουν ότι τα παιδιά ξο-

δεύουν περίπου 9 ώρες την εβδομάδα σε 

ψηφιακά κοινωνικά δίκτυα, χρόνος ανά-

λογος περίπου αυτού που διαθέτουν για 

να δουν τηλεόραση (10 ώρες την εβδο-

μάδα) (NSBA, 2007). Στην συγκεκριμένη 

έρευνα, αυτό που εντοπίζεται είναι ότι οι 

νέοι – μαθητές δεν είναι απλά «παθητι-



κοί» καταναλωτές στις ώρες που αφιερώ-

νουν στα δίκτυα αυτά (σε αντιδιαστολή 

με την τηλεόραση). Αντίθετα, πέρα από 

την απλή επικοινωνία, πολλοί μαθητές 

συμμετέχουν σε ιδιαίτερα δημιουργικές 

εργασίες μετατρεπόμενοι έτσι σε τολμη-

ρούς αντικομφορμιστές με υψηλούς στό-

χους.  

Παρότι λοιπόν φαίνεται ότι η χρήση κοι-

νωνικών δικτύων είναι πλέον δεδομένη 

(και διαδεδομένη) στη καθημερινότητα 

των νέων εκτός του χώρου των σχολείων, 

τα περισσότερα σχολεία στη σχετική έ-

ρευνα της NSBA (NSBA, 2007) είναι ιδιαί-

τερα προσεκτικά, αν όχι αντίθετα, με τη 

χρήση τους. Έτσι, περίπου 9 στα 10 σχο-

λεία, απαιτούν την ενυπόγραφη συμφω-

νία (του γονέα ή του μαθητή) σε κάποιο 

είδος «κανόνων χρήσης του διαδικτύου». 

Τα 8 στα 10 σχολεία έχουν θεσπίσει κα-

νόνες που απαγορεύουν την ηλεκτρονική 

συζήτηση (online chatting) και την ανταλ-

λαγή μηνυμάτων (instant messaging). Ε-

πιπλέον 6 στα 10 έχουν κανόνες ενάντια 

στην συμμετοχή σε φόρουμ, αλλά και στη 

αποστολή και λήψη ηλεκτρονικών μηνυ-

μάτων (e-mail) μέσα στο σχολείο. Τέλος 5 

στα 10 σχολεία, απαγορεύουν ειδικά τη 

χρήση κοινωνικών δικτύων!  

Ως αποτέλεσμα έχουμε το παράδοξο γε-

γονός, ότι ενώ μεγάλο ποσοστό εκπαι-

δευτικών απαιτούν την χρήση του διαδι-

κτύου για τις εργασίες που αναλαμβά-

νουν, οι πολιτικές των σχολείων υπο-

νοούν ότι οι αρμόδιοι δεν έχουν ακόμα 

πειστεί για την αξία των κοινωνικών δι-

κτύων ως ένα χρήσιμο κι αξιόπιστο μέσο 

συνεργασίας και επικοινωνίας. Αυτό 

μπορεί να εξηγηθεί με την υπόθεση ότι η 

εμπειρία τους σε σχέση με τα νέα αυτά 

τεχνολογικά μέσα είναι μάλλον περιορι-

σμένη. Παρ’ όλα αυτά, είναι απαραίτητο 

και τα σχολεία και γενικότερα το εκπαι-

δευτικό σύστημα, να εξετάσει ενδελεχώς 

τη νέα κατάσταση που δημιουργείται 

προσαρμοζόμενο και αυτό στις νέες α-

παιτήσεις.  

Σε σχέση με την Ελληνική πραγματικότη-

τα, είχαμε στο πρόσφατο παρελθόν  

(2010) το περιστατικό της αποβολής νεα-

ρής μαθήτριας από το σχολείο της λόγω 

της δημιουργίας σελίδας στο Facebook 

που στόχο είχε την διευθύντριά της 

(http://www.madata.gr/epikairotita/socia

l/52645.html). Είναι τουλάχιστον προφα-

νές ότι πίσω από αυτή την απόφαση υ-

πάρχει κενό όσον αφορά τόσο στο νομικό 

καθεστώς όσο και στην κατανόηση του 

μέσου και την προσέγγισή του από τους 

εκπαιδευτικούς!  

 

 



Σε σχέση με τον εκπαιδευτικό 

Η επαγγελματική εξέλιξη και η υποστήρι-

ξη των εκπαιδευτικών φαίνεται και αυτή 

να περνάει πλέον από τις αίθουσες και 

τους χώρους των συνεδρίων σε νέες 

μορφές επικοινωνίας και δικτύωσης όπως 

ηλεκτρονική συνομιλία (chat), διάφορα 

φόρουμ συζητήσεων, κοινωνικά δίκτυα, 

κ.τ.λ. Συντεταγμένες σε αυτή την μετεξέ-

λιξη, πολλές περιοχές (και πολιτείες) στις 

ΗΠΑ, έχουν ήδη ξεκινήσει πρωτοβουλίες 

για να δημιουργήσουν κοινωνικά δίκτυα 

που θα συνδέσουν τους εκπαιδευτικούς 

μεταξύ τους (Sawchuk, 2008). Θεωρητικά 

αυτά τα δίκτυα απεικονίζουν την προσέγ-

γιση της «μαθησιακής ομάδας» στην ε-

παγγελματική εξέλιξη, όπου οι εκπαιδευ-

τικοί αναζητούν νέες ιδέες και πρακτικές 

για την εκπαιδευτική διαδικασία, μέσω 

συζήτησης με τους συναδέλφους τους. 

«Στον 21ο αιώνα, κανένας εκπαιδευτικός 

δεν πρέπει να αισθάνεται μόνος», ανα-

φέρει ο πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής 

Εκπαίδευσης των ΗΠΑ. Και συνεχίζει: «Οι 

νέοι εκπαιδευτικοί μεγάλωσαν με το δια-

δίκτυο και με πλατφόρμες όπως το 

Facebook. Έφτασε η ώρα να φέρουμε το 

σχολείο μέσα σε αυτά τα περιβάλλοντα». 

Είναι γεγονός ότι ο εκπαιδευτικός ως ε-

πάγγελμα, είναι από τα πλέον μοναχικά, 

ειδικά μια που τελευταία έχουν εκλείψει 

οι φαροφύλακες (όπως χαριτολογώντας 

αναφέρεται στο (Socol, 2010)). Αυτό ι-

σχύει ακόμα περισσότερο στην Ελλάδα, 

όπου η γεωγραφικές ιδιαιτερότητες (νη-

σιά – απομακρυσμένα ορεινά χωριά), υ-

περτονίζουν την μοναχικότητα του λει-

τουργήματος. Έτσι η επαφή και η συνερ-

γασία με συναδέλφους εκπαιδευτικούς 

είναι κάτι που δύσκολα επιτυγχάνεται. 

Επιπλέον οι εκπαιδευτικοί αυτοί δύσκολα 

μπορούν να έχουν πρόσβαση σε νέες με-

θόδους, νέα παραδείγματα, δείγματα 

πρότυπων μαθημάτων κ.τ.λ. Ως αποτέλε-

σμα έχουμε εκπαιδευτικούς που φτάνουν 

σε αδιέξοδο και αδυνατούν να εξελι-

χθούν, αλλά και να καινοτομήσουν.  

Τα ψηφιακά κοινωνικά δίκτυα, αλλάζουν 

το τοπίο: δίνουν τη δυνατότητα για εύκο-

λη και ομαλή επικοινωνία και συνεργασί-

α, καταργώντας την απόσταση και την 

απομόνωση. Προς αυτή την κατεύθυνση 

έχουμε την λειτουργία δύο ειδών ψηφια-

κών κοινωνικών δικτύων: α) τα (ας τα ο-

νομάσουμε έτσι) γενικού τύπου κοινωνι-

κά δίκτυα όπως το Facebook, Google+, 

MySpace, twitter, κ.α. και β) τα πιο εξει-

δικευμένα (με έμφαση στην εκπαίδευση) 

δίκτυα που έχουν αρχίσει και αναπτύσ-

σονται όπως τα Ning, Elgg, κ.α. (Klopfer et 

al., 2009).  

Ανεξάρτητα από το είδος του δικτύου που 

θα επιλέξει κανείς, φαίνεται ότι είναι α-

ναπόφευκτη η ενσωμάτωσή τους με κά-

ποιο τρόπο στην εκπαιδευτική διαδικασί-



α. Γεγονός παραμένει η ανάγκη για πε-

ραιτέρω μελέτη του πλαισίου μια και οι 

φωνές που ακούγονται σε σχέση με την 

ασφάλεια συνολικά των νέων αυτών μέ-

σων δεν είναι καθόλου αμελητέες. Προς 

αυτή την κατεύθυνση, αρκετές σχετικές 

εμπορικές πλατφόρμες έχουν αρχίσει να 

προσεγγίζουν το θέμα της ασφαλούς 

χρήσης τους στην εκπαίδευση (βλέπε 

Facebook, http://www.facebook.com/ 

safety), υποδηλώνοντας εμπράκτως την 

σημασία που δίνουν τα ίδια τα ψηφιακά 

κοινωνικά δίκτυα στην εκπαιδευτική κοι-

νότητα. 

 

Παραδείγματα Κοινωνικών Δικτύων στην Εκπαίδευση 

Ως Εκπαιδευτικό Κοινωνικό Δίκτυο (ΕΚΔ) 

χαρακτηρίζεται ένα κοινωνικό δίκτυο στο 

οποίο συμμετέχουν μέλη της εκπαιδευτι-

κής κοινότητας (καθηγητές, μαθητές, 

σχολικοί σύμβουλοι κ.α.) και μέσω του 

δικτύου τα μέλη ανταλλάσσουν πληρο-

φορίες, υλικό, ιδέες και απόψεις σχετικά 

με το χώρο της εκπαίδευσης και εν γένει 

να εστιάζουν σε εξειδικευμένα εκπαιδευ-

τικά θέματα και ενδιαφέροντα.  

Με την οργάνωση ενός Εκπαιδευτικού 

Κοινωνικού Δικτύου (ΕΚΔ) τα μέλη του 

μπορούν να λειτουργήσουν ως μια Ψηφι-

ακή Κοινότητα Μάθησης (ΨΚΜ), μια κοι-

νότητα ανταλλαγής γνώσεων, ιδεών, α-

πόψεων, μεθοδολογιών, εργαλείων και 

εκπαιδευτικού υλικού (σχέδια μαθημά-

των, φύλλα εργασίας, αρχεία δραστηριο-

τήτων) με στόχο την αλληλοενημέρωση, 

την αλληλοϋποστήριξη, την ανατροφοδό-

τηση και συνακόλουθα την βελτίωση της 

διδακτικής – μαθησιακής διαδικασίας 

(Γλέζου & Γρηγοριάδου, 2010). 

 Δύο από τις δημοφιλέστερες διαδικτυα-

κές πλατφόρμες που χρησιμοποιούνται 

για την δημιουργία και λειτουργία ΕΚΔ 

είναι οι Ning (http://www.ning.com) και 

Elgg (http://www.elgg.org), με το δεύτερο 

μάλιστα να διατίθεται δωρεάν για χρήση 

(Open Source). Μια σειρά από παραδείγ-

ματα ΕΚΔ στην Ελλάδα αλλά και στο εξω-

τερικό καταδεικνύουν την δυναμική που 

έχουν δημιουργήσει τα κοινωνικά δίκτυα 

στην εκπαίδευση. Έτσι έχουμε παραδείγ-

ματα δικτύων στηριγμένα στην πλατφόρ-

μα Ning (τελευταία ενημέρωση 

5/7/2012): 

• Classroom 2.0 – http://www.classroom 

20.com – (με 67.967 μέλη),  

• AACE Connect – http://www.aaceconne 

ct.org – (με 2.145 μέλη), κ.α. 

Καθώς και παραδείγματα δικτύων στη-

ριγμένα στην πλατφόρμα Elgg (τελευταία 

ενημέρωση 5/7/2012): 



• Community@Brighton - http://communi 

ty.brighton.ac.uk - ( με 93.081 μέλη), 

• Teachbox.net - http://teachbox.net, κ.α. 

Και στην Ελλάδα όμως βλέπουμε να έ-

χουν αναπτυχθεί κάποια χαρακτηριστικά 

καλά παραδείγματα ΕΚΔ, από Έλληνες 

εκπαιδευτικούς με αξιοποίηση διάφορων 

πλατφορμών με αυξητικές τάσεις όσον 

αφορά στον αριθμό των μελών τους (πα-

ρατίθενται σε φθίνουσα κατάταξη με βά-

ση τον αριθμό των μελών τους - τελευ-

ταία ενημέρωση 5/7/2012). 

• Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες – 

http://www.dfe.gr – (με 2.083 μέλη), 

• Υλικό Φυσικής και Χημείας – 

http://ylikonet.gr – (με 1.864 μέλη), 

• Η Logo στην εκπαίδευση: Μια κοινότη-

τα πρακτικής και μάθησης – 

http://logogreekworld.ning.com – (με 871 

μέλη), κ.α. 

 

Συμπεράσματα 

Ενόσω η εξέλιξη του διαδικτύου γίνεται 

πραγματικότητα μέσω του Web 2.0, είναι 

φυσικό οι οραματιστές – πρωτοπόροι να 

ερευνούν για το επόμενο βήμα που σή-

μερα δείχνει να είναι το Web 3.0 (με τα 

αντίστοιχά τους Σχολείο 2.0 και Σχολείο 

3.0). Το Web 3.0 (Παπαδημητρίου, 2012) 

είναι μια εξέλιξη όπου η σημασιολογία 

(σημασία) της πληροφορίας αλλά και των 

υπηρεσιών που παρέχονται μέσω διαδι-

κτύου, ορίζονται σαφώς, με συνέπεια να 

δίνεται η δυνατότητα στο νέο περιβάλλον 

να κατανοήσει και να ικανοποιήσει τα 

αιτήματα τόσο των ανθρώπων όσο και 

των μηχανών στη χρήση του περιεχομέ-

νου. «Η μεγάλη πλειοψηφία του περιεχο-

μένου που υπάρχει στον κυβερνοχώρο 

σήμερα, είναι σχεδιασμένη για να διαβά-

ζεται από τον άνθρωπο και όχι για τον 

αυτόματο χειρισμό τους από μηχανές» 

(Ohler, 2008). Έτσι οι υπολογιστές μπο-

ρούν να διατρέξουν το περιεχόμενο, πα-

ρουσιάζοντάς το με κάποιο τρόπο και α-

ναζητώντας μέσα σε αυτό συγκεκριμένη 

πληροφορία, αλλά τίποτε παραπάνω: δεν 

έχουν κάποιο αξιόπιστο τρόπο να χειρι-

στούν τα σημασιολογικά χαρακτηριστικά 

του. Πιο απλά: ο υπολογιστής δεν γνωρί-

ζει την σημασία του όρου που αναζητού-

με! Στο πλαίσιο αυτό, το όραμα  και η 

καινοτομία που το Web 3.0 πρεσβεύει, 

είναι να ανατρέψει αυτήν ακριβώς την 

πραγματικότητα. 

Φυσικά υπάρχουν ακόμα πολλά ανοικτά 

ζητήματα στο καινούργιο αυτό πλαίσιο, 

που αναμένουν απάντηση ή λύση. Και 

πρώτο απ’ όλα η εκπαίδευση / επιμόρ-

φωση των εκπαιδευτικών, με στόχο την 

εξοικείωση τους με τις νέες εξελίξεις: Σή-



μερα, έστω και αν πολλοί εκπαιδευτικοί 

έχουν εισάγει τη χρήση των ΤΠΕ στη σχο-

λική διαδικασία, την εκμεταλλεύονται 

κατά κύριο λόγο για παρουσιάσεις. Πιο 

συγκεκριμένα πολλοί εκπαιδευτικοί φαί-

νεται να έχουν «εθιστεί» στη χρήση λογι-

σμικών παρουσιάσεων (π.χ. Power Point, 

Impress, κ.τ.λ.) (Becta, 2008b). O Edward 

Tufte (http://www.edwardtufte.com/ 

tufte/powerpoint), ειδικός σε θέματα πα-

ρουσιάσεων και βοηθημάτων διδασκαλί-

ας, περιγράφει τα λογισμικά αυτά ως 

«εκπαιδευτικά ναρκωτικά», «εύκολα να 

τα ξεκινήσεις, δύσκολα να τα σταματή-

σεις και όχι πολύ καλά για σένα»! Δεν 

είναι περίεργο το γεγονός ότι τα τελευ-

ταία χρόνια υπήρξε τεράστια αύξηση στη 

προμήθεια και χρήση στα σχολεία εργα-

λείων παρουσίασης (διαδραστικοί πί-

νακες, βιντεοπροβολείς, κ.τ.λ.) που ουσι-

αστικά χρησιμοποιούνται για να «διευκο-

λύνουν» την εκπαιδευτική διαδικασία και 

όχι για να την μετασχηματίσουν. Συνεπώς 

ο στόχος πρέπει να είναι η αξιοποίηση 

των ΤΠΕ και ειδικά του νέου περιβάλλο-

ντος, με τρόπο που θα επικεντρωθεί στην 

διαδικασία της μάθησης, στην συμμετοχή 

και στη συνεργασία μεταξύ των μαθητών. 

Όσον αφορά στην χώρα μας, ζει σήμερα 

και αυτή στην εποχή του Web 2.0 και των 

ψηφιακών κοινωνικών δικτύων. Όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω, σύμφωνα με 

πρόσφατα στοιχεία, πάνω από τριάμισι 

εκατομμύρια Έλληνες έχουν πλέον λογα-

ριασμό στο Facebook. Υπάρχουν αρκετές 

χιλιάδες ιστολόγια που συντηρούνται από 

Έλληνες, και αρκετά σχολεία, δάσκαλοι 

και καθηγητές τα χρησιμοποιούν για να 

εμπλουτίσουν και να διαφοροποιήσουν 

την καθημερινή διδακτική πρακτική. 

Ο ιστοχώρος του Πανελλήνιου Σχολικού 

Δικτύου (http://www.sch.gr) που υπο-

στηρίζει αποκλειστικά την εκπαιδευτική 

κοινότητα φιλοξενεί σήμερα (Ιούνιος 

2012) πάνω από 15.500 ιστολόγια (blogs). 

Επιπλέον, κάποια σχολεία και εκπαιδευ-

τικοί για διάφορους λόγους αναρτούν τα 

ιστολόγιά τους και σε άλλους παρόχους 

(blogger, wordpress, κ.α.). Τέλος, Web 2.0 

εργαλεία ανοικτού κώδικα διατίθενται 

στην σχολική και εκπαιδευτική κοινότητα 

μέσα από τον ιστοχώρο της εταιρείας ε-

λεύθερου λογισμικού (http://www.ellak. 

gr).  

Θεσμοί και δράσεις όπως η πρωτοβουλία 

ξεblogαρε (http://www.kseblogare.gr/ -  

που ήταν ένα πανελλήνιος μαθητικός δι-

αγωνισμός για την παρουσίαση των ιστο-

λογίων τους), η Μάθηση 2.0 plus 

(http://mathisi20.gr/ - που εστιάζει στις 

τεχνολογίες Web 2.0 για την εκπαίδευση) 

κ.α., δείχνουν πως όλοι οι εμπλεκόμενοι 

πλέον δίνουν σημασία σε αυτές τις δρα-

στηριότητες και θέλουν να αναδείξουν 

την δυναμική τους. Ακόμα και συνέδρια ή 

ημερίδες έχουν πλέον ως θέμα τους το 



«σχολείο 2.0» (Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕ-

ΕΠ-ΔΤΠΕ, 2009). 

Τα παραπάνω καταδεικνύουν ότι και στη 

χώρα μας γίνονται καλές προσπάθειες ως 

ανταπόκριση στις προκλήσεις των και-

ρών. Πρέπει όμως να αναλογιστούμε πό-

σα βήματα έχουμε ακόμα να κάνουμε ως 

άνθρωποι, ως κοινωνία και ως εκπαιδευ-

τικό σύστημα, για να αλλάξουμε προς το 

καλύτερο τον τρόπο που μαθαίνουμε, τον 

τρόπο που αναπτυσσόμαστε, τον τρόπο 

που ζούμε. 

 

Βιβλιογραφία 

1. Bacigalupo, M., (editor) (2009). Learning 2.0: The impact of Web 2.0 Innovation on Edu-

cation and Training in Europe. EC 

(http://ipts.jrc.ec.europa.eu/publications/pub.cfm?id=2139).    

2. BECTA (2008a). Web 2.0 Technologies for Learning at Key Stages 3 and 4: Summary Re-

port. (September 2008) (http://tinyurl.com/c9a2gmn).   

3. BECTA (2008b). Harnessing Technology: Next Generation Learning 2008-14. (July 2008) 

(http://tinyurl.com/c4qxp7b).  

4. Boyd, D. M. / Ellison, N. B. (2007). Social Network Sites: Definition, History, and Scholar-

ship, Michigan State University. 

5. Brown, J. S., Adler, R. P. (2008). "Minds on Fire: Open Education, the Long Tail, and 

Learning 2.0". Educause review (January/February 2008): 16-32. 

6. Ohler, J. (2008). The Semantic Web in Education. Educause Quarterly, 31(4). 

7. King, M. (2009). Open Education: a new paradigm. The promises of open technologies 

for education (http://www.universitybusiness.com/viewarticle.aspx?articleid=1192). 

8. Klopfer, E., Osterweil, S., Froff, J. & Haas, J. (2009). Using the technology of today in the 

classroom today. The Education Arcade, MIT. 

9. Matsuura, K. (2001). At the Special Session on the Global Digital Divide Initiative, annual 

meeting of the World Economic Forum. (29 January 2001) UNESCO, Davos, Switzerland. 

10. NSBA (National School Boards Association) (2007). Creating & Connecting. Research and 

guidelines on online social and educational networking.  

11. O’Reilly, T (2005). What is Web 2.0. Design patterns ad Business Models for the next 

generation software. http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html  

12. Sawchuk, S. (2008). Teacher Tool Mimics Social-Networking sites. Educational Week, 

(Aug. 2008). 

13. Socol, I. (2010). How Social Networking Liberates Teachers (March 2010). 



14. Vagelatos, Α., Foskolos, F., & Komninos, Th. (2010). Education 2.0: bringing innovation to 

the classroom. 14th Pan-Hellenic Conference on Informatics, Tripoli, Greece, September 

2010. 

15. World Conference on Education for All (1990). Article V of the World Declaration on Edu-

cation for All: Meeting Basic Learning Needs. (5-9 March 1990) Jomtien, Thailand. 

16. Αθανίτης, Α. (2008). Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδραστικών εκπαιδευτικών εφαρμο-

γών με τη χρήση τεχνολογιών Παγκοσμίου Ιστού. Διπλωματική Εργασία, Πανεπιστήμιο 

Πατρών. 

17. Γλέζου, Κ. και Γρηγοριάδου, Μ. (2010): Ελληνικά Διαδικτυακά Εκπαιδευτικά Κοινωνικά 

Δίκτυα». (Απρ 2010) 2ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας.  

18. Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ (2009): «Σχολείο 2.0», Πειραιάς (Οκτώβριος 2009).  

19. Παπαηλιού, N. (2007). Κοινωνικά δίκτυα & Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων, Μονάδα 

Διοίκησης Πληροφοριακών Συστημάτων, ΕΠΙΣΕΥ.  

20. Παπαδημητρίου, Ι. Ο Σημασιολογικός ιστός και η αξιοποίησή τους για την υποστήριξη 

της διδασκαλίας και την εξατομίκευση της μάθησης, (2012). i-teacher,  4, Ιαν. 2012.  

21. Παρασκευά, Φ. και Δημάκος, Γ. ΤΠΕ στην εκπαίδευση: Ενεργός Μάθηση και Κοινότητες 

πρακτικών. Θέματα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης, Π.Ι.-ΥπΕΠΘ. 

22. Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, (2009). Ανάλυση αποτελεσμάτων 

έρευνας για τη χρήση των νέων τεχνολογιών από τα παιδιά 8-15 ετών (Μάιος 2009).  

23. Τζωρτζάκης, Ι. (2009). Αξιοποίηση Web 2.0 εργαλείων στην σχολική εκπαίδευση. Δι-

πλωματική Εργασία, Πανεπιστήμιο Πειραιώς. 



Xρήση του Facebook από μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 

 
 

Μακροβασίλης Αθανάσιος 
Εκπαιδευτικός Πληροφορικής 
ΓΕ.Λ. Μαραθοκάμπου Σάμου 
makrovasilis@gmail.com 

 

Νικολάκης Γεώργιος 
Εκπαιδευτικός Πληροφορικής 

1ο Γυμνάσιο Σάμου 
gnikous@yahoo.gr 

 
Συλιγάρδου Φωτεινή 

Εκπαιδευτικός Πληροφορικής 
Μαυρογένειο ΕΠΑ.Λ. Σάμου 

silfot@sch.gr 
 

Τιμολέων Θεοφανέλλης  
 Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής  

Βορείου Αιγαίου  
timtheo@sch.gr 

Περίληψη 

Tα  τελευταία  χρόνια  το  «φαινόμενο» 

Facebook  παρουσιάζει  μια  αρκετά 

εντυπωσιακή εξέλιξη.  Έρευνες που έχουν 

δημοσιευθεί  δείχνουν  τη  μεγάλη 

ταχύτητα  με  την  οποία  έχει  εισβάλλει 

στην  καθημερινότητα  εκατομμυρίων 

χρηστών  στον  κόσμο  και  στην  Ελλάδα.  Η 

παρούσα  έρευνα  ασχολείται  με  τους 

έφηβους  χρήστες  της  νησιωτικής 

περιοχής  του  Βορείου  Αιγαίου.  Τα 

αποτελέσματα  που  προκύπτουν 

συγκρίνονται με τα υπάρχοντα από άλλες 

έρευνες, ώστε να εντοπιστούν ομοιότητες 

και διαφορές. Τέλος, προτείνονται τρόποι 

ενημέρωσης  και  αντιμετώπισης  του 

προβλήματος.  

Λέξεις  ‐  κλειδιά:  Κοινωνική  Δικτύωση, 

Web  2.0  Tools,  Facebook,  Έφηβοι 

Μαθητές. 

 

Εισαγωγή ‐ Κοινωνική Δικτύωση 

Η  παρούσα  έρευνα  πραγματοποιήθηκε 

με τη χρήση ανώνυμων ερωτηματολογίων 

σε  έφηβους  μαθητές  γυμνασίων  και 

λυκείων  της  Περιφέρειας  Βορείου 

Αιγαίου.  Η  έρευνα  αποσκοπεί  στην 

εξαγωγή  συμπερασμάτων,  τα  οποία  θα 

δώσουν μια εικόνα για τη χρήση και τους 

κινδύνους  των  κοινωνικών  δικτύων  και 

συγκεκριμένα  του  Facebook  από  τους 

μαθητές. 

Οι  ιστοσελίδες  κοινωνικής  δικτύωσης 

αποτελούν  ένα  είδος  εικονικής 

κοινότητας  που  έχει  γνωρίσει  αλματώδη 

δημοτικότητα  τα  τελευταία  χρόνια, 

κατέχοντας  σημαντική  θέση  στις 

προτιμήσεις  των  νέων.  Ορίζονται  ως 

υπηρεσίες  διαδικτύου  που  επιτρέπουν 

αφενός  στους  χρήστες  τους  να 

δημιουργούν  σε  ένα  περιβάλλον 

περιορισμένης πρόσβασης ένα δημόσιο ή 



ημιδημόσιο  προσωπικό  προφίλ  και 

αφετέρου να προβάλλουν έναν κατάλογο 

άλλων  χρηστών  με  τους  οποίους 

συνδέονται,  να  βλέπουν  και  να ψάχνουν 

στα  αντίστοιχα  προφίλ  των  συνδέσεων 

τους και των συνδέσεων άλλων μέσα στο 

σύστημα (Boyd & Ellison, 2008).  

Πρόσφατη  έρευνα  του  Ερευνητικού 

Πανεπιστημιακού  Ινστιτούτου  Ψυχικής 

Υγιεινής,  η  οποία  δημοσιεύθηκε  στον 

έντυπο  τύπο  (Ανδριτσόπουλος,  2012), 

αναδεικνύει  ότι  οι  Έλληνες  έφηβοι 

αφιερώνουν  πολύ  από  τον  ελεύθερο 

χρόνο  τους  σε  εβδομαδιαία  βάση  για  να 

«μεταφορτώσουν»  (download)  μουσική 

από  το  διαδίκτυο,  να  «ανεβάσουν» 

(upload)  φωτογραφίες,  να  παίξουν 

παιχνίδια και να επικοινωνήσουν με τους 

φίλους  τους  μέσω  των  ιστότοπων 

κοινωνικής  δικτύωσης  (facebook,  twitter 

κ.λπ.).  Η  διείσδυση  στον  πληθυσμό  της 

Ελλάδας  είναι  36,04%  (Οκτώβριος  2012) 

και  παρουσιάζει  συνεχή  άνοδο 

Socialbakers  (2012).  H  «ηλεκτρονική 

βόλτα»  στην  ψηφιακή  κοινωνία  γίνεται 

καθημερινή  και  αποδεικνύεται  ότι  οι 

Έλληνες  είναι  κοινωνικοί  και  δεν  είναι 

«φτωχοί  συγγενείς»  του  κυβερνοχώρου 

(Κολιού, 2010).  

Τα  κοινωνικά  δίκτυα  στο  διαδίκτυο 

αναπτύχθηκαν μετά τη μετάβαση από την 

τεχνολογία  Web  1.0,  όπου  ο  χρήστης 

απλά  επισκεπτόταν  σελίδες  με  ελάχιστες 

δυνατότητες δικής του συνεισφοράς στην 

τεχνολογία  Web  2.0,  όπου  ο  χρήστης 

χωρίς να διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις 

έχει  τη  δυνατότητα  δημιουργίας, 

ανάρτησης  και  διαμοίρασης 

περιεχομένου.  Η  εξέλιξη  αυτή  μετέβαλε 

τη  δομή  και  ανάπτυξη  του  Παγκόσμιου 

Ιστού  με  πολλούς  τρόπους  και  με  τις 

ιστοσελίδες  κοινωνικής  δικτύωσης  να 

συνιστούν  ενδεχομένως  τη 

σημαντικότερη αλλαγή.  

Αν και  τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί 

να  διαφέρουν,  σε  γενικές  γραμμές,  κάθε 

χρήστης,  με  την  εγγραφή  του  σε  μία 

ιστοσελίδα  κοινωνικής  δικτύωσης, 

δημιουργεί  την  προσωπική  του  σελίδα, 

όπου  μπορεί  να  αναρτήσει  πληροφορίες 

για τον εαυτό του. Οι πληροφορίες αυτές 

περιλαμβάνουν το πραγματικό του όνομα 

ή  κάποιο  ψευδώνυμο.  Επίσης,  είναι 

δυνατό  να  περιλαμβάνουν  επιπλέον 

πληροφορίες όπως φωτογραφίες, βίντεο, 

ημερομηνία  γέννησης,  τηλέφωνο 

επικοινωνίας,  οικογενειακή  κατάσταση 

και  προσωπικά  ενδιαφέροντα. 

Παράλληλα,  αποκτά  πρόσβαση  σε 

υπηρεσίες,  όπως  διαδικτυακή  συνομιλία 

(chat),  συμμετοχή  σε  διαγωνισμούς  και 

παιχνίδια,  δυνατότητα  ανταλλαγής 

σχολίων  για  τις  προσωπικές  του  σκέψεις 

και δραστηριότητες. 

Στις  ιστοσελίδες  κοινωνικής  δικτύωσης 

είναι  δυνατό  να  κάνει  κάποιος 



καινούριους φίλους και συνδέσεις, χωρίς 

ωστόσο  να  αποτελεί  αυτό  τον 

πρωταρχικό  σκοπό.  Ορισμένες 

ιστοσελίδες  υποστηρίζουν  υπάρχουσες 

φιλίες όπως το Friendster.com, ενώ άλλες 

εξυπηρετούν  τις  ανάγκες  συγκεκριμένων 

εθνικών,  πολιτικών,  θρησκευτικών  ή 

επαγγελματικών ομάδων, όπως το δίκτυο 

επιστημών  και  δασκάλων 

MySDcience.com.  Οι  ιστοσελίδες 

διαφέρουν  στους  κανόνες  όσον  αφορά 

την ιδιωτικότητα, το ποιος μπορεί να γίνει 

μέλος, τι μπορεί να καταχωρισθεί και πως 

βλέπουν  και  αλληλεπιδρούν  οι  άλλοι  με 

τις  δικτυακές  συνδέσεις.  Το 

χαρακτηριστικό  γνώρισμα  των 

ιστοσελίδων  κοινωνικής  δικτύωσης  είναι 

ότι  κάνουν  τον  ιστό  των  συνδέσεων 

ορατό  στο  χρήστη  και  σε  κάθε  άλλον. 

Επίσης,  σε  αντίθεση  με  άλλα  είδη 

διαδικτυακών  ομάδων  ή  κοινοτήτων, 

όπως  οι  λίστες  ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου και οι τοποθεσίες ανοιχτής 

πρόσβασης  (wiki),  οι  ιστοσελίδες 

κοινωνικής  δικτύωσης  οργανώνονται  με 

βάση  τους  ανθρώπους  και  όχι  τη 

θεματολογία. 

Η  πρώτη  αναγνωρίσιμη  ιστοσελίδα 

κοινωνικής δικτύωσης  το SixDegrees.com 

ξεκίνησε  το  1997.  Προσέλκυσε  πολλούς 

χρήστες  αλλά  απέτυχε  ως  επιχείρηση  το 

2000,  πιθανότατα  επειδή  η  αγορά  δεν 

ήταν ακόμη έτοιμη για μια τέτοια ιδέα. Το 

2002  εμφανίστηκε  το  Friendster, 

εκμεταλλευόμενο  με  άψογο  τρόπο  την 

ιδέα  ότι  οι  φίλοι  των  φίλων  θα 

αποτελούσαν  μια  πολύ  καλή  ομάδα από 

την οποία θα μπορούσαν  να προκύψουν 

αισθηματικοί  δεσμοί.  Το  MySpace 

ξεκίνησε  το  2003,  εκμεταλλευόμενο  τη 

δυσαρέσκεια  των  πρώην  χρηστών  του 

Friendster.  Εξαρχής  έδωσε  μεγάλη 

προσοχή  στην  προσέλκυση  θαυμαστών 

ανεξάρτητων  ροκ  συγκροτημάτων  και 

επέτρεψε  στους  χρήστες  να  αναπτύξουν 

συνδέσεις  με  τα  ίδια  τα  συγκροτήματα 

και  με  άλλους  οπαδούς  τους.  Επέτρεψε 

επίσης στους χρήστες να δημιουργήσουν 

ιδιαίτερα  εξατομικευμένα  προφίλ. 

Ωστόσο, ως μία  ιστοσελίδα γενικευμένης 

κοινωνικής  δικτύωσης,  σύντομα 

επισκιάστηκε  από  δύο  ανταγωνιστές.  Τις 

ιστοσελίδες  κοινωνικής  δικτύωσης 

Twitter και Facebook.  

To Twitter δημιουργήθηκε το Μάρτιο του 

2006 από  τον  Jack Dorsen. Πρόκειται  για 

μία  υπηρεσία  κοινωνικής  δικτύωσης  και 

micro‐blogging  που  επιτρέπει  στους 

χρήστες  να  στέλνουν  και  να  διαβάζουν 

σύντομα μηνύματα  έως 140  χαρακτήρες, 

γνωστά  ως  “tweets”.  Χρησιμοποιείται 

από  τους  χρήστες  για να κρατάνε επαφή 

με συναδέλφους, συγγενείς και φίλους με 

το  να  τους  «ακολουθούν»  (follow)  μέσω 

της  υπηρεσίας.  Η  υπηρεσία  διαδόθηκε 

γρήγορα  με  πάνω  από  300  εκατομμύρια 

tweets ημερησίως (Twitter blog,2011).  



Η  ιστοσελίδα  κοινωνικής  δικτύωσης 

Facebook  ξεκίνησε  τη  λειτουργία  της  το 

Φεβρουάριο  του  2004.  Σύμφωνα  με  την 

κεντρική  σελίδα  του,  στόχος  του 

Facebook  είναι  να  αποτελέσει  ένα 

εργαλείο σύνδεσης ανθρώπων με φίλους 

τους  με  τους  οποίους  έχουν  «χαθεί»  ή 

δεν  προλαβαίνουν  να  συναντηθούν  ή  με 

άλλους  που  εργάζονται,  σπουδάζουν  και 

ζουν  δίπλα  τους.  Επιδιώκει  (σε  αντίθεση 

με άλλες πλατφόρμες) να αποτελέσει ένα 

είδος γέφυρας μεταξύ του ψηφιακού και 

του  πραγματικού  κόσμου 

(Λαμπρινουδάκης,  2010).  Τον  Ιούνιο  του 

2008 ξεπέρασε το MySpace στο συνολικό 

αριθμό  χρηστών  σε  παγκόσμιο  επίπεδο 

και  έγινε  το  μεγαλύτερο  ηλεκτρονικό 

κοινωνικό  δίκτυο.  Το  πρώτο  τρίμηνο  του 

2012  είχαν  εγγραφεί  και 

χρησιμοποιούσαν  το  Facebook 

περισσότερα  από  800  εκατομμύρια 

άτομα. Τον Οκτώβριο του 2012 οι χρήστες 

ξεπέρασαν  το  1  δισσεκατομύριο 

(Socialbakers, 2012). 

 Ένα  χαρακτηριστικό  που  πιθανότατα 

συνέβαλε  στην  επιτυχία  του  Facebook 

είναι  οι  περιορισμοί  και  ο  έλεγχος  που 

μπορεί  να  έχει  κάθε  χρήστης  σχετικά  με 

την  πρόσβαση  στα  δικά  του  στοιχεία. 

Έρευνες  έχουν  δείξει  ότι  οι  χρήστες  του 

Facebook  συνδέονται  πρωταρχικά  με 

ανθρώπους  που  ήδη  ξέρουν  από 

υπάρχουσα  φυσική  επαφή  (Dwyer,  Hiltz 

&    Passerini,  2007).  Σε  αντίθεση  με  το 

Facebook,  οι  χρήστες  του  MySpace  δε 

γνωρίζονται εκ των προτέρων απαραίτητα 

μεταξύ  τους.  Τα  καινούρια  δίκτυα  σε 

αυτή  την περίπτωση δημιουργούνται  και 

αναπτύσσονται  από  τα  κοινά 

ενδιαφέροντα των χρηστών τους. Έτσι, αν 

και  το  MySpace  παρέχει  πολύ  λίγες 

ρυθμίσεις  ιδιωτικότητας,  αυτό  δεν 

αποτελεί  πρόβλημα  κατά  τη  δημιουργία 

νέων δικτύων, καθώς οι χρήστες σε αυτή 

την  περίπτωση  ενδιαφέρονται 

περισσότερο  για  να  ανταλλάξουν  κοινά 

ενδιαφέροντα  παρά  για  να  ανταλλάξουν 

προσωπικές  πληροφορίες  (Sorensen, 

2009).  Από  την  άλλη  μεριά  το  twitter 

φαίνεται  να  κινείται  ανάμεσα  σε  μια 

υπηρεσία  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου, 

μηνυμάτων  και  blogging.  Προσφέρει 

στους χρήστες του έναν εύκολο τρόπο για 

να  λαμβάνουν  σύντομα  μηνύματα  από 

τους  ανθρώπους  που  ακολουθούν.  Οι 

χρήστες μπορούν να διαλέξουν τι και από 

ποιον θέλουν να διαβάσουν κάτι. Έχει δε 

αποδειχθεί  ιδιαίτερα  χρήσιμο  στους 

επαγγελματίες  για  την  προώθηση  ιδεών 

και προϊόντων. 

Facebook 

Ο  ιδρυτής  του Mark  Zuckerberk  έγραψε 

το  Facemash,  πρόγονο  του  σημερινού 

Facebook,  τον  Οκτώβριο  του  2003.  Τον 

Ιανουάριο  του  2004  ξεκίνησε  τη 



δημιουργία  ενός  νέου  ιστότοπου 

εμπνευσμένο  από  ένα  άρθρο  της 

ημερήσιας  εφημερίδας  “Harvard 

Crismon”  το  οποίο  αφορούσε  το 

Facemash.  Το  Φεβρουάριο  του  2004 

ανέβηκε  το  “TheFacebook”  το  οποίο 

αρχικά  φιλοξενήθηκε  στη  διεύθυνση 

theFacebook.com.  Αρχικά,  η  εγγραφή 

μελών  επιτρεπόταν  μόνο  στους 

σπουδαστές  του  κολεγίου  Harvard.  Aπό 

τους  πρώτους  μήνες  περισσότεροι  από 

τους  μισούς  σπουδαστές  του  είχαν 

εγγραφεί  ως  μέλη  στην  ιστοσελίδα.  Το 

Μάρτιο  του  2004  η  λειτουργία 

επεκτάθηκε  στα  πανεπιστήμια  Stanford, 

Columbia  και  Yale,  η  οποία 

ακολουθήθηκε  από  σταδιακή  επέκταση 

στα  περισσότερα  πανεπιστήμια  των 

Η.Π.Α.  και  του  Καναδά.  Το  2005  το 

Facebook  αφαίρεσε  από  το  όνομα  το 

“The”  και  το  Σεπτέμβριο  του  2005 

ξεκίνησε  μία  έκδοση  η  οποία  αφορούσε 

μαθητές  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης. 

Το  διάστημα  αυτό  τα  σχολικά  δίκτυα 

έπρεπε  να  λάβουν  πρόσκληση  για  να 

συμμετέχουν.  Από  το  Σεπτέμβριο  του 

2006 το Facebook είναι ανοιχτό σε όσους 

έχουν  μια  έγκυρη  διεύθυνση 

ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  και 

δηλώνουν  ότι  είναι  ηλικίας  άνω  των  13 

ετών.  Οι  χρήστες  μπορούν  να 

δημιουργήσουν  ένα  προσωπικό  προφίλ, 

να  προσθέσουν  άλλους  χρήστες  ως 

φίλους  και  να  ανταλλάσσουν  μηνύματα, 

συμπεριλαμβανομένων  και  αυτόματων 

μηνυμάτων,  τα  οποία  δημιουργούνται 

όποτε  μεταβάλλουν  στοιχεία  στο  προφίλ 

(profile)  τους.  Επιπλέον  οι  χρήστες 

μπορούν  να  συμμετέχουν  σε  ομάδες 

χρηστών  (groups)  με  κάποιο  κοινό 

ενδιαφέρον,  οργανωμένες  από  σχολεία, 

το  εργασιακό  περιβάλλον,  πανεπιστήμιο 

ή  κάποιο  άλλο  χαρακτηριστικό 

(Wikipedia, 2012). 

Οι  λόγοι  για  τους  οποίους  παρουσιάζει 

αυτή  την  επιτυχία  το  Facebook 

εξετάζονται  μέσα  από  ένα  συνδυασμό 

ερευνών,  οι  οποίες  πραγματοποιήθηκαν 

το 2008 (Joinson, 2008). Οι έρευνες αυτές 

προσπαθούν  να  κωδικοποιήσουν  τον 

τρόπο  με  τον  οποίο  οι  χρήστες 

χρησιμοποιούν  το  Facebook  και  να 

αναγνωρίσουν  ποιες  δράσεις  τους 

προσελκύουν  περισσότερο  σε  αυτό.  Η 

μελέτη  συνδυάζει  έρευνες  και 

καταφέρνει  να  αναγνωρίσει  συνολικά 

επτά  παράγοντες  που  καθορίζουν  τη 

χρήση και την ικανοποίηση σχετικά με τη 

χρήση του Facebook:  

 Κοινωνική  σύνδεση  (social 

connection), 

 Κοινά  ενδιαφέροντα  (shared 

identities), 

 Φωτογραφίες (photographs), 

 Περιεχόμενο (content), 

 Κοινωνική αναζήτηση (social search), 

 Πλοήγηση  στο  κοινωνικό  δίκτυο 

(social network surfing), 



 Ενημέρωση  κατάστασης  (status 

updating). 

Σε  μία  άλλη  μελέτη  εξετάζεται  η 

δυνατότητα  και  η  αποτελεσματικότητα 

που μπορεί να έχει η χρήση του Facebook 

ως  εκπαιδευτικό  εργαλείο.  Στη  μελέτη 

αυτή  εξετάζεται  το  μάθημα  «Δίκτυα 

Υπολογιστών  και  Επικοινωνία».  Το  υλικό 

για  τα  μαθήματα  βρισκόταν  σε  σελίδα 

του  μαθήματος  η  οποία  δημιουργήθηκε 

στο  Facebook.  Οι  μαθητές  είχαν  τη 

δυνατότητα  να  το  διαβάσουν  και  να 

απαντήσουν  σε  πιθανές  ερωτήσεις 

συμμαθητών  τους  καθώς  και  να  θέσουν 

νέες ερωτήσεις. Η αποδοχή του Facebook 

ως  εργαλείο  εκπαίδευσης,  ήταν  γενικά 

αυξημένη μεταξύ των μαθητών οι οποίοι 

χρησιμοποιούσαν αρκετά το Facebook και 

για  άλλους  σκοπούς  και  λιγότερο  από 

αυτούς  που  δεν  έκαναν  ή  έκαναν 

περιορισμένη χρήση του για άλλο λόγο. Η 

μελέτη αυτή έδειξε επίσης, ότι οι μαθητές 

συμμετείχαν  περισσότερο  όταν  ο 

εκπαιδευτικός  λειτουργούσε  ως 

διαχειριστής στο Facebook. Δηλαδή, όταν 

ο  εκπαιδευτικός  επέβλεπε  την  όλη 

διαδικασία  μέσω  Facebook.  Το 

συμπέρασμα  της  μελέτης  είναι  ότι  το 

Facebook  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  και 

ως εκπαιδευτικό εργαλείο προσφέροντας 

ένα  ευχάριστο  μάθημα,  με  αρκετό  υλικό 

σε ηλεκτρονική μορφή καθώς «υλοποιεί» 

τη  συνεργατική  μάθηση  (Kayri  &  Cakir, 

2011). 

Στην  Ελλάδα,  τo  Ελληνικό  Κέντρο 

Ασφαλούς  διαδικτύου  ‐  saferinternet.gr, 

δημοσίευσε  (Δεκέμβριος 2011)  οδηγό με 

θέμα  την  «Προστασία  της  ιδιωτικής  μας 

σφαίρας  στο  Facebook  ‐  Πώς  μπορούμε 

να  ελέγχουμε  και  να  ρυθμίζουμε  την 

πρόσβαση  στα  δεδομένα  μας  μέσα  από 

τις  οθόνες  του Facebook»  (Safer  Internet 

Hellas,  2011).  Εκπαιδευτικοί  και  ειδικοί 

επιστήμονες  συμβουλευτικής  της 

Περιφέρειας  Βορείου  Αιγαίου 

δημοσίευσαν  (Νοέμβριος  2011) 

εγχειρίδιο που απευθύνεται σε γονείς και 

εκπαιδευτικούς,  οι  οποίοι  θα  πρέπει  να 

γνωρίζουν  ότι  τα  παιδιά  έχουν  το 

δικαίωμα  της  ελεύθερης  ανάπτυξης  της 

προσωπικότητάς  τους  και  ότι  αποτελεί 

υποχρέωση της οικογένειας αλλά και του 

σχολείου, η προστασία των ανηλίκων από 

την  έκθεσή  τους  σε  επιβλαβές 

περιεχόμενο  στο  Διαδίκτυο 

(Θεοφανέλλης  κ.α.,  2012).  Έρευνα 

μεταπτυχιακών  φοιτητών  του 

Πανεπιστημίου  Αιγαίου    εκθέτει  τα 

ζητήματα  ασφάλειας  κατά  την 

αξιοποίηση  κοινωνικών  δικτύων  στην 

εκπαίδευση  (Πανούσου  &  Πανταζή, 

2012). 

Σκοπός  αυτής  της  εργασίας  είναι  να 

ερευνηθεί αφενός η χρήση του Facebook 

από  τους  μαθητές  της  περιοχής  του 

Βορείου  Αιγαίου  καθώς  και  τα  πιθανά 

προβλήματα  που  προκύπτουν  από  αυτή 

και  αφετέρου  να  προταθούν  λύσεις  στο 



πλαίσιο της διδασκαλίας των μαθημάτων 

Πληροφορικής  στην  εκπαίδευση.  Για  την 

έρευνα συντάχθηκε και χρησιμοποιήθηκε 

ερωτηματολόγιο. 

Ερωτηματολόγιο 

Το  ερωτηματολόγιο  που  χρησιμοποιή‐ 

θηκε  για  την  έρευνα  αποτελείται  από  5 

ενότητες  και  21  ερωτήσεις  συνολικά,  οι 

οποίες  αφορούν:  1)  Γενικά  στοιχεία,  2) 

Χρήση,  3)  Προσωπικά  Δεδομένα,  4) 

Εφαρμογές και τέλος 5) Ενημέρωση.  

Η  πρώτη  ενότητα  αφορά  καθαρά  δημο‐

γραφικά  στοιχεία,  όπως  το  φύλο,  η 

ηλικία, o  τόπος διαμονής,  το σχολείο και 

η  τάξη  την  οποία  παρακολουθεί  ο  κάθε 

μαθητής.  

Η  δεύτερη  ενότητα  αφορά  ερωτήσεις 

σχετικά  με  τη  χρήση  ή  όχι  ιστοσελίδων 

κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook, 

το hi5  κ.α.  Στην  ενότητα αυτή  εξετάζεται 

ποιοι  από  τους  μαθητές  θεωρούν  ότι  οι 

ίδιοι  γνωρίζουν  τι  είναι  ιστοσελίδες 

κοινωνικής  δικτύωσης,  και  αν  ναι,  ποιες 

σελίδες αυτού του είδους χρησιμοποιούν, 

καθώς και τους λόγους που τους ώθησαν 

στη  χρήση  αυτών  των  σελίδων.  Οι 

ερωτήσεις  αυτής  της  ενότητας  είναι 

κλειστού τύπου και οι μαθητές καλούνται 

να  επιλέξουν  καμία,  μία  ή  και 

περισσότερες  απαντήσεις.  Εξαίρεση 

αποτελεί η ερώτηση που αφορά το μέσο 

χρόνο  χρήσης  τέτοιων  ιστοσελίδων  σε 

καθημερινή  βάση  όπου  δεκτές  γίνονται 

απαντήσεις με καμία ή μία απάντηση. 

Η  τρίτη ενότητα περιλαμβάνει  ερωτήσεις 

σχετικές με  τη δημοσιοποίηση πραγματι‐ 

κών προσωπικών στοιχείων στο Facebook 

καθώς και  τη συχνότητα με  την οποία οι 

μαθητές  δημοσιεύουν  αναρτήσεις.  Στην 

ενότητα  αυτή  περιλαμβάνονται  και 

ερωτήσεις  σχετικά  με  τη  γνώση  των 

μαθητών  γύρω  από  θέματα  τα  οποία 

αφορούν  τη  δυνατότητα  χρήσης  των 

στοιχείων  που  δημοσιεύουν  στο 

Facebook  από  το  Facebook  ή  και  από 

τρίτους  για  διαφημιστικούς  ή  άλλους 

σκοπούς.  Οι  ερωτήσεις  αυτής  της 

ενότητας  είναι  κλειστού  τύπου  και  οι 

μαθητές  καλούνται  να  απαντήσουν 

επιλέγοντας  καμία,  μία  ή  περισσότερες 

απαντήσεις  σε  κάθε  ερώτηση.  Στην 

ενότητα αυτή περιλαμβάνεται ερώτηση η 

οποία  αφορά  το  αν  κάποιος  μαθητής 

υπήρξε  κάποια  στιγμή  θύμα 

οποιουδήποτε είδους παρενόχλησης. 

Η  τέταρτη  ενότητα  εξετάζει  τον  τρόπο 

χρήσης  και  τις  προτιμήσεις  των  χρηστών 

σε  ότι  αφορά  τα  είδη  των  εφαρμογών  – 

υπηρεσιών του Facebook τα οποία χρησι‐

μοποιούν.  Οι  ερωτήσεις  είναι  κλειστού 

τύπου και επιδέχονται μία απάντηση.  

Η  πέμπτη  και  τελευταία  ενότητα  του 

ερωτηματολογίου αφορά την ενημέρωση 



σχετικά με θέματα που αφορούν τόσο τις 

ιστοσελίδες  κοινωνικής  δικτύωσης  όσο 

και  γενικότερα  θέματα  ασφάλειας  στο 

Διαδίκτυο. Τα ερωτήματα διερευνούν την 

επιθυμία  των  χρηστών  για  ενημέρωση 

γύρω  από  αυτά  καθώς  και  το  βαθμό 

γνώσης τους γύρω από κέντρα στα οποία 

μπορούν να απευθυνθούν, σε περίπτωση 

που  διαπιστώσουν  την  ύπαρξη  κάποιου 

προβλήματος ή γίνουν οι ίδιοι στόχος.  

Αποτελέσματα 

Γενικά Στοιχεία 

Η  έρευνα  πραγματοποιήθηκε  σε  σχολεία 

δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  (Γυμνάσια 

και  Λύκεια)  στην  Περιφέρεια  Βορείου 

Αιγαίου  και  συγκεκριμένα  στη  Λέσβο, 

Σάμο  και  Χίο,  για  το  σχολικό  έτος  2011‐

2012.  Το  σύνολο  του  δείγματος 

αποτελείται  από  300  ερωτηθέντες 

μαθητές, οι οποίοι συμπλήρωσαν γραπτά 

τα  300  ερωτηματολόγια.  Ο  μέσος  όρος 

ηλικίας  των  συμμετεχόντων  είναι  15,043 

ενώ  η  μεγαλύτερη  ηλικία  είναι  19  και  η 

μικρότερη  13.  Το  ποσοστό  συμμετοχής 

είναι 54% αγόρια και 46% κορίτσια. 

Χρήση 

Αναφορικά με τη χρήση των ιστοσελίδων 

κοινωνικής  δικτύωσης  το  70%  των 

μαθητών γνωρίζει τι είναι, ενώ το 30% δε 

γνωρίζει  καθόλου.  Στην  ερώτηση  αν  οι 

μαθητές  έχουν  λογαριασμό  σε  κάποια 

από  αυτές,  πρωταθλητής  αναδεικνύεται 

το Facebook με 80%, ακολουθεί το Ηi5 με 

10,66%,  το  twitter  με  7%  και  τέλος  το 

Myspace  με  3,66%.  Ένα  31,66%  δηλώνει 

ότι  διατηρεί  λογαριασμούς  σε  κάποια 

άλλη  πλατφόρμα  κοινωνικής  δικτύωσης. 

Ο  βασικός  λόγος  δημιουργίας 

λογαριασμού  στο  Facebook  είναι  η 

επικοινωνία των μαθητών με ανθρώπους 

που δε συναντούν από κοντά σε ποσοστό 

49%,  ενώ  ένα  34,66%  δημιούργησε 

λογαριασμό στο Facebook για να περνάει 

τον ελεύθερο χρόνο του. Άλλοι λόγοι για 

τους  οποίους,  δηλώνουν  οι  έφηβοι  ότι 

δημιούργησαν λογαριασμό στο Facebook 

είναι:  επειδή  είχαν  οι  συμμαθητές,  από 

περιέργεια και τέλος για να κάνουν νέους 

φίλους,  με  ποσοστά  22,33%,  17%  και 

14,33  αντίστοιχα.  Ενδιαφέρον  παρουσι‐ 

άζει  το  γεγονός  ότι  μόλις  το  7,33% 

χρησιμοποιεί το Facebook σε καθημερινή 

βάση  για  περισσότερες  από  τρεις  ώρες 

ενώ  το  34%  λιγότερο  από  μια  ώρα,  το 

24,66% δύο ώρες και το 6% τρεις ώρες. 

Προσωπικά Δεδομένα 

Το  μεγαλύτερο  ποσοστό  των  μαθητών, 

πάνω από το 60% δημοσιεύει στο προφίλ 

(profile)  του  το  ακριβές  ονοματεπώνυμο 

αλλά  και  την  ημερομηνία  γέννησής  του. 

Στοιχεία  επικοινωνίας  όπως  είναι  τα 

στοιχεία  της  διεύθυνσης,  το  τηλέφωνο 

και  το  e‐mail  δημοσιεύει  ένα  14%. 

Στοιχεία  προσωπικής  κατάστασης  όπως 

είναι  η  κατάσταση  σχέσης,  οι  πολιτικές 



και θρησκευτικές απόψεις δημοσιεύει  το 

37,66%. Μόνο το 15,66% των μαθητών δε 

δημοσιεύει τίποτα από τα προσωπικά του 

στοιχεία στο προφίλ.  Αξιοσημείωτο  είναι 

ότι  περισσότερο  από  το  70%  των 

μαθητών δημοσιεύει φωτογραφικό υλικό. 

Η  συχνότητα  δημοσίευσης  των 

αναρτήσεων  στον  τοίχο  (wall) 

κατανέμεται  με  33%  μια  έως  δύο  φορές 

την  ημέρα,  τρεις  έως  πέντε  φορές  την 

ημέρα το 13,33%, σε καθημερινή βάση το 

19,33%  και  καθόλου  το  22,33%.  To 

33,66%  δημοσιεύει  φωτογραφίες,  το 

65,33%  σχόλια  ενώ  το  μεγαλύτερο 

ποσοστό  54%  κοινοποιεί  συνδέσμους 

ιστοσελίδων  όπως  π.χ.  βίντεο  από  το 

youtube.  Στην  ερώτηση  για  το  αν  οι 

μαθητές  γνωρίζουν  ότι  το  Facebook 

μπορεί να χρησιμοποιήσει νόμιμα όλα τα 

προσωπικά  στοιχεία  από  το  προφίλ  και 

τον τοίχο τους το 57% έχει επίγνωση, ενώ 

το  43%  το  αγνοεί.  Επίσης,  ένα  μεγάλο 

ποσοστό το 37,66% δε γνωρίζει τι πρέπει 

να  κάνει  στην  περίπτωση  που  κάποιος 

άλλος  χρήστης  του  Facebook, 

χρησιμοποιήσει  κάποιες  από  τις 

προσωπικές  πληροφορίες  και 

δημιουργήσει  ένα  νέο  προφίλ  με  το 

όνομα  του  μαθητή  που  έκλεψε  τα 

στοιχεία.  Σημαντικό,  επίσης,  είναι  ότι  το 

14,33%  των  μαθητών  έχει  δεχθεί 

Εξύβριση,  το  2,66%  Απειλή,  το  3,66% 

Σεξουαλική  παρενόχληση,  το  3,66% 

Κακόβουλη χρήση προσωπικών στοιχείων 

και το 81% τίποτε από τα παραπάνω. 

Εφαρμογές 

Το  54%  των  μαθητών  χρησιμοποιούν 

εφαρμογές  (applications)  όπως  είναι  τα 

παιχνίδια  (π.χ.  FarmVille),  το  64,33%  την 

υπηρεσία  της  συνομιλίας  (chat)  και  το 

56,33%  είναι  μέλη  σε  διαδικτυακές 

κοινότητες (groups) του Facebook. 

Ενημέρωση 

Στην  5η  Ενότητα  του  ερωτηματολογίου 

και στην 20η ερώτηση:  

«Σε ποια από τα παρακάτω θα θέλατε να 

υπάρχει  σχετική  ενημέρωση  για  θέματα 

που αφορούν το Facebook;» , δόθηκαν οι 

παρακάτω απαντήσεις : 

 

Σχολείο  59,33% 

Μ.Μ.Ε. (τηλεόραση, εφημερίδες, περιοδικά)  29,66% 

Διαδίκτυο  36,00% 

Στην  21η  και  τελευταία  ερώτηση:  «Για  ποιους  από  τους  παρακάτω  φορείς  γνωρίζετε  την 

ύπαρξη και λειτουργία τους;» , δόθηκαν οι παρακάτω απαντήσεις : 

 



Ασφάλεια στο Διαδίκτυο, Π.Σ.Δ.‐http://blogs.sch.gr/internet‐safety  27,33% 

Ελληνική ανοικτή γραμμή για το παράνομο περιεχόμενο στο Διαδίκτυο ‐ 

Safeline.gr 

30,00% 

Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου ‐ Saferinternet.gr  35,66% 

Τμήμα Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στην Ελληνική Αστυνομία   44,33% 

Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων  15,66% 

Ομάδα Δράσης για την Ψηφιακή Ασφάλεια (DART)  12,33% 

Καμία Επιλογή  22,33% 

Συμπεράσματα 

Οι  συνδέσεις  μας  με  άλλους  ανθρώπους 

έχουν  μέγιστη  σημασία  και  στην 

περίπτωση  των  έφηβων  μαθητών  ακόμη 

πιο  πολύ  λόγω  της  ιδιαιτερότητάς  τους 

(Christakis &  Fowler, 2010). To  Facebook 

έχει διεισδύσει  για  τα  καλά στη  ζωή  των 

Ελλήνων μαθητών και αποτελεί το παρόν 

και  ίσως  το  μέλλον  της  κοινωνικής 

δικτύωσης.  Είναι  ένα  από  τα  φαινόμενα 

της  εποχής,  το  οποίο  υποστηρίζει 

πολυδιάστατη  επικοινωνία  (Θωμάδης 

κ.α., 2010). Απαιτείται σωστή ενημέρωση 

για  τους  κινδύνους  που  ελλοχεύουν  από 

τη  χρήση  του.  Η  ενημέρωση  πρέπει  να 

γίνεται  στο  σχολείο,  όπως προκύπτει  και 

από  την  έρευνα,  σε  συνδυασμό  με  τους 

σχετικούς  φορείς  που  εδρεύουν  στην 

Ελλάδα.  

Για την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου προ‐

κύπτουν τα παρακάτω συμπεράσματα: 

 Οκτώ στους δέκα μαθητές διατηρούν 

λογαριασμό  στο  Facebook,  ποσοστό 

που είναι σημαντικά μεγαλύτερο από 

το 60% που διαπιστώνει η έρευνα του 

Ελληνικού  Κέντρου  Ασφαλούς 

διαδικτύου  η  οποία  αναφέρεται  σε 

όλη την Ελλάδα   (Ανδριτσόπουλος, 

2012). 

 Επτά  στους  δέκα  μαθητές 

δημοσιεύουν φωτογραφικό υλικό στο 

Facebook. 

 Σχεδόν  μισοί  από  τους  μαθητές  δε 

γνωρίζουν ότι το Facebook μπορεί να 

χρησιμοποιήσει  νόμιμα  όλα  τα 

προσωπικά  στοιχεία  που  υπάρχουν 

στο  προφίλ  τους  αλλά  και  τις 

πληροφορίες από τον τοίχο τους. 

 Περισσότεροι  από  τους  μισούς 

μαθητές  χρησιμοποιούν  την 

υπηρεσία της   συνομιλίας. 

 Δύο  στους  δέκα  μαθητές  έχουν 

αντιμετωπίσει  κάποιο  δυσάρεστο 

γεγονός   όπως  εξύβριση,  απειλή, 

σεξουαλική  παρενόχληση  ή 

κακόβουλη  χρήση  προσωπικών 

στοιχείων. 

 Στο  σχολείο  θα  προτιμούσαν  οι  έξι 

στους  δέκα  μαθητές  να  γίνεται 

ενημέρωση για   το Facebook. 



Λόγω της χρήσης του Facebook από μεγά‐

λο  ποσοστό  μαθητών,  της  άγνοιας  για 

βασικά ζητήματα προστασίας, καθίσταται 

επιτακτική η ενημέρωσή τους. Οι μαθητές 

φαίνεται να εμπιστεύονται το σχολείο και 

πιο συγκεκριμένα τους καθηγητές Πληρο‐

φορικής  ως  πηγή  ενημέρωσης  και  επι‐

μόρφωσής  τους  και  επιθυμούν  η 

εκπαίδευση  τους  να  γίνει    στο  πλαίσιο 

των  μαθημάτων  πληροφορικής.  Πέρα 

από αυτό μπορεί κατά τόπους να διοργα‐

νωθούν ημερίδες ενημέρωσης για γονείς, 

μαθητές  και  εκπαιδευτικούς  καθώς  είναι 

σημαντικό όλοι να γνωρίζουν το μέσο, τις 

δυνατότητες  που  παρέχει,  αλλά  και  τα 

προβλήματα  που  μπορεί  να  προκύψουν 

από την κακή χρήση. Αν και η ενημέρωση 

πρέπει  να  είναι  μια  συνεχής  διαδικασία, 

προτείνουμε τη συμμετοχή των σχολείων 

ως  πρεσβευτές  στον  εορτασμό  για  το 

Ασφαλές  Διαδίκτυο  του  Ελληνικού 

Κέντρου  Ασφαλούς  Διαδικτύου  ‐ 

saferinternet.gr  σε  συνδυασμό  με  την 

ενεργή  συμμετοχή  των  μαθητών  και 

εκπαιδευτικών. 

Μια άλλη δράση που υλοποιείται από την 

αρχή της φετινής σχολικής χρονιάς (2012‐

2013)  είναι  η  επιμόρφωση  των 

εκπαιδευτικών  πληροφορικής  Βορείου 

Αιγαίου  στη  χρήση  διαδικτυακής  εκπαι‐

δευτικής πλατφόρμας, που έχει παρόμοια 

μορφή με το Facebook αλλά είναι κλειστή 

και  έχει  συγκεκριμένα  μέλη  (Edmodo). 

Βασικό  στόχο  της  δράσης  αποτελεί  η 

εκπαίδευση  των  εκπαιδευτικών  και 

εκείνων  που  θα  πεισθούν  για  την 

ωφέλεια και την προσφορά της, έτσι ώστε 

στη συνέχεια  να  την  εφαρμόσουν  και  να 

την αξιοποιήσουν με τους μαθητές για τα 

μαθήματά  τους.  Μέσα  από  αυτή  τη 

λειτουργία  οι  μαθητές  θα  εντοπίσουν  τα 

θετικά  του  μέσου  και  θα  μυηθούν  σε 

καλές πρακτικές. 
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Περίληψη 

Η αναγκαιότητα της επιμόρφωσης ανα-

γνωρίζεται από το σύνολο του εκπαιδευ-

τικού κόσμου και θεωρείται ως ακρογω-

νιαίος λίθος για τη 

βελτίωση της απο-

τελεσματικότητας 

των εκπαιδευτικών 

και κατά συνέπεια 

της εκπαίδευσης. Η 

μεγάλη διασπορά όμως των εκπαιδευτι-

κών στη χώρα μας, οι αυξημένες οικογε-

νειακές και επαγγελματικές τους εξωσχο-

λικές υποχρεώσεις έχουν ως συνέπεια τη 

δυσκολία πρόσβασης σε επιμορφωτικά 

προγράμματα που υλοποιούνται κυρίως 

σε πρωτεύουσες νομών. Η εκπαίδευση 

από απόσταση δίνει τη δυνατότητα στον 

εκπαιδευόμενο να επιλέγει ο ίδιος το χώ-

ρο, τον χρόνο μελέτης και το ρυθμό με 

τον οποίο μαθαίνει. Το διαδίκτυο και συ-

γκεκριμένα το YouTube, παίζει σημαντικό 

ρόλο στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 

Υπάρχουν πολλοί τομείς που χρησιμοποι-

είται το YouTube για εκπαιδευτικούς σκο-

πούς, όπως στην ιατρική, στην βιολογία, 

στα μαθηματικά, στη χημεία, στην πολιτι-

κή, για χρήση δεδομένων,  για διδασκα-

λία, για εκμάθηση ξένων γλωσσών. Στο 

χώρο όμως της Φυσικής Αγωγής, οι έρευ-

νες για τη χρήση του YouTube ως εκπαι-

δευτικό εργαλείο είναι περιορισμένες. 

Λέξεις-κλειδιά: εξ Αποστάσεως εκπαί-

δευση, αυτονομία στη μάθηση, οπτικός 

αλφαβητισμός, διαδίκτυο, YouTube, επι-

μόρφωση 

 

Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται ση-

μαντικές αλλαγές σε όλους τους τομείς 

των ανθρώπινων δραστηριοτήτων έχο-

ντας σαν κοινό παρονομαστή την έκρηξη 

και πρόοδο των επιστημονικών γνώσεων 

αλλά και τις εξελίξεις που φέρνουν οι τε-



χνολογίες των πληροφοριών και των επι-

κοινωνιών στη ζωή μας. Η ανάπτυξη της 

τεχνολογίας και η ταχύτατη μετάδοση 

γνώσεων έχουν δημιουργήσει μια νέα 

πραγματικότητα αυξάνοντας ολοένα και 

περισσότερο τους ρυθμούς εξέλιξης σε 

πολλές επιστήμες, αλλάζοντας τα μέχρι 

τώρα δεδομένα. Οι εξελίξεις αυτές δεν 

αφήνουν ανεπηρέαστη και την εκπαίδευ-

ση η οποία είναι αλληλένδετη με τις κοι-

νωνικές μεταβολές. Η εξέλιξη της εκπαί-

δευσης συμβαδίζει με την εξέλιξη της 

κοινωνίας. Ήδη από την προηγούμενη 

δεκαετία γίνεται αντιληπτό-και παραμέ-

νει ακόμη- ότι η εκπαίδευση δεν μπορεί 

να αγνοήσει αυτές τις τεχνολογικές και 

κοινωνικές εξελίξεις γιατί κινδυνεύει να 

αποκοπεί από την κοινωνία (Κελεσίδης, 

1998). 

Η διαρκής επιμόρφωση των εκπαιδευτι-

κών είναι αναγκαία τόσο για τη συνεχή 

επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξή 

τους, όσο και για τον εκσυγχρονισμό και 

την ανάπτυξη των ίδιων των εκπαιδευτι-

κών συστημάτων. Έχει καταγραφεί πως οι 

ταχύτατες εξελίξεις στην επιστήμη και την 

τεχνολογία και η συνακόλουθη απαξίωση 

των γνώσεων που επιφέρουν, καθώς και 

οι διάφορες εκπαιδευτικές και κοινωνικές 

αλλαγές απαιτούν από τον εκπαιδευτικό 

διαρκή επιστημονική ενημέρωση (Αντω-

νίου, κ. ά., 2001; Παπαδούρης, 2001). 

Η μεγάλη διασπορά των εκπαιδευτικών 

μονάδων στη χώρα μας έχει ως συνέπεια 

τη δυσκολία πρόσβασης των εκπαιδευτι-

κών σε επιμορφωτικά προγράμματα που 

υλοποιούνται κυρίως σε πρωτεύουσες 

νομών (Παπαδούρης, 2001). Εκτός από 

τις δυσκολίες μετακίνησης συχνά η συμ-

μετοχή σε επιμορφωτικά προγράμματα 

προσκρούει σε αυξημένες οικογενειακές 

και επαγγελματικές εξωσχολικές υπο-

χρεώσεις. Επιπρόσθετα, η διασπορά εκ-

παιδευτικών αποσπασμένων σε σχολικές 

μονάδες και Γραφεία Εκπαίδευσης του 

εξωτερικού, τους αποκόπτει από τις επι-

μορφωτικές δραστηριότητες στην Ελλάδα 

με αποτέλεσμα τη μειωμένη επαφή τους 

με τις εκπαιδευτικές εξελίξεις. Ωστόσο 

υψηλό ποσοστό εκπαιδευτικών επιθυ-

μούν να επιμορφωθούν ή να συμμετά-

σχουν σε μεταπτυχιακά προγράμματα 

(Antoniou & Gotzaridis, 2010; Δήμου, 

2003). Έτσι αντιστοιχώντας αυτά τα χα-

ρακτηριστικά (McGloughlin, & Lee, 2010) 

αναζητούν συνεχώς πληροφορίες είτε για 

να αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα 

στην εργασία τους, είτε για προσωπική 

τους ενημέρωση, είτε τέλος από περιέρ-

γεια.  

Συνυπολογίζοντας τα παραπάνω, καθώς 

και τις αλλαγές, οι οποίες αποτελούν συ-

νέπεια κοινωνικών διαδικασιών μεγάλου 

εύρους, όπως είναι η αλλαγή του πληθυ-

σμού και των δημογραφικών χαρακτηρι-

στικών των εκπαιδευόμενων, η αλματώ-



δης αύξηση της γνώσης και της ανάγκης 

συνεχούς ενημέρωσης και κατάρτισης, 

ενώ παράλληλα ενσωματώνεται η ανά-

πτυξη της πληροφορικής και η συνεχώς 

μεγαλύτερη συμμετοχή της στην εκπαι-

δευτική διαδικασία, οδηγούμαστε στην 

καταλυτική εξέλιξη του τομέα της εκπαί-

δευσης από απόσταση. 

 

Η εκπαίδευση από απόσταση 

Η εξ Αποστάσεως εκπαίδευση (εξΑε) απο-

τελεί ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον με 

ιδιαίτερη δομή και στόχους. Η δομή του 

χαρακτηρίζεται κυρίως από τη γεωγραφι-

κή απόσταση που έχει ο διδασκόμενος 

από το διδακτικό ίδρυμα και το διδάσκο-

ντα καθώς και από τα τεχνικά μέσα που 

χρησιμοποιούνται προκειμένου να γεφυ-

ρωθεί η απόσταση αυτή. Οι στόχοι του 

περιλαμβάνουν την παροχή εκπαίδευσης 

ακόμα και σε πληθυσμούς οι οποίοι δεν 

έχουν πρόσβαση σε αυτήν λόγω των ειδι-

κών τους αναγκών. Το γεγονός ωστόσο 

ότι στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση ο 

εκπαιδευόμενος είναι ανεξάρτητος από 

τη συνεχή παρουσία του διδάσκοντα δε 

συνεπάγεται αυτόματα την ύπαρξη αυτο-

νομίας στη μάθησή του (Βεργίδης κ.ά., 

1999). 

 

Αυτονομία στη μάθηση 

Η έννοια της αυτονομίας αφορά στο δι-

καίωμα που έχει το εκπαιδευόμενο άτο-

μο να αναλαμβάνει την ευθύνη της μα-

θησιακής του πορείας, και πιο συγκεκρι-

μένα, να ορίζει το σκοπό, το περιεχόμενο, 

τη μέθοδο και την αξιολόγηση της μαθη-

σιακής του διαδικασίας (Brockett, R. G. & 

Hiemstra, R. 1991). Ο αυτόνομος εκπαι-

δευόμενος παρουσιάζεται να διαθέτει 

ευχέρεια επιλογών για τη μάθησή του, τις 

οποίες εφαρμόζει κατά την οργάνωση και 

διεξαγωγή μαθησιακών έργων και δρα-

στηριοτήτων. Προσεγγίζει διεισδυτικά 

τους μαθησιακούς του τρόπους και τις 

στρατηγικές, εμπλέκεται και διαχειρίζεται 

ενεργητικά τη μάθηση, η οποία προκύ-

πτει ως αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας 

του, της προσωπικής προσπάθειας και 

της αλληλεπίδρασης με πηγές μάθησης. 

Αναγνωρίζει και αξιολογεί τις μαθησιακές 

του ανάγκες, μορφοποιεί και διαμορφώ-

νει μαθησιακούς σκοπούς και στόχους, 

επιλέγει το περιεχόμενο μάθησης, πηγές 

μάθησης, μεθόδους και δραστηριότητες, 

σχεδιάζει τον τρόπο προσέγγισης κάθε 

μαθησιακού έργου, και ο ίδιος οργανώ-

νει, ελέγχει, παρακολουθεί και αξιολογεί 

τη μάθησή του (Peters 2001; Ηiemstra 



1994; Moore 1972, 1977, 1980). Μελέτες, 

αλλά και μια επισκόπηση της βιβλιογρα-

φίας (Kulik, 1994; Kromhout & Butzin, 

1993; Vekiri, 2002; Carney & Levein, 2002) 

δείχνουν ότι σημαντικά μεγαλύτερη μά-

θηση επέρχεται όταν διάφορα οπτικοα-

κουστικά μέσα εντάσσονται μέσα σε δι-

δακτικά προγράμματα.  

 

Οπτικός αλφαβητισμός 

Η σημαντικότητα της οπτικής εκπαίδευ-

σης έχει αναγνωρισθεί παγκοσμίως. O 

Mirzoeff, (1998) υπογραμμίζει πως η ο-

πτικοποίηση δεν αντικαθιστά τη γλωσσο-

λογική ανάπτυξη θεμάτων αλλά την κάνει 

πιο κατανοητή, γρηγορότερη και περισ-

σότερο αποτελεσματική. Ιδιαίτερα σημα-

ντικό εκπαιδευτικό μέσο είναι και η προ-

βολή εκπαιδευτικών ταινιών καθώς και η 

χρήση κάμερας. Η δύναμη της εικόνας και 

οι δυνατότητες κυρίως της κινούμενης 

εικόνας είναι αναμφισβήτητες. Συνεπώς 

χρειάζεται γνώση και κατανόηση των πα-

ραγόμενων οπτικών δεδομένων και ανά-

πτυξη ικανότητας κριτικής ανάλυσης, α-

φενός του οπτικού μέρους, του τρόπου 

που αποδίδεται η εικόνα, της τεχνικής και 

της τεχνοτροπίας και αφετέρου του περι-

εχομένου, της παρουσίασής του, του 

νοήματος και του μηνύματος που εκπέ-

μπει, των συνειρμών που προκαλεί και 

ακόμα της αξιολόγησης του αποτελέσμα-

τος, με κριτήριο την κινητοποίηση των 

συναισθημάτων και το βαθμό επιτυχίας 

των σκοπών για τους οποίους δημιουρ-

γήθηκε (Μπέλλου, 2003).   

Οι Ράπτης και Ράπτη (2002) αναφέρουν ο 

οπτικός αλφαβητισμός είναι ένα είδος 

μόρφωσης που έχει σχέση με τη δημι-

ουργία νοήματος από τα οπτικά ερεθί-

σματα του φυσικού και πολιτιστικού πε-

ριβάλλοντος. Σχετίζεται δηλαδή, με την 

ικανότητα κατανόησης, σύλληψης ιδεών, 

παραγωγής ερμηνειών, καθώς και κριτι-

κής ανάγνωσης και επικοινωνίας μέσω 

αυτών. 

Ο Koumi (2006) ισχυρίζεται πως το βίντεο 

υποστηρίζει διάφορες πτυχές της μαθη-

σιακής διαδικασίας με τρόπους που θα 

ήταν αδύνατοι με άλλα μέσα όπως π.χ. με 

στατικές εικόνες ή κείμενο. Η κατηγορία 

αυτή εστιάζεται στις γνωστικές διεργασί-

ες του εκπαιδευόμενου και στην υποστή-

ριξή τους με διάφορες τεχνικές που επι-

τρέπει το βίντεο όπως π.χ. αντιπαράθεση 

καταστάσεων, σύνθετες εικόνες, μοντε-

λοποίηση, σύμπτυξη πραγματικού χρόνου 

κτλ. Υποκαθιστά την εμπειρία που προ-

κύπτει από την άμεση φυσική παρουσία. 

Σε οποιαδήποτε περίπτωση που η φυσική 

παρουσία είναι αδύνατη, το βίντεο απο-

τελεί την αμέσως επόμενη εναλλακτική 

επιλογή καθώς είναι ότι πλησιέστερο 



μπορεί να υπάρξει στην άμεση εμπειρία 

και βίωμα ενός γεγονότος ή φαινομένου. 

Στην περίπτωση αυτή, το βίντεο δρα υπο-

βοηθητικά στην αντίληψη μιας κατάστα-

σης ή ενός γεγονότος και η μαθησιακή 

του συμβολή είναι κυρίως εποπτική. O 

ρεαλισμός του βίντεο μπορεί να χρησι-

μοποιηθεί για την ανάπτυξη συναισθημά-

των, και την καλλιέργεια στάσεων. Στην 

κατηγορία αυτή, το πλούσιο συμβολικό 

σύστημα του βίντεο μπορεί να αξιοποιη-

θεί για την ανάπτυξη συναισθημάτων, 

την παρακίνηση σε δράση και την καλ-

λιέργεια στάσεων. 

 

Το διαδίκτυο στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 

Το διαδίκτυο παίζει όλο και πιο σημαντι-

κό ρόλο ως εργαλείο παροχής ανοιχτής 

και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η εκ-

παίδευση μέσα απ αυτό αποτελεί μια νέα 

πρόκληση αλλά και μια καινούργια ευ-

καιρία τόσο στους εκπαιδευτές όσο και 

στους εκπαιδευόμενους (Passerini & 

Granger, 2000). Επίσης, αποτελεί ένα ι-

δανικό μέσο για την προώθηση και υπο-

στήριξη της άτυπης εκπαίδευσης ενηλί-

κων και θα μπορούσε ενδεχομένως να 

χαρακτηριστεί από τα πιο σημαντικά και 

ισχυρά εργαλεία στην αυτοκατευθυνόμε-

νη μάθηση (Gray, 1999). Διευκολύνει την 

άτυπη μάθηση επειδή επιτρέπει στους 

ενήλικες να αναζητήσουν και να χρησι-

μοποιήσουν πληροφορίες ανεξάρτητα, να 

ελέγξουν το ρυθμό και την κατεύθυνση 

των σπουδών τους και να μιλήσουν και 

να συμβουλευτούν άλλους σε οποιοδή-

ποτε μέρος του κόσμου (Bishier & 

Pesutova, 2002). Επειδή παρέχει πρό-

σβαση σε πληροφορίες, ενθαρρύνει την 

αλληλεπίδραση με πληροφορίες ή υλικό 

και φέρνει κοντά τους ανθρώπους. Το 

διαδίκτυο υποστηρίζει τη μάθηση η ο-

ποία βασίζεται σε προηγούμενη γνώση 

(Wilson & Lowry, 2000).  

Στην περίπτωση του διαδικτύου, η μελέτη 

της δυναμικής του δεν περιορίζεται στην 

ίδια την τεχνολογία και τη διαθεσιμότητά 

της. Αντίθετα, επεκτείνεται στην κοινωνι-

κή δικτύωση και αντιμετωπίζει το μέσο 

αυτό ως μια ανεξάντλητη πηγή εξερεύνη-

σης (Gibson & Oberg, 2004). Η αξιοποίη-

ση του διαδικτύου αφορά καινοτομίες, 

νέες μαθησιακές και διδακτικές εμπειρί-

ες. Εκείνο που ενδιαφέρει είναι η κατα-

νόηση του τρόπου με τον οποίο το διαδί-

κτυο χρησιμοποιείται ως εργαλείο διδα-

σκαλίας και μάθησης, το πώς αυτό υπο-

στηρίζει διδακτικές πρακτικές. Οι έρευνες 

αναδεικνύουν δύο κυρίαρχες χρήσεις του 

διαδικτύου. Η πρώτη αφορά τη χρήση 

του διαδικτύου για την προετοιμασία της 

διδασκαλίας και την επικοινωνία μεταξύ 

των εκπαιδευτικών. Η δεύτερη σχετίζεται 

με την αναζήτηση και τη συλλογή πληρο-



φοριών όπως και τη δημοσίευση εργα-

σιών των μαθητών. Οι εκπαιδευτικοί δε 

χρησιμοποιούν συχνά το διαδίκτυο για 

διδασκαλία και για δραστηριότητες μά-

θησης  (VanFossen & Waterson, 2008). 

 

Το YouTube στην εκπαίδευση 

Μία από τις πολλές εφαρμογές του δια-

δικτύου είναι το ψηφιακό διαδικτυακό 

βίντεο ονομαζόμενο ως YouTube. Πρόκει-

ται  για μια εφαρμογή στην οποία οι χρή-

στες μπορούν να ανεβάσουν, να ανταλ-

λάξουν και να σχολιάσουν αρχεία βίντεο. 

Προσελκύει πολύ περισσότερους χρήστες 

από οποιαδήποτε άλλη online υπηρεσία 

διαμοιρασμού βίντεο  (π.χ. Vimeo, 

Eyespot, Jumpcut, Ourmedia κλπ) 

(Brouwers et al, 2008). Η χρήση του 

YouTube ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 

2005 και μέχρι το καλοκαίρι του 2006 κα-

τάφερε να φτάσει στην 5η θέση στους πιο 

δημοφιλή δικτυακούς τόπους. Σήμερα 

είναι στην 3η θέση μετά το Google και το 

Face book (Alexa, 2012) και σύμφωνα με 

στατιστικές οι προβολές την ημέρα υπερ-

βαίνουν τα 4 δισεκατομμύρια (YouTube 

Statistics, 2012).  

Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό του 

είναι η διεπαφή η οποία επιτρέπει στους  

χρήστες να έχουν γρήγορη πρόσβαση σε 

βίντεο και να «μεταπηδούν» από ένα βί-

ντεο σε άλλο. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν 

να ενσωματώσουν βίντεο από το 

YouTube σε ιστοσελίδες τους, σε ιστολό-

για ή σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης 

όπως κάνουν τα επαγγελματικά μέσα ε-

νημέρωσης (BBC News, CNN, κλπ). Επί-

σης, μπορούν να δημιουργήσουν δικές 

τους πηγές πολυμεσικού εκπαιδευτικού 

υλικού, δημιουργώντας ένα «κανάλι»- 

ένα λογαριασμό χρήστη- οργανώνοντας, 

σχετικό με το αντικείμενό τους υλικό, το 

οποίο είτε το δημιουργούν οι ίδιοι είτε το 

κατεβάζουν επιλέγοντάς το μέσα από την 

πληθώρα που υπάρχει στο YouTube. Μέ-

σα από αυτά τα «ιδιωτικά εκπαιδευτικά 

κανάλια» παρέχονται πληροφορίες τις 

οποίες ο ιδιοκτήτης του καναλιού καλεί 

τους χρήστες να τις παρακολουθήσουν 

και αν επιθυμούν να τις σχολιάσουν. Έτσι, 

δημιουργείται μια εκπαιδευτική κοινότη-

τα η οποία μπορεί να εξελιχθεί και σε 

εθνικό δίκτυο (Timar, 2011).  

Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρίας 

(YouTube, 2008) για τις Ηνωμένες Πολι-

τείες Αμερικής μόνο το 47% των εγγε-

γραμμένων χρηστών αλληλεπιδρούν. 

Σύμφωνα με την έρευνα της Lange (2008) 

παρατηρείται ένα «χάσμα συμμετοχής» 

το οποίο είναι αποτέλεσμα έλλειψης ικα-

νοτήτων των χρηστών, ανεπαρκούς υλι-

κού ή άσχημη προηγούμενη εμπειρία 

χρηστών. Επίσης η αναποτελεσματικότη-



τα των ετικετών που χαρακτηρίζουν τα 

βίντεο μπορούν να οδηγήσουν σε άρνηση 

των χρηστών για συμμετοχή. 

Όπως αναφέρει ο Downes (2008), το 

YouTube σηματοδότησε τη μετάβαση του 

διαδικτύου από στατικό σε δυναμικό ε-

μπλουτισμένο με πλήθος βίντεο με πλού-

σιο περιεχόμενο. Φιλοξενεί ερασιτεχνικά 

ή ιδιωτικά βίντεο καθώς επίσης και δια-

φημίσεις και υψηλή ποιότητα επαγγελ-

ματικών βίντεο (Juhasz, 2009). Όλοι οι 

χρήστες έχουν τη δυνατότητα να ανεβά-

ζουν βίντεο στις διάφορες κατηγορίες: 

νέα, πολιτική, ψυχαγωγία, ταινίες, εκπαί-

δευση, παιχνίδια (Yang et al, 2010). 

Οι Halvey και Keane (2007) εξέτασαν τη 

χρήση των εργαλείων του YouTube που 

έχουν σχεδιαστεί για να αλληλεπιδρούν 

οι χρήστες και να μοιράζονται βίντεο και 

βρήκαν ότι μόνο μια μειοψηφία χρησι-

μοποιεί τα εργαλεία αυτά. Οι χρήστες δεν 

εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες που 

τους προσφέρει η υπηρεσία αυτή, δεν 

καλούν φίλους, δεν σχολιάζουν και δεν 

επισημαίνουν τις καταχωρήσεις. 

Το YouTube φαίνεται να είναι η κατάλλη-

λη πλατφόρμα μάθησης καθώς επιτρέπει 

στους  εκπαιδευόμενους να παρακολου-

θούν βίντεο με περιεχόμενο ανάλογο με 

τους μαθησιακούς στόχους τους,  να ση-

μειώνουν τα σχόλιά τους γι αυτό και να 

αξιολογούν το περιεχόμενό του (Duffy, 

2008; Chen et al., 2008).  

Όπως είναι φυσικό οι δυνατότητες του 

YouTube για online εκπαίδευση έχουν 

αρχικά διερευνηθεί. Ένα από τα προφανή 

οφέλη είναι ότι προσφέρει απευθείας 

πρόσβαση σε ελεύθερα δημόσια βίντεο 

με ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Ένα άλλο 

πλεονέκτημα είναι η διαχείριση των περι-

εχομένων αυτών των βίντεο. Έτσι, οι εκ-

παιδευτικοί μπορούν να δημιουργήσουν 

κανάλια με συλλογή, οργάνωση και δια-

νομή των βίντεο. Τα βίντεο μπορούν να 

ομαδοποιηθούν σε μία ή περισσότερες 

λίστες και να δημιουργηθεί μια συλλογή 

από βίντεο σε λίστα αναπαραγωγής κα-

τάλληλη για την επίτευξη μαθησιακών 

στόχων (Snelson, 2010a).  

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, υπάρχουν 

πολλοί τομείς που χρησιμοποιείται το 

YouTube για εκπαιδευτικούς σκοπούς, 

όπως στην ιατρική (Hughes & Quraishi, 

2011), στην υγεία, (Burton, et al, 2012), 

στην πολιτική (Carlson & Strandberg, 

2008; Duman & Locher, 2008), για χρήση 

δεδομένων (Shah, 2009), για διδασκαλία 

(Burke & Snyder, 2008; Snelson, 2009; 

Tamim, et al. 2007), για εκμάθηση αγγλι-

κής γλώσσας (Babak, G., et al. 2011; 

Snelson, 2011). Οι περισσότερες μελέτες 

που έχουν γίνει έχουν σχέση με την ακα-

δημαϊκή χρήση των βίντεο του YouTube 

έχοντας επικεντρωθεί στις εκπαιδευτικές 

εφαρμογές, ή έχουν χρησιμοποιήσει το 

YouTube ως ένα σύνολο δεδομένων για 

επιστημονική έρευνα σε συγκεκριμένους 



τομείς (Snelson, et al, 2012; Thelwall, et 

al, 2012). 

Πολλοί ακαδημαϊκοί χρησιμοποιούν το 

YouTube ως μέσο καταγραφής και διάδο-

σης διαλέξεων. Αυτά τα βίντεο είναι πο-

λύτιμα όταν οι εκπαιδευτές είναι μακριά 

ή όταν οι εκπαιδευόμενοι χάνουν κάποια 

διάλεξη (Pasquali, 2007). Επιπλέον, μπο-

ρούν να προβληθούν και από άλλους δυ-

νητικούς χρήστες σε όλον τον κόσμο. Έτσι 

για παράδειγμα, μια έρευνα από 24 εκ-

παιδευτές υγείας στις Η.Π.Α. το 2007 

βρήκε ότι το 42% χρησιμοποίησε τα βί-

ντεο του YouTube ως πηγή για την ακα-

δημαϊκή διδασκαλία (Burke, et al, 2009).  

Μια άλλη έρευνα στο κολλέγιο Αγροτικής 

Εκπαίδευσης, από τα 232 άτομα προσω-

πικό, που ήταν μέλη της Αμερικάνικης 

Ένωσης Αγροτικής Εκπαίδευσης, το 27% 

χρησιμοποίησε στις τάξεις του το 

YouTube για αποστολή βίντεο και το 25% 

για συζήτηση σε αγροτικά θέματα (Settle, 

et al, 2011). 

Στο χώρο της ιατρικής οι Hughes & 

Quraishi (2011) χρησιμοποίησαν YouTube 

για να κάνουν επίδειξη των ειδικών εξε-

τάσεων που γίνονται σε ωτορινολαρυγγι-

κές παθήσεις καθώς και αντίστοιχες ε-

πεμβάσεις. Η Lim Fat και οι συνεργάτες 

της (2011) συγκέντρωσαν 5858 βίντεο 

σχετικά με τους παιδικούς σπασμούς. Τα 

βίντεο αυτά έδιναν πληροφορίες στους 

επισκέπτες για το πώς γίνεται η διάγνωση 

της πάθησης, εκπαίδευαν τους γονείς 

ώστε να μπορούν να αναγνωρίσουν μια 

κρίση, έδιναν βασική ιατρική βοήθεια, 

βοηθούσαν στην παρακολούθηση προό-

δου ασθενή. Ο Murugiah και οι συνεργά-

τες του (2010) χρησιμοποίησαν μια ομά-

δα βίντεο από το YouTube για να δείξουν 

πώς γίνεται η καρδιοαναπνευστική ανά-

νηψη. Οι Lo κ.ά. (2010) εξέτασαν την πε-

ρίπτωση της επιληψίας. Μέσα από βίντεο 

παρουσιάστηκαν τα συμπτώματα της ε-

πιληψίας καθώς και πώς ήταν η επιληπτι-

κή κρίση. Από τα σχόλια βγάλανε συμπε-

ράσματα για τις γενικότερες γνώσεις των 

επισκεπτών σχετικά με το θέμα, αλλά και 

αν ή πώς αντιμετωπίζουν μια τέτοια κρί-

ση. Οι Masic και Sivic (2011) ερεύνησαν 

με ποιο τρόπο και σε ποιον βαθμό το 

YouTube συγκριτικά με τις έγκυρες ιατρι-

κές ιστοσελίδες PubMed/Medline, βοηθά 

στη διάδοση ιατρικών πληροφοριών σε 

φοιτητές πέντε σχολών Βιοϊατρικής στην 

Βοσνία και Ερζεγοβίνη. Τα αποτελέσματα 

τόνιζαν τα πλεονεκτήματα της χρήσης 

αυτής της υπηρεσίας τόσο στην εκπαί-

δευσή τους όσο και στην επιστημονική 

τους έρευνα. 

Στο χώρο της χημείας, ο Smith (2011) 

χρησιμοποίησε μια σειρά από  διαδικτυ-

ακά ψηφιακά βίντεο από το YouTube για 

να συνδέσει την οργανική χημεία με συ-

νήθειες από την καθημερινότητα, π.χ. με 

το τζιν με τόνικ, την Coca cola. Σύμφωνα 

με τον ερευνητή, οι προσεγγίσεις αυτές 



είχαν σημαντικές επιπτώσεις τόσο στην 

κατανόηση της επιστήμης της χημείας 

όσο και σε θέματα δημόσιας υγείας. 

Η Oddone (2011) σε σχολείο της Βόρειας 

Ιταλίας συνδύασε , με τη βοήθεια του 

YouTube, την εκμάθηση ενός αντικειμέ-

νου της Βιολογίας και συγκεκριμένα την 

ακολουθία για τη δομή του DNA, με την 

ταυτόχρονη εκμάθηση της αγγλικής 

γλώσσας σε ότι έχει να κάνει με την ορο-

λογία της συγκεκριμένης επιστήμης, με 

πολύ μεγάλη επιτυχία.  

Η Kelsen (2009) στην έρευνά της στην Τα-

ϊβάν, μελέτησε τις στάσεις των μαθητών 

απέναντι στη χρήση του YouTube σαν 

συμπληρωματικό υλικό, για την εκμάθη-

ση της αγγλικής γλώσσας. Τα αποτελέ-

σματα έδειξαν μια ενίσχυση των μαθησι-

ακών αποτελεσμάτων καθώς και μια αυ-

ξημένη παρακίνηση των μαθητών.  

Οι Babak και οι συνεργάτες (2011) ανα-

φέρουν τα πλεονεκτήματα του YouTube 

στην εκμάθηση ξένων γλωσσών. Πιο συ-

γκεκριμένα, τα βίντεο αυτά προσφέρουν 

αυθεντικά δείγματα της αγγλικής γλώσ-

σας που χρησιμοποιούνται στην καθημε-

ρινότητα. Επίσης, είναι πλούσια σε λεξι-

λόγιο, τονισμό και προφορά. Ο Terantino 

(2011), αναφερόμενος στα πλεονεκτήμα-

τα της χρήσης εκπαιδευτικών βίντεο κλιπ, 

τονίζει τον διασκεδαστικό τρόπο εκμάθη-

σης ξένων γλωσσών και των αντίστοιχων 

πολιτισμών καθώς και την αυξημένη πα-

ρακίνηση των μαθητών. Ο Berk (2009) 

περιγράφει μια ανασκόπηση της θεωρίας 

και της έρευνας, με βάση τις μελέτες που 

σχετίζονται με τη χρήση του βίντεο και 

του εγκεφάλου. Μελετά πώς με τη χρήση 

του βίντεο μπορούν να επωφεληθούν οι 

μαθητές συνδέοντας την ευφυΐα με τα 

δύο ημισφαίρια του εγκεφάλου, καθώς 

και τη συναισθηματική αίσθηση των μα-

θητών. Αναφέρεται επίσης το «φαινόμε-

νο υπεροχή της εικόνας», η οποία εξηγεί 

ότι οι έννοιες και οι ιδέες είναι πιο πιθα-

νό να τις θυμόμαστε αν παρουσιάζονται 

ως εικόνες αντί για λέξεις. Από πρακτική 

άποψη, η ιδέα της αξιοποίησης 

τουYouTube σε μαθήματα γλώσσας είναι 

παρόμοιο με αυτό που ο Pausch (2007), 

αναφέρει το «ψεύτικο κεφάλι», στο ο-

ποίο ο γονέας ή ο εκπαιδευτικός μετατο-

πίζει το επίκεντρο της δραστηριότητας, 

ενώ ταυτόχρονα η διδασκαλία έχει στο-

χευμένο περιεχόμενο. Το αποτέλεσμα για 

τους μαθητές είναι η μάθηση χωρίς αρχι-

κά να συνειδητοποιούν ότι ήταν μάθηση. 

Το οδυνηρό μέρος αυτής της προσέγγισης 

είναι ότι οι φοιτητές είναι πιο πιθανό να 

θυμούνται το μάθημα μετά το γεγονός. 

Οι αλλοδαποί φοιτητές της γλώσσας 

μπορεί προσωρινά να αποσπώνται ή να 

ψυχαγωγούνται από ένα βίντεο κλιπ, αλ-

λά αποκτούν πραγματικές γλωσσικές 

γνώσεις και δεξιότητες ταυτόχρονα. Επί-

σης, η ενσωμάτωση της χρήσης των βί-

ντεο σε ξένες γλώσσες είναι μια πολύτιμη 



πηγή για καθηγητές και μαθητές. Παρέχει 

ένα ισχυρό, κοινωνικό χώρο με τον οποίο 

η δυναμική επαφή είναι εκθετική 

(Prensky, 2009). 

Πολλά πανεπιστήμια έχουν τα δικά τους 

κανάλια στο YouTube όπου καταθέτουν 

διαλέξεις και άλλα εκπαιδευτικά θέματα. 

Το κανάλι του YouTube στο Πανεπιστήμιο 

της Καλιφόρνιας Berkeley για παράδειγ-

μα, περιέχει βίντεο με πάνω από 3.000 

διαλέξεις σε διαφορετικές θεματικές ενό-

τητες κι έχει προσελκύσει περισσότερους 

από 13 εκατομμύρια επισκέπτες. Ένα βί-

ντεο διάρκειας 45 λεπτών έχει προβληθεί 

644.000 φορές σε αυτό το κανάλι, γεγο-

νός που υποδηλώνει ότι οι διαλέξεις σε 

απευθείας σύνδεση μέσω βίντεο μπορεί 

να έχουν μεγάλη αξία στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση (Kousha, et al, 2012). 

 

Συμπεράσματα 

Ο Παγκόσμιος Ιστός 2.0 και τα δημοφιλή 

εργαλεία του, όπως το YouTube, δημι-

ουργεί νέες απαιτήσεις σχετικά με την 

εκπαίδευση, ενθαρρύνοντας συγχρόνως 

τη χρήση τους. Το βίντεο κλιπ είναι πιθα-

νόν το πιο δημοφιλές προϊόν πολυμέσων 

που μπορεί να χρησιμεύσει ως ένα ισχυ-

ρό εργαλείο παροχής κινήτρων και για 

την επίτευξη μαθησιακών στόχων. Οι εκ-

παιδευτικοί, ωστόσο, είναι διστακτικοί 

στη χρήση αυτού του  κοινωνικού δικτυα-

κού μέσου ως αποθήκη άντλησης εκπαι-

δευτικών πληροφοριών Timar, et al. 

2011). Οι Halvey και Keane (2007) εξέτα-

σαν τη χρήση των εργαλείων που προ-

σφέρονται στο YouTube και τα οποία έ-

χουν σχεδιαστεί για την αλληλεπίδραση 

και το διαμοιρασμό και βρήκαν ότι μόνο 

μια μειοψηφία εγγεγραμμένων χρηστών 

τα χρησιμοποιούν.  

Στο χώρο της Φυσικής Αγωγής απαιτού-

νται διδακτικές δεξιότητες κατανόησης 

και επίδειξης εννοιών και κινήσεων, συ-

χνά μέσω οπτικών ή/και ηχητικών ανα-

παραστάσεων (όπως βίντεο, ήχο κ.ά.). 

Οπτικές, ακουστικές και παρουσιάσεις 

βίντεο, μπορούν να διδάξουν κανόνες, να 

διασαφηνίσουν έννοιες ενός αθλήματος 

ή αγωνίσματος και να κάνουν επίδειξη 

διάφορων στρατηγικών επίθεσης ή άμυ-

νας. Η παρουσίαση υποδειγματικών επι-

δείξεων μπορεί να ενισχύσει και να βελ-

τιώσει τις επεξηγήσεις των δεξιοτήτων 

και στρατηγικών της κίνησης (Mohnsen, 

2009). Για τη Φυσική Αγωγή το YouTube 

προσφέρει αυθεντικά ντοκουμέντα από 

αθλητικές εκδηλώσεις, καθώς επίσης και 

λεπτομερείς οδηγίες στις τεχνικές διαφό-

ρων αθλημάτων, οι οποίες παρουσιάζο-

νται από αθλητές κάθε ηλικίας και εθνι-

κότητας. Έτσι, το περιεχόμενό του ενι-



σχύει την εμπειρία της εκμάθησης. Πρό-

κειται δηλαδή για ένα νέο εργαλείο για το 

οποίο οι εκπαιδευτικοί πρέπει να γνωρί-

ζουν τις δυνατότητες χρήσης του (Timar, 

et al. 2011). Ωστόσο, δεν έχει διερευνηθεί 

συστηματικά το αν, πως και κατά πόσο το 

YouTube μπορεί να αποτελέσει ένα προ-

σιτό και χρήσιμο εργαλείο για τους Καθη-

γητές  Φυσικής Αγωγής. Επομένως, η α) η 

όλο και αυξανόμενη εκπαιδευτική χρήση 

του YouTube σε διάφορους τομείς (ιατρι-

κή, μαθηματικά, πολιτική κλπ), καθώς και 

β) η περιορισμένη χρήση των δυνατοτή-

των του YouTube για επιμορφωτικούς 

σκοπούς στο χώρο της φυσικής αγωγής 

οδηγούν στην ανάγκη για περαιτέρω έ-

ρευνα.
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Περίληψη 

Η εξαιρετικά σημαντική παρουσία της 

μουσικής στο αναλυτικό πρόγραμμα 

σπουδών του Νηπιαγωγείου και η παράλ-

ληλη ανάγκη της σύγχρονης κοινωνίας για 

τεχνολογικά εγγράμματους πολίτες, έχουν 

οδηγήσει τους εκπαιδευτικούς προσχολι-

κής αγωγής στην αναζήτηση νέων και ελ-

κυστικών για τα παιδιά επιμορφωτικών 

υλικών και μεθόδων, που θα συμβάλλουν 

στην προσέγγιση της τεχνολογίας από 

τους μαθητές και την παράλληλη εμβά-

πτισή τους στον υπέροχο και μαγικό κό-

σμο της μουσικής. Μία από αυτές τις νέες 

μεθόδους αποτελούν τα ψηφιακά μουσι-

κά εκπαιδευτικά παιχνίδια, τα οποία 

μπορούμε να αναζητήσουμε στο διαδί-

κτυο και να μετατρέψουν το μάθημα της 

μουσικής σε δραστηριότητα ευχάριστη, 

προσιτή, διασκεδαστική και παιγνιώδη. 

Στο παρόν άρθρο, περιγράφεται μία εκ-

παιδευτική εφαρμογή χρήσης τέτοιων 

παιχνιδιών στο Νηπιαγωγείο με στόχο την 

καλλιέργεια της μουσικής δημιουργικότη-

τας των νηπίων και αναλύονται τα αποτε-

λέσματά της. 

Λέξεις-κλειδιά: μουσική δημιουργικότη-

τα, συνεργατικότητα, ψηφιακό παιχνίδι, 

Τ.Π.Ε & Νηπιαγωγείο. 

 

Εισαγωγή 

Σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαί-

σιο Προγράμματος Σπουδών Πληροφορι-

κής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου σκο-

πός της εισαγωγής της Πληροφορικής στο 

νηπιαγωγείο είναι να εξοικειωθούν τα 

παιδιά με απλές βασικές λειτουργίες του 

υπολογιστή και να έλθουν σε μια πρώτη 

επαφή με διάφορες χρήσεις του, ως επο-

πτικού μέσου διδασκαλίας καθώς και ως 

εργαλείου ανακάλυψης, δημιουργίας και 

έκφρασης στο πλαίσιο των καθημερινών 

τους δραστηριοτήτων (ΔΕΠΠΣ/ΑΠΣ, ΦΕΚ 

304Β, 2003: 4310). Το αναλυτικό πρό-

γραμμα για το Νηπιαγωγείο προβλέπει 

μια διαθεματική προσέγγιση των εξής 

γνωστικών αντικειμένων: γλώσσα, μαθη-

ματικά, μελέτη περιβάλλοντος, δημιουρ-

γία κι έκφραση (εικαστικά, δραματική 



τέχνη, μουσική, φυσική αγωγή) και πλη-

ροφορική. Τα προαναφερθέντα προ-

γράμματα «δε νοούνται ως διακριτά δι-

δακτικά αντικείμενα και δεν προτείνονται 

για αυτοτελή διδασκαλία αλλά για τον 

προγραμματισμό και την υλοποίηση δρα-

στηριοτήτων που έχουν νόημα και σκοπό 

για τα ίδια τα παιδιά»(Δ.Ε.Π.Π.Σ.,2001, 

σ:2). 

Μεταξύ των πολλών θετικών αναφορικά 

με τη χρήση των Τ.Π.Ε στην εκπαίδευση, 

θα συμπεριλαμβάναμε και τα εξής: ένας 

υπολογιστής μπορεί να εργασθεί με τα-

χύτητα προσαρμοσμένη στις ανάγκες των 

μαθητών και όχι με ένα κοινό ρυθμό, ενώ 

επιτρέπει σε ένα μαθητή να κάνει λάθη 

χωρίς να τα βλέπουν οι άλλοι. Ακόμη, 

προσφέρει άμεση θετική ανατροφοδότη-

ση, έτσι ώστε ο μαθητής να γνωρίζει ότι 

βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση, χωρίς 

να χρειάζεται να περιμένει τον εκπαιδευ-

τικό για να διορθώσει την εργασία του, 

πριν να προχωρήσει στον επόμενο στόχο 

του, ενώ τέλος, ο ηλεκτρονικός υπολογι-

στής δεν κρίνει, αλλά πληροφορεί το μα-

θητή για την επιτυχία ή την αποτυχία, 

χωρίς να λέει αν ο μαθητής αυτός είναι 

καλός ή κακός (Παιδαγωγικό Ινστιτού-

το,1998). 

Από όλα όσα προαναφέρθηκαν γίνεται 

αντιληπτό πως οι τεχνολογίες της πληρο-

φορίας και της επικοινωνίας συμβάλλουν 

στην ανακάλυψη της γνώσης και συνι-

στούν μέσα έκφρασης και δημιουργίας. 

Ιδιαίτερα στην προσχολική εκπαίδευση 

αξιοποιούμε τις νέες τεχνολογίες ως συ-

μπλήρωμα του παιδαγωγικού υλικού, 

γιατί ενημερώνουν, καθοδηγούν και κυ-

ρίως κεντρίζουν το ενδιαφέρον των παι-

διών (Κυριαζοπούλου-Βαληνάκη, 1977). 

Συνεπώς κρίνεται απαραίτητη η αξιοποί-

ησή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, 

διότι λειτουργούν ως υποστηρικτικό ερ-

γαλείο για τις δραστηριότητες που ανα-

πτύσσονται στην τάξη. Ο υπολογιστής, 

αναμφισβήτητα μπορεί να αποβεί ένα 

πολύτιμο εργαλείο στα χέρια του εκπαι-

δευτικού προσχολικής αγωγής, καθώς οι 

μαθητές ούτε μαθαίνουν με τον ίδιο τρό-

πο, ούτε έρχονται με τις ίδιες εμπειρίες 

από το σπίτι τους. Κάθε παιδί έχει το δικό 

του ατομικό ρυθμό και τα δικά του ενδι-

αφέροντα. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να 

προσπαθούν πάντα να βρουν τρόπους 

παρουσίασης του υλικού διδασκαλίας με 

διαφορετικούς τρόπους προκειμένου να 

καλύψουν τις ανάγκες και τις ικανότητες 

όλων των μαθητών, αλλά αυτό δεν είναι 

πάντα εύκολο. Οι Τεχνολογίες της Πλη-

ροφορίας και της Επικοινωνίας όμως, 

μπορούν να βοηθήσουν προς αυτή την 

κατεύθυνση (Παιδαγωγικό Ινστιτού-

το,1998). 

 

 



Μάθηση και ψηφιακό παιχνίδι 

Οι τεράστιες αλλαγές στον τρόπο και την 

ταχύτητα μετάδοσης της πληροφορίας, 

έφερε τα παιδιά, από πολύ μικρή ηλικία 

σε επαφή με τα ψηφιακά μέσα και τις 

ψηφιακές αναπαραστάσεις.  Το αποτέλε-

σμα ήταν τα ψηφιακά παιχνίδια να κατα-

λαμβάνουν συνεχώς όλο και περισσότερο 

χρόνο στη ζωή των παιδιών. Τα παιδιά 

που έχουμε απέναντί μας σήμερα στο 

σχολείο, αναμφισβήτητα είναι η γενιά της 

τεχνολογίας (net generation). Είναι digital 

natives, δηλαδή ψηφιακοί ιθαγενείς. Αυ-

τά τα παιδιά γνωρίζουν τη γλώσσα των 

υπολογιστών, των βιντεοπαιχνιδιών και 

του διαδικτύου, όπως τη μητρική τους 

γλώσσα. Τα σημερινά παιδιά εκπαιδεύ-

ουν κι επανεκπαιδεύουν τον εγκέφαλό 

τους, ώστε να σκέφτονται με νέους τρό-

πους. Αντίθετα, οι ενήλικες είναι ψηφια-

κοί μετανάστες (digital immigrants), κα-

θώς γεννήθηκαν σε μία εποχή φτωχότερη 

σε ψηφιακά μέσα. Οι ψηφιακοί ιθαγενείς 

αναπτύσσουν έναν υπερκείμενο τρόπο 

σκέψης, προσλαμβάνουν και μεταδίδουν 

με διαφορετικό τρόπο την πληροφορία, 

έχουν τη δυνατότητα να μεταπηδούν εύ-

κολα από το ένα θέμα στο άλλο, να επε-

ξεργάζονται ταυτόχρονα διαφορετικές 

κατηγορίες δεδομένων και οι γνωστικές 

τους δομές είναι παράλληλες κι όχι 

γραμμικές (Prensky, 2007). 

Κατά ένα παράδοξο τρόπο, οι μέθοδοι 

που αξιοποιούνται στα σημερινά εκπαι-

δευτικά συστήματα βασίζονται στη γραμ-

μική σκέψη, με αποτέλεσμα, η μαθησια-

κή διαδικασία να μην συμβαδίζει με τα 

βιώματα των παιδιών και τις εμπειρίες 

τους από το σπίτι.  Αυτές οι παιδαγωγικές 

μέθοδοι μπορούν να επιβραδύνουν τη 

μαθησιακή διαδικασία, όταν απευθύνο-

νται σε μαθητές που έχουν μεγαλώσει 

παίζοντας ψηφιακά παιχνίδια. Συνεπώς, 

δημιουργείται η ανάγκη προσαρμογής 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα νέα 

δεδομένα της ψηφιακής εποχής, με σκο-

πό η μάθηση να έχει νόημα για τα ίδια τα 

παιδιά και να πετύχει με αυτόν τον τρόπο 

το σκοπό της (Prensky, 2007). 

Ενώ αρχικά λοιπόν υπήρξε ένας σκεπτικι-

σμός σχετικά με τη χρήση των ψηφιακών 

παιχνιδιών και ακούστηκαν πολλές από-

ψεις περί επιθετικότητας κι απομόνωσης 

των παιδιών, στη συνέχεια  αναδύθηκαν 

θεωρίες που υποστήριζαν πως τα ψηφια-

κά παιχνίδια επιφέρουν πολλαπλά οφέλη 

στην ανάπτυξη του εγκεφάλου. Η μάθηση 

που βασίζεται σε ψηφιακά παιχνίδια, 

θεωρείται αποτελεσματική γιατί χαρα-

κτηρίζεται από ελκυστικότητα και προ-

σελκύει το ενδιαφέρον των μαθητευομέ-

νων, αξιοποιεί τη διαδραστική διαδικασί-

α, βρίσκεται σε απόλυτη συμφωνία με τις 

σύγχρονες θεωρίες της νοημοσύνης και 



βασικό εργαλείο της είναι η συνεργασία 

των μαθητών (Prensky 2007). Κάποιες 

από τις γενικές απαιτήσεις που εξασφαλί-

ζουν την ελκυστικότητα για τα ψηφιακά 

παιχνίδια είναι η ύπαρξη δομημένου 

πλαισίου, η διασκεδαστικότητα που αυτά 

προβάλλουν και το ευχάριστο περιβάλ-

λον, η καλαισθησία (ωραία γραφικά, 

μουσική, κλπ.), η ύπαρξη στόχων που πα-

ρουσιάζονται ως προβλήματα προς λύση 

και τέλος πολύ σημαντικό θεωρείται η 

ύπαρξη παιγνιώδους υφής, που δημιουρ-

γεί στο παιδί έντονη και παθιασμένη 

συμμετοχή (Prensky, M., 2007, σελ.128). 

 

 

Μουσική Εκπαίδευση και ΤΠΕ: Έννοιες συμβατές ή ασύμβατες; 

Την τελευταία δεκαετία, η χρήση των τε-

χνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας 

στα σχολεία αποτελεί αναπόσπασπο μέ-

ρος της καθημερινής εκπαιδευτικής πρα-

κτικής (διδασκαλίας και εκπαίδευσης). 

Και η μουσική βέβαια δεν θα μπορούσε 

να αποφύγει την επιρροή της τεχνολογίας 

και να επηρεαστεί από τα θετικά της (Νι-

κολαΐδου, Γ., 2009). Το πάντρεμα λοιπόν 

της μουσικής με την τεχνολογία, μάς έχει 

οδηγήσει να μιλάμε με όρους… ‘Μουσι-

κής Τεχνολογίας’.  Οι εκπληκτικές εξελί-

ξεις στον 21ο αιώνα στην ηλεκτρονική και 

την πληροφορική έχουν επηρεάσει σημα-

ντικά όλες τις εκφάνσεις της μουσικής, 

όπως σύνθεση, εκτέλεση, ηχογράφηση, 

σημειογραφία και διδασκαλία. Ο όρος 

λοιπόν ‘Μουσική Τεχνολογία’ είναι αρκε-

τά ευρύς και αναφέρεται σε τεχνολογικά 

εργαλεία που έχουν εφαρμογή σε όλες τις 

φάσεις της μουσικής, από τη σύνθεση και 

την επεξεργασία του ήχου, μέχρι την  πα-

ραγωγή και την εκτέλεση του τελικού 

προϊόντος (Μακροπούλου, Ε.-Βαρελάς, 

Δ., 2009). Τα εργαλεία της μουσικής τε-

χνολογίας μπορούμε να τα εντάξουμε σε 

2 κατηγορίες: στα λογισμικά (software) 

και στα περιφερειακά συστήματα 

(hardware). Τα τελευταία χρόνια μάλιστα 

παρατηρείται μία έμφαση στα μουσικά 

λογισμικά, τα οποία έχουν εξαιρετικές 

δυνατότητες χρήσης. Στην περίπτωση της 

μουσικής εκπαίδευσης, έχουν προταθεί 

διάφορα λογισμικά (π.χ. σημειογραφίας-

εκτέλεσης μουσικής, εκπαιδευτικά μαθή-

ματα μουσικής με πολυμέσα, κλπ), επε-

κτείνοντας τη μουσική εμπειρία και ενι-

σχύοντας περισσότερο τη διδασκαλία της 

μουσικής (Savage, J., 2007). 

Το μάθημα της Μουσικής παρουσιάζει 

ορισμένες ιδιαιτερότητες, που πηγάζουν 

από την ιδιαίτερη φύση της ως γνωστικού 

αντικειμένου με συγκεκριμένο και ξεχω-

ριστό ρόλο στο αναλυτικό πρόγραμμα. 

Πρωταρχικό μέλημα του μαθήματος είναι 

η επαφή του μαθητή με τον ήχο. Ο εκ-



παιδευτικός είναι αυτός που θα πρέπει 

να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις, ώστε η 

επαφή με τον ήχο να είναι δημιουργική 

και άμεση, είτε πρόκειται για δραστηριό-

τητες μουσικής ακρόασης, είτε για μουσι-

κή εκτέλεση. Η χρήση των ΤΠΕ μπορεί να 

μας εξασφαλίσει ένα μάθημα μουσικής 

διαδραστικό, άμεσο και παραστατικό, 

ποιοτικό, επικοινωνιακό, παιγνιώδες και 

ενδιαφέρον, οργανωμένο και αρχειοθε-

τημένο, καινοτόμο, εναρμονισμένο με τις 

σύγχρονες απαιτήσεις και φυσικά διαθε-

ματικό (Μακροπούλου-Βαρελάς, 2009, 

σελ. 72). 

Ιδιαίτερη θέση στην προσέγγιση της μου-

σικής μέσα από τις ΤΠΕ, έχουν τα μουσικά 

παιχνίδια. Είναι γεγονός ότι οι ανάγκες 

της σύγχρονης κοινωνίας για τεχνολογικά 

εγγράμματους πολίτες, οδηγούν τους εκ-

παιδευτικούς στην αναζήτηση νέων και 

ελκυστικών για τα παιδιά επιμορφωτικών 

υλικών και μεθόδων, που θα συμβάλλουν 

στην προσέγγιση της τεχνολογίας από 

τους μαθητές και την εμβάπτισή τους στο 

μαγικό κόσμο της μουσικής. Μία από αυ-

τές τις νέες μεθόδους είναι και τα μουσι-

κά εκπαιδευτικά παιχνίδια, τα οποία 

μπορούμε να τα αναζητήσουμε στο δια-

δίκτυο και να μετατρέψουν το μάθημα 

της μουσικής σε δραστηριότητα ευχάρι-

στη, προσιτή, διασκεδαστική και παι-

γνιώδη, με ό,τι θετικό συνεπάγεται αυτό. 

Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες στην 

Αγγλία, το 19% των νέων θεωρούν ότι 

βελτιώθηκαν στην εκτέλεση ενός μουσι-

κού οργάνου, μετά από παράλληλη εξά-

σκησή τους σε ψηφιακά μουσικά παιχνί-

δια. Επίσης, περισσότερο από το μισό των 

12 εκατομμυρίων από τους νέους που 

ζουν στην Αγγλία ηλικίας 3-18 ετών, συ-

νηθίζουν να παίζουν μουσικά παιχνίδια 

στον υπολογιστή. Η αντιμετώπιση της 

μουσικής ως παιχνίδι, συμβάλλει θετικά 

στην απόκτηση αυτοπεποίθησης αναφο-

ρικά με την εκτέλεση ενός μουσικού ορ-

γάνου ή στο τραγούδι και την εξάσκηση 

πάνω στο ρυθμό, τη μουσική ανάγνωση 

και τη διάκριση ηχοχρωμάτων (Μαρκέα, 

Γ., 2009). 

Διάφορες έρευνες, έχουν αποδείξει  τη 

σημασία του ψηφιακού παιχνιδιού για τη 

βελτίωση μουσικών δεξιοτήτων. Οι 

Simms & Daugherty (1977) απέδειξαν ότι 

η χρήση ενός ψηφιακού εκπαιδευτικού 

παιχνιδιού  συνέβαλλε στη βελτίωση δε-

ξιοτήτων όπως η αναγνώριση των φθόγ-

γων, οι οποίες διευκολύνουν σημαντικά 

την εκμάθηση του πιάνου. Επίσης, η εξά-

σκηση στα ρυθμικά σχήματα, τα διάφορα 

tempi, τις μουσικές κλίμακες, τα μουσικά 

κλειδιά, κλπ. μέσα από παιγνιώδεις δρα-

στηριότητες στον υπολογιστή, αναφέρε-

ται ότι συμβάλλουν σημαντικά στην ανά-

πτυξη της μουσικής γνώσης (McCord, K., 

1993). Τέλος, οι Folkestad et al (1998) και 

Savage, J. (2005), επιβεβαίωσαν με τις 

μελέτες τους την αποτελεσματικότητα 

χρήσης των νέων μουσικών τεχνολογιών, 



στη βαθύτερη κατανόηση της μουσικής 

από τα παιδιά (Μαρκέα, Γ., 2009:242). 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποδεικνύεται 

ότι οι έννοιες «Μουσική Εκπαίδευση» και 

«ΤΠΕ», όχι μόνο δεν είναι ασυμβίβαστες, 

αλλά η συνεργασία τους, σίγουρα μπορεί 

να οδηγήσει σε εξαιρετικά αποτελέσματα 

–γνωστικά και παιδαγωγικά- τους μαθη-

τές. Τουλάχιστον η Μουσική, φαίνεται να 

βγαίνει κερδισμένη από αυτή τη συνερ-

γασία. Εάν λοιπόν ο εκπαιδευτικός εκμε-

ταλλευτεί το συμμετοχικό ρόλο των μα-

θητών κατά τη διαδικασία χρήσης του 

Η/Υ, που ενεργοποιεί άμεσα τη σύνθετη 

σκέψη τους (Jonassen,D., 1996), εγείρει 

την κινητοποίηση και την αυτοεκτίμησή 

τους, ενισχύει τις στρατηγικές επίλυσης 

προβλημάτων, την προσήλωσή τους στην 

επίτευξη του στόχου και τη συγκέντρωση 

και επιμονή τους (Bennet & Diener, 1997) 

και τα συνδυάσει με τη μουσική, θα κα-

ταφέρει σίγουρα να μεταμορφώσει τους 

μαθητές σε άτομα δημιουργικά, επικοι-

νωνιακά, χαρούμενα και ευτυχισμένα 

(Σιβρή, E., 2009:309). 

 

Παιδαγωγική παρέμβαση: Κίνητρο και Μεθοδολογία 

Βασικό κίνητρο για τη συγκεκριμένη εκ-

παιδευτική παρέμβαση στο Νηπιαγωγείο 

απετέλεσαν τα πρόσφατα ερευνητικά 

δεδομένα που θέλουν το ψηφιακό παι-

χνίδι κύριο παράγοντα μάθησης καθώς 

συνδυάζει έναν εκπαιδευτικό χαρακτήρα 

(τη γνώση) με τη διασκεδαστικότητα  

(fun) και το παιχνίδι. Το Νηπιαγωγείο, εξ 

ορισμού είναι ή οφείλει τουλάχιστον να 

είναι ένας χώρος που κυριαρχεί η χαρά, η 

δημιουργικότητα, η ψυχαγωγία, το παι-

χνίδι και η διασκέδαση, συνεπώς, αν ι-

σχύει η παραπάνω διαπίστωση για την 

εκπαιδευτική δύναμη των ψηφιακών παι-

χνιδιών, αυτά θα μπορούσαν να αποτε-

λέσουν σημαντικότατο εργαλείο στα χέ-

ρια του εκπαιδευτικού προσχολικής αγω-

γής, ο οποίος προσπαθεί συνεχώς να επι-

νοεί νέους τρόπους ώστε η μάθηση να 

συντελείται σε κλίμα διασκέδασης και 

παιχνιδιού. Από όλα όσα προαναφέρθη-

καν γίνεται αντιληπτό πως ο εκπαιδευτι-

κός ανεξάρτητα από τη βαθμίδα που δι-

δάσκει θα πρέπει να ανανεώνει συνεχώς 

τη γνώση του στα νέα δεδομένα ώστε η 

γνώση που παράγει να έχει νόημα για το 

παιδί. Συνεπώς, το ψηφιακό παιχνίδι θα 

μπορούσε να αποτελέσει ένα εργαλείο 

και για τη Νηπιαγωγό, προκειμένου να 

καταστήσει τη μάθηση πιο αποτελεσμα-

τική και ελκυστική για τα νήπια. 

Η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε σε ένα 

ολοήμερο Νηπιαγωγείο της Ευβοίας, στο 

οποίο φοιτούν 12 νήπια ηλικίας 5-6 ετών. 

Σκοπός μας ήταν να χρησιμοποιηθεί η 

ομαδοσυνεργατική μορφή διδασκαλίας, 



και έτσι τα παιδιά χωρίστηκαν σε 6 ομά-

δες των 2 ατόμων, φροντίζοντας να υ-

πάρχει μία σχετική ανομοιογένεια ως 

προς το επίπεδο, υπό την έννοια ότι φρο-

ντίσαμε σε κάθε ζευγάρι να υπάρχει ο 

«καλός» και ο «λιγότερο καλός»  μαθητής 

αναφορικά με τις επιδόσεις τους στις Νέ-

ες Τεχνολογίες.  

Κατά τη διάρκεια των παρεμβάσεων οι 

ενέργειες των παιδιών καταγράφονταν 

μέσω του πρόγραμματος Camtasia 7. Με 

το συγκεκριμένο software μάς δόθηκε η 

δυνατότητα να καταγράψουμε τις πα-

ρεμβάσεις των νηπίων επί της οθόνης του 

υπολογιστή, αλλά και με τη χρήση του 

μικροφώνου του υπολογιστή τα προφο-

ρικά σχόλιά τους και όλες τις προφορικές 

αλληλεπιδράσεις τους. Το συγκεκριμένο 

πρόγραμμα μας επέτρεψε επίσης μέσω 

της κάμερας του Η/Υ,  να καταγράψουμε 

και τις εκφράσεις των προσώπων τους, 

που το θεωρήσαμε απαραίτητο, διότι θα 

φαινόταν ο ενθουσιασμός ή η απογοή-

τευση των παιδιών κατά τη διάρκεια των 

παιχνιδιών.  

Κάθε ζευγάρι, απασχολήθηκε περίπου 

20~30 min, και κλήθηκε να παίξει 2 ψη-

φιακά παιχνίδια με τον ίδιο στόχο μεν 

(την ανάπτυξη της μουσικής δημιουργικό-

τητας), αλλά με διαφορετική προσέγγιση, 

φιλοσοφία, βαθμό δυσκολίας και διαφο-

ρετικές δυνατότητες. Και τα δύο παιδιά 

της κάθε ομάδας ανέλαβαν εκ περιτρο-

πής το ποντίκι και κλήθηκαν να πάρουν 

πρωτοβουλίες, ενώ είχαν ανά πάσα στιγ-

μή τη δυνατότητα να ζητήσουν από το 

συνεργάτη τους να κάνει κάτι συγκεκρι-

μένο που αυτά ήθελαν ή να συνεργα-

στούν και να ανταλλάξουν ιδέες όταν κά-

που δυσκολεύονταν. Οι τρεις πρώτες ο-

μάδες έλαβαν κάποιες οδηγίες αναφορι-

κά με τον τρόπο χειρισμού των παιχνι-

διών, ενώ οι άλλες τρεις δεν έλαβαν κα-

μία απολύτως οδηγία, αλλά κλήθηκαν να 

διερευνήσουν τα παιχνίδια και το ζητού-

μενό τους. Στις ομάδες αυτές ακολουθή-

σαμε τις αρχές της ανακαλυπτικής μάθη-

σης κι αφήσαμε τα παιδιά να αλληλεπι-

δράσουν με τα ψηφιακά παιχνίδια και να 

ανακαλύψουν μόνα τους τον τρόπο με 

τον οποίο θα έπαιζαν.  Σύμφωνα με τη 

θεωρία του Bruner, ο εκπαιδευτικός θα 

πρέπει να έχει ρόλο διευκολυντή κι υπο-

στηρικτή της διαδικασίας της μάθησης 

(Κόμης, 2004), έτσι όταν μας ζητούσαν 

βοήθεια, τα υποστηρίζαμε. Με τον τρόπο 

αυτό θελήσαμε να δούμε πιθανές διαφο-

ροποιήσεις κατά την αξιολόγηση των πα-

ρεμβάσεων ως προς τον παράγοντα ‘οδη-

γίες’ και πώς αυτός θα μπορούσε να επη-

ρεάσει την ερευνητική διαδικασία. 

   

 



Στόχοι εκπαιδευτικής εφαρμογής 

Γνωστικό αντικείμενο της παρέμβασης 

απετέλεσε η Μουσική. Συγκεκριμένα, 

από τους τρεις άξονες βάσει των οποίων 

διαρθρώνεται η προσέγγιση της Μουσι-

κής στο Αναλυτικό Πρόγραμμα, ασχολη-

θήκαμε με τον άξονα ΣΥΝΘΕΣΗ-

ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ. Χρησιμοποιώντας κατάλλη-

λα επιλεγμένα ψηφιακά παιχνίδια σκο-

πεύσαμε στη συγκριτική αποτίμησή τους 

και στη διερεύνηση της αποτελεσματικό-

τητάς τους αναφορικά με τους αρχικά 

τιθέμενους στόχους. Βασικοί σκοποί που 

θέσαμε ήταν οι εξής: 

1. Καλλιέργεια της αίσθησης της ακοής, 

της εκφραστικότητας και του αυτο-

σχεδιασμού, μέσα από δραστηριότη-

τες  μουσικής σύνθεσης-δημιουργίας.  

2. Ανάπτυξη δεξιοτήτων που απαιτού-

νται για την αναγνώριση, διάκριση, 

αλλά και δημιουργική χρήση ήχων 

διαφορετικού ηχοχρώματος με στόχο 

την αυτοέκφραση. 

Για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, στόχος 

της παρέμβασης ήταν η διερεύνηση της 

ικανότητας χρήσης διαφόρων ήχων (φυ-

σικών ή μουσικών), με σκοπό τη δημι-

ουργία προσωπικών δημιουργικών συν-

θέσεων από τα νήπια, μέσα από δραστη-

ριότητες συγκεκριμένων ψηφιακών παι-

χνιδιών που οδηγούν στην καλλιέργεια 

αντίστοιχων δεξιοτήτων. Συγκεκριμένες 

επιδιώξεις του εγχειρήματος ήταν τα παι-

διά να είναι σε θέση: 

1. Να εξερευνούν, να επιλέγουν και να 

ταξινομούν ήχους από διάφορες πη-

γές. 

2. Να ερευνούν, να επιλέγουν και να 

συνδυάζουν διάφορους ήχους που 

παράγουν απλά μουσικά πρότυπα-

μοτίβα και να δημιουργούν απλές 

συνθέσεις, χρησιμοποιώντας τις γνώ-

σεις που έχουν αποκτήσει αναφορικά 

με το ηχόχρωμα, μέσα από ψηφιακά 

παιχνίδια παιγνιώδους και  εκπαιδευ-

τικού ταυτόχρονα χαρακτήρα. 

 

Το  Ψηφιακό  Υλικό 

Όπως έχει ήδη ειπωθεί, στις παρεμβάσεις 

χρησιμοποιήθηκαν δύο ψηφιακά παιχνί-

δια: το Sound Patterns 

(http://www.bbc.co.uk/northernireland/s

chools/4_11/music/mm/ rhythm02.shtml) 

και το Make the Band 

(http://pbskids.org/martha/games/maket

heband/ index.html). Πρόκειται  για δύο 

παιχνίδια που έχουν τον ίδιο στόχο -τη 

δημιουργική σύνθεση-, αλλά ακολουθούν 

http://pbskids.org/martha/games/maketheband/%20index.html
http://pbskids.org/martha/games/maketheband/%20index.html


διαφορετικό τρόπο και προσφέρουν δια-

φορετικές δυνατότητες. Καταρχήν να 

πούμε ότι πρόκειται για δύο παιχνίδια 

ελεύθερα διαθέσιμα από το διαδίκτυο, τα 

οποία κατατάσσονται στα ανοικτού τύ-

που λογισμικά. Οι οδηγίες τους δίνονται 

στα Αγγλικά, οπότε τα παιδιά έτσι και 

αλλιώς δεν μπορούν να τις κατανοήσουν. 

Τα δύο αυτά παιχνίδια στηρίζονται τόσο 

στις αρχές των Γνωστικών Θεωριών Μά-

θησης, και συγκεκριμένα του οικοδομι-

σμού (constructivism), όσο και των Κοι-

νωνικοπολιτισμικών Θεωριών Μάθησης 

και του κοινωνικού οικοδομισμού. Ο οι-

κοδομισμός υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος 

κατασκευάζει την αποκλειστικά δική του 

γνώση του κόσμου μέσα από τις προσω-

πικές εμπειρίες και τις κατανοήσεις που 

αναπτύσσει. Όταν αντιμετωπίζουμε κάτι 

νέο, πρέπει να το «προσαρμόσουμε» με 

τις προηγούμενες ιδέες και την εμπειρία 

μας, είμαστε δηλαδή, ενεργοί δημιουργοί 

της γνώσης μας. Για να συμβεί αυτό, πρέ-

πει να υποβάλουμε ερωτήσεις, να εξε-

ρευνούμε, και να αξιολογούμε τι ξέρου-

με. Και τα δύο ψηφιακά παιχνίδια δίνουν 

τη δυνατότητα στα παιδιά να οικοδομή-

σουν τη γνώση τους γύρω από τη χρήση 

φυσικών και μουσικών ήχων και μέσα 

από τη δοκιμή και τον πειραματισμό να 

φτάσουν σταδιακά στη δημιουργία προ-

σωπικών μουσικών συνθέσεων, αλλά και 

στην κατάκτηση άλλου είδους γνώσεων. 

Αποκτάται έτσι γνώση και αναφορικά με 

δεξιότητες χρήσης του Η/Υ, αλλά και με 

το ηχόχρωμα, το tempo, τη συνήχηση και 

το ρυθμό.  

Το  συγκεκριμένο ψηφιακό υλικό όμως 

στηρίζεται και στις Κοινωνικοπολιτισμικές 

Θεωρίες Μάθησης. Σύμφωνα με τον 

Vygotsky (1962),η ατομική μάθηση εξαρ-

τάται από την κοινωνική αλληλεπίδραση. 

Έτσι, όταν επιθυμούμε να εμφανίσει το 

παιδί κάποια νοητική λειτουργία οι αλλη-

λεπιδράσεις στα πλαίσια της εκπαίδευ-

σης πρέπει να οργανωθούν με τέτοιο 

τρόπο ώστε η εκπλήρωση της λειτουργίας 

αυτής να διασφαλίζεται ήδη στο κοινωνι-

κό επίπεδο από έναν από τους συμμετέ-

χοντες. Η κατάκτηση της επιδιωκόμενης 

νοητικής λειτουργίας θα επηρεάσει στη 

συνέχεια την ποιότητα και το περιεχόμε-

νο εξειδικευμένων (π.χ. μαθηματικών) 

εννοιών, θα προωθήσει τη μαθησιακή 

διαδικασία και τη γενικότερη γνωστική 

ανάπτυξη του παιδιού. Τα ψηφιακά παι-

χνίδια παρέχουν, μέσα από το διάλογο, 

αλληλεπίδραση που επαληθεύει μέρος 

της θεωρίας του κοινωνικού κονστρου-

κτιβισμού. Οι μαθητές επικοινωνούν με-

ταξύ τους και μπορούν να συνεργαστούν 

για να πετύχουν τα επιδιωκόμενα αποτε-

λέσματα. 

Παράλληλα με το απαραίτητο θεωρητικό 

υπόβαθρο βάσει του οποίου επιλέχθηκε 

το ψηφιακό υλικό των παρεμβάσεων, 

στόχος μας ήταν αυτό να ανταποκρίνεται 



και σε κάποιες γενικές απαιτήσεις που να 

εξασφαλίζουν την  ελκυστικότητά του, 

αλλά και την καταλληλότητά του για τα 

παιδιά. Με τον όρο «κατάλληλα» εν-

νοούμε να μην προβάλλουν αρνητικά 

πρότυπα και στερεότυπα στα παιδιά, να 

τηρούν κάποιους αισθητικούς κανόνες, 

όπως να έχουν ωραία γραφικά, μουσική-

ήχους κι ελκυστικά χρώματα, να εμπεριέ-

χουν κίνηση αλλά όχι σε υπερβολικό 

βαθμό που θα γίνονταν κουραστική για 

τα παιδιά. Επίσης, θεωρήσαμε πως ένα 

αναπτυξιακά κατάλληλο ψηφιακό παιχνί-

δι, θα μπορούσε να προσαρμοστεί σε δι-

αφορετικούς μαθητές με διαφορετικές 

ικανότητες και απαραίτητο είναι να επι-

τρέπει τη μαθησιακή αξιοποίηση του λά-

θους , ώστε τα παιδιά να μπορούν να μά-

θουν μέσα από τα λάθη τους και να οικο-

δομήσουν τη γνώση.  

Παράλληλα, φροντίσαμε οι δραστηριότη-

τες να έχουν ένα δομημένο πλαίσιο, να 

είναι διασκεδαστικές κι ευχάριστες, να 

έχουν στόχους για να δημιουργούν κίνη-

τρα, να είναι διαδραστικές ώστε να οδη-

γούν στην κοινωνικοποίηση και τη συνερ-

γασία, να ευνοούν τη δημιουργία ροής 

στους παίκτες, να παρουσιάζονται οι στό-

χοι ως προβλήματα που ο παίκτης πρέπει 

να λύσει (ώστε να καλλιεργείται η δημι-

ουργικότητα) και πάνω από όλα, να μην 

χάνουν την παιγνιώδη υφή τους που δη-

μιουργεί στο παιδί έντονη και παθιασμέ-

νη συμμετοχή (Prensky, M., 2007, 

σελ.128). Τέλος, ήταν προσωπική επιλογή 

στα μισά παιδιά να μην δοθούν οδηγίες, 

αλλά να αφεθούν ελεύθερα να διερευνή-

σουν το περιεχόμενο κάθε παιχνιδιού και 

να ανακαλύψουν το ζητούμενό του, απλά 

δοκιμάζοντας και σε συνεργασία μεταξύ 

τους. Έτσι, θα είχαμε τη δυνατότητα  να 

ελέγξουμε τυχόν διαφοροποιήσεις με τα 

χαρακτηριστικά των ομάδων, στις οποίες 

δόθηκαν οδηγίες. 

Το παιχνίδι Sound Patterns (εικόνα 1), 

δίνοντας στους παίκτες πέντε διαφορετι-

κούς φυσικούς ήχους (σφυρί που χτυπά 

μια πέτρα, περπάτημα, σταγόνα, κουπί 

που χτυπά στο νερό, γάβγισμα σκύλου), 

τους δίνει την ευκαιρία να τοποθετήσουν 

τους ήχους αυτούς σε έναν πίνακα τεσ-

σάρων γραμμών και  πολλών στηλών 

(που σχηματίζει έτσι πολλά κελιά) και να 

δημιουργήσουν μία δική τους σύνθεση, 

την οποία μπορούν α) να ακούσουν όπο-

τε θελήσουν (play-stop), β) να διαγρά-

ψουν (clear), ή γ) να ολοκληρώσουν τη 

δραστηριότητα (end). Ο πίνακας παραπέ-

μπει σαφώς στο πεντάγραμμο. Η κάθετη 

διάταξη των ήχων δημιουργεί συνήχηση 

(συγχορδία), ενώ όλοι οι ήχοι εμπεριέ-

χουν το στοιχείο του ρυθμού, συμπληρώ-

νοντας σε κάθε κελί μέτρο 4/4.  Έτσι, το 

περπάτημα ακούγεται με ρυθμικό σχήμα 

ογδόων (8/8 σε κάθε μέτρο), το σφυρί και 

το κουπί με ρυθμικό σχήμα τετάρτων (4/4 

σε κάθε κελί), η σταγόνα σε μισά (2/4 σε 

κάθε κελί) και το γάβγισμα ακούγεται με 



το ρυθμικό σχήμα όγδοο-τέταρτο-όγδοο 

(μουσικό φαινόμενο «συγκοπής»). Στα 

παιδιά δίνεται η δυνατότητα να συνδυά-

σουν ηχοχρώματα και ρυθμικά σχήματα 

για να χτίσουν τη μουσική τους σύνθεση, 

ενώ μπορούν να αφήσουν κενά κελιά σε 

ρόλο παύσεων ολοκλήρου. 

 

 

Εικόνα 1: Περιβάλλον του «Sound Patterns» 

Το παιχνίδι Make the Band (εικόνα 2), 

είναι ένα λογισμικό με πολύ περισσότε-

ρες δυνατότητες από το προηγούμενο. 

Καταρχήν χρησιμοποιεί μουσικούς ήχους 

(ήχους μουσικών οργάνων). Διαθέτει 

τρεις κατηγορίες μουσικών οργάνων, σε 

καθεμιά από τις οποίες ο παίκτης μπορεί 

να επιλέξει ένα όργανο που θα χρησιμο-

ποιήσει στη σύνθεσή του. Η εναλλαγή 

των οργάνων γίνεται με βελάκια σε κάθε 

κατηγορία. Επίσης, κάθε μουσικό όργανο 

παρουσιάζει δύο διαφορετικές επιλογές 

μουσικού μοτίβου, μία από τις οποίες 

επιλέγει ο παίκτης. Εκτός των οργάνων, 

το παιχνίδι δίνει τη δυνατότητα χρήσης 

φωνητικών από  σκυλάκια. Δίνονται τέσ-

σερα ηχοχρώματα σκυλιών (φωνητικών), 

καθένα από τα οποία έχει επίσης δύο ε-

πιλογές μοτίβου. Οι εναλλαγές και εδώ  

γίνονται με  βελάκια. Τέλος,  ο  παίκτης  

επιλέγει  το  tempo  (ταχύτητα)  με  το 

οποίο θέλει να ακούγεται η σύνθεσή του. 



Παρέχεται η δυνατότητα χρήσης πολύ 

αργού έως πάρα πολύ γρήγορου tempo. 

Η επιλογή εδώ γίνεται κουνώντας με το 

ποντίκι ένα κουμπί πάνω σε μία κυλιόμε-

νη μπάρα. Όταν ο παίκτης ολοκληρώσει 

τη σύνθεσή του, έχοντας κάνει τις επιλο-

γές του σε μουσικά όργανα, φωνητικά και 

tempo απόδοσης, έχει τη δυνατότητα 

πατώντας ένα κόκκινο κουμπί (record) να 

ηχογραφήσει τη σύνθεσή του και να με-

ταφερθεί σε ένα άλλο περιβάλλον (εικόνα 

3), στο οποίο μπορεί να επιλέξει 

«playback» για να την ακούσει ολοκλη-

ρωμένη, ή «start over» για να αρχίσει 

από την αρχή κάποια άλλη απόπειρα 

σύνθεσης.

 

 

Εικόνα 2: Περιβάλλον του «Make the Band» 

 
Εικόνα 3: Περιβάλλον ακρόασης της σύνθεσης στο παιχνίδι «Make the Band» 



Γίνεται σαφές ότι και τα δύο παιχνίδια 

είναι «ανοικτά», υπό την έννοια ότι δεν 

έχουν συγκεκριμένο αναμενόμενο αποτέ-

λεσμα. Τα παιδιά είναι ελεύθερα να δη-

μιουργήσουν σύμφωνα με τις μουσικές 

προτιμήσεις τους και τις επιλογές τους, 

και όλες οι απόπειρες σύνθεσης είναι α-

ποδεκτές, καθώς δεν υπάρχει λάθος και 

σωστό στη μουσική τους δημιουργία (το 

λάθος εντοπίζεται μόνο στη λανθασμένη 

χρήση κάποιων επιλογών του παιχνιδιού, 

όπου το ίδιο το αποτέλεσμα της ενέργει-

ας των παιδιών, τα καθοδηγεί να μάθουν 

πού έκαναν λάθος και να το αποφύγουν 

στη συνέχεια). 

 

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων 

Δεδομένου ότι πρόκειται για εφαρμογές 

που στηρίχθηκαν στην παρατήρηση της 

ικανότητας των νηπίων να πετύχουν τους 

στόχους κάποιων ψηφιακών παιχνιδιών 

που σχετίζονταν με συγκεκριμένους στό-

χους του αναλυτικού προγράμματος, και 

έχοντας ενημερωθεί από τη νηπιαγωγό 

ότι τα παιδιά δεν έχουν διδαχθεί συστη-

ματικά και οργανωμένα με τη συνδρομή 

της ίδιας το γνωστικό αντικείμενο που 

εξετάζουμε (που σημαίνει ότι ξεκινούμε 

από ένα χαμηλό γνωστικό υπόβαθρο των 

παιδιών-αν όχι μηδενικό), τα κριτήρια 

αξιολόγησης των παρεμβάσεων αφορούν 

στην αποτελεσματικότητα με την οποία 

τα νήπια χειρίστηκαν τις δραστηριότητες 

και ο βαθμός επιτυχίας τους στα παιχνί-

δια που έπαιξαν. Για λόγους πρακτικούς, 

ορίσαμε κάποιες μεταβλητές, με τις ο-

ποίες ασχοληθήκαμε στην παρέμβαση 

αυτή. Αυτές λοιπόν αφορούν α) δεξιότη-

τες χρήσης του υπολογιστή (χειρισμός 

ποντικιού, τεχνική «drag and drop»), β) ο 

βαθμός διερεύνησης του παιχνιδιού και ο 

πειραματισμός με τα συστατικά στοιχεία 

του, γ) δεξιότητες κοινωνικής αλληλεπί-

δρασης μεταξύ των νηπίων, συνεργασίας 

και χρήσης του προφορικού λόγου, και δ) 

δεξιότητες που αφορούν τη Μουσική, 

όπως η δημιουργική χρήση των ήχων με 

σκοπό τη δημιουργία μιας προσωπικής  

σύνθεσης, η ποιότητα της οποίας όμως 

θα εξαρτάται από τον αριθμό των ήχων 

με τους οποίους πειραματίζεται το νήπιο, 

τους συνδυασμούς που κάνει με τους ή-

χους, το χρόνο που αφιερώνει, τη συγκέ-

ντρωσή του και τον τρόπο γενικά που χει-

ρίζεται και χρησιμοποιεί τα στοιχεία που 

του παρέχει το παιχνίδι.  Επίσης, υπό εξέ-

ταση μεταβλητή θεωρήθηκε το γεγονός 

ότι σε κάποια ζευγάρια δόθηκαν οδηγίες 

και σε κάποια άλλα όχι. 

Οι μεταβλητές που αφορούν στο χειρισμό 

του Η/Υ (χειρισμός ποντικιού, τεχνική 

«σέρνω και αφήνω»-drag ‘n drop και πει-

ραματισμός-εξερεύνηση του παιχνιδιού) 



αξιολογήθηκαν με βάση μία πεντάβαθμη 

κλίμακα Likert (1=καθόλου, 2=λίγο, 

3=μέτρια, 4=πολύ, 5=πάρα πολύ). Βάσει 

της ίδιας κλίμακας αξιολογήθηκε ο βαθ-

μός κοινωνικής αλληλεπίδρασης, η συ-

νεργασία και η προφορική έκφραση των 

νηπίων. Η αξιολόγηση αυτών των μετα-

βλητών στηρίχθηκε στον αριθμό των κοι-

νωνικών αλληλεπιδράσεων των ζευγα-

ριών (των κοινωνικών επαφών και της 

επικοινωνίας), στον αριθμό των φορών 

που συνεργάστηκαν για κάποιο ζήτημα 

και στο βαθμό που περιέγραψαν προφο-

ρικά τι έβλεπαν ή τι έκαναν στο παιχνίδι. 

Τέλος, οι σχετικές με τη Μουσική μετα-

βλητές, αξιολογήθηκαν ως εξής: η σύνθε-

ση-δημιουργία με την κλίμακα Likert 

(στηριζόμενοι στους συνδυασμούς που 

επιλέγει το νήπιο στις συνθέσεις του, σε 

συνάρτηση με το χρόνο που αφιερώνει 

για τη δημιουργία αυτή και τις δοκιμές 

που κάνει), ενώ παράλληλα σημειώνεται 

αριθμητικά το σύνολο των διαφορετικών 

ήχων που χρησιμοποιεί το παιδί στη σύν-

θεσή του, το οποίο επηρεάζει επίσης την 

αξιολόγηση της δημιουργικότητας. 

 

Συμπεράσματα παρέμβασης-Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 

Είναι εμφανές από όσα αναφέρθηκαν 

παραπάνω ότι η απόδοση των νηπίων 

στα ψηφιακά παιχνίδια που τους δόθη-

καν διαφοροποιήθηκε βάσει κάποιων 

παραγόντων-μεταβλητών που εξαρχής 

είχαμε θέσει. Τα συμπεράσματα στα ο-

ποία θα μπορούσε κάποιος να καταλήξει 

μελετώντας τις καταγραφές των παρεμ-

βάσεων είναι τα εξής: 

• Όλα τα νήπια έδειξαν  ένα πολύ καλό 

επίπεδο στη χρήση του υπολογιστή, 

κάτι που μας είχε πιστοποιήσει και η 

νηπιαγωγός, οπότε ο παράγοντας αυ-

τός δεν επηρέασε –θετικά ή αρνητι-

κά- τα αποτελέσματα της παρέμβα-

σής μας, εφόσον το επίπεδο των παι-

διών ήταν το ίδιο. 

• Η μεταβλητή «οδηγίες», αποδείχθηκε 

σημαντική, καθώς αφενός τα νήπια 

που δεν έλαβαν οδηγίες ασχολήθη-

καν περισσότερη ώρα και πειραματί-

στηκαν περισσότερο με τα παιχνίδια 

και τις δυνατότητές τους, απ’ ότι τα 

παιδιά που έλαβαν οδηγίες για το τι 

έπρεπε να κάνουν και αφετέρου αυτό 

είχε αντίκτυπο στο τελικό αποτέλε-

σμα των συνθέσεών τους, καθώς έ-

δειχναν μία πιο συνειδητή χρήση των 

ήχων τα νήπια που είχαν ανακαλύψει 

μόνα τους τις δυνατότητες του παι-

χνιδιού. 

• Ο πειραματισμός των νηπίων και η 

προσπάθεια διερεύνησης των δυνα-

τοτήτων των παιχνιδιών, επηρεάστη-



κε ως ένα βαθμό από το εάν δόθηκαν 

οδηγίες ή όχι, αλλά διαφαίνεται ότι 

επηρεάζεται σε σημαντικό βαθμό και 

από την ιδιοσυγκρασία του παιδιού, 

αλλά επίσης και από την περιπλοκό-

τητα του ίδιου του παιχνιδιού. Για 

παράδειγμα το Sound Patterns που 

είχε περιορισμένες δυνατότητες, δεν 

εξέγειρε το ενδιαφέρον των νηπίων 

τόσο όσο το  Make the Band, το οποίο 

έδινε πολύ περισσότερες επιλογές 

χρήσης των ήχων. Για το λόγο αυτό 

ίσως όλα τα νήπια δήλωσαν την αρέ-

σκειά τους για το Make the Band. Το 

θεώρησαν πιο προκλητικό. 

• Αξιοσημείωτο είναι ότι η συντριπτική 

πλειοψηφία των νηπίων δεν συνερ-

γάστηκαν καθόλου ή ελάχιστα και δεν 

είχαν καμία ή πάρα πολύ μικρή επι-

κοινωνία και αλληλεπίδραση μεταξύ 

τους. Η αλήθεια είναι ότι περιμέναμε 

διαφορετικά αποτελέσματα στο θέμα 

αυτό. Αντίθετα τα παιδιά έδειχναν να 

μπαίνουν σε μία κατάσταση ροής, 

όπου δεν ενδιαφέρονταν για κανέναν 

και για τίποτα γύρω τους, παρά μόνο 

να επιτελέσουν το έργο τους. 

• Επίσης φτωχός όμως -πλην ελαχίστων 

εξαιρέσεων- ήταν και ο προφορικός 

λόγος που ανέπτυξαν τα νήπια. Τα 

περισσότερα απλά απάντησαν σε ε-

ρωτήσεις, ενώ από μόνα τους δεν 

μπήκαν στη διαδικασία να περιγρά-

ψουν τι βλέπουν ή τι πράττουν. 

• Όσον αφορά τους ήχους που πρό-

σφεραν τα παιχνίδια, τα περισσότερα 

παιδιά τους άκουσαν όλους. Αυτό 

όμως δεν εξασφάλισε και τη δημι-

ουργική χρήση τους σε επίπεδο σύν-

θεσης. Με λίγα λόγια, τα περισσότε-

ρα παιδιά απλά παρέθεσαν τους ή-

χους αυτούς με τυχαία σειρά και λίγα 

ήταν εκείνα που χρησιμοποίησαν με 

δημιουργικό τρόπο τους ήχους και 

τους συνδυασμούς τους, με σκοπό να 

εκφράσουν αυτό που ήθελαν και τους 

άρεσε περισσότερο. 

• Καταλήγοντας θα λέγαμε ότι η δημι-

ουργικότητα που έδειξαν τα νήπια, 

εξαρτήθηκε από τον πειραματισμό, 

την εξερεύνηση, το συνδυασμό των 

ήχων, το χρόνο ενασχόλησης και γε-

νικά τον τρόπο χειρισμού των στοι-

χείων του παιχνιδιού από τα παιδιά. 

Αυξημένα επίπεδα δημιουργικότητας 

έδειξαν λοιπόν στο παιχνίδι «Make 

the Band» τα παιδιά που δεν είχαν 

λάβει οδηγίες για τα παιχνίδια και 

μπήκαν στη διαδικασία να εξερευνή-

σουν περισσότερο τις δυνατότητες 

του παιχνιδιού, το οποίο τους φάνηκε 

λόγω των πολλών δυνατοτήτων που 

προσέφερε ιδιαίτερα ελκυστικό, ε-

φόσον μπορούσαν να μεταβάλλουν 

το αποτέλεσμα της σύνθεσής τους, 



αλλάζοντας κάθε φορά κάποια από 

τις μεταβλητές του. 

Είναι γεγονός ότι η έρευνα αναφορικά με 

το ζήτημα  της επίδρασης των ψηφιακών 

παιχνιδιών στην εκμάθηση της μουσικής 

και ιδιαίτερα στην καλλιέργεια της μου-

σικής δημιουργικότητας είναι πολύ περι-

ορισμένη  έως ανύπαρκτη. Θεωρείται 

λοιπόν απαραίτητη η διερεύνηση του εν 

λόγω θέματος σε διάφορες ηλικίες, από 

το Νηπιαγωγείο έως και το Λύκειο, ενώ 

εξίσου απαραίτητη είναι η συγκριτική 

προσέγγιση της μουσικής μέσω ψηφια-

κών παιχνιδιών βασισμένων σε συμπερι-

φοριστικά μοντέλα και παιχνιδιών βασι-

σμένων στις θεωρίες του οικοδομισμού 

και του κοινωνικού οικοδομισμού. Επί-

σης, ερευνητικό ενδιαφέρον θα παρουσί-

αζε και η διερεύνηση της επίδρασης ψη-

φιακών παιχνιδιών στην εκτέλεση μουσι-

κής από παιδιά προσχολικής ηλικίας, 

στην κατανόηση του ρυθμού, του ηχο-

χρώματος και του τονικού ύψους. 
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Περίληψη 

Το πρόγραμμα Artful Thinking του Πανε-

πιστημίου του Harvard στοχεύει στην ό-

ξυνση της παρατηρητικότητας των παι-

διών και στην ανάπτυξη επικοινωνιακών, 

στοχαστικών και κριτικών δεξιοτήτων κα-

τανόησης της τέχνης. Στο πλαίσιο αυτό η 

παρούσα μελέτη επιχείρησε να διερευνή-

σει αφενός την αξιοποίηση του προγράμ-

ματος σε τμήμα νηπιαγωγείου αστικής 

περιοχής και αφετέρου την προστιθέμενη 

αξία που δύνανται να προσφέρουν στην 

προσέγγιση οι νέες τεχνολογίες. Σκοπός 

της δράσης ήταν να αναπτύξουν τα παι-

διά πρακτικές σκέψης και δυνατότητες 

οπτικού και ψηφιακού εγγραμματισμού 

μέσα από πληροφορίες που τους παρέχει 

ένα έργο τέχνης με θέμα το χειμώνα. Τα 

συμπεράσματα που προέκυψαν έκριναν 

επιτυχή τη σύζευξη του προγράμματος με 

τις νέες τεχνολογίες γιατί προώθησαν τη 

στοχαστική ερμηνεία του έργου τέχνης 

και αναπλαισίωσαν τις αφηγηματικές ι-

κανότητες των παιδιών μέσα από την πα-

ραγωγή πολυτροπικών «γλωσσικών προ-

ϊόντων». 

Λέξεις – κλειδιά: Artful Thinking, πρακτι-

κές σκέψης, τέχνη, τεχνολογία.      

 

Εισαγωγή 

Η επαφή των παιδιών με τις εικαστικές 

τέχνες αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι 

του Αναλυτικού Προγράμματος του Νη-

πιαγωγείου. Τόσο η σύνδεσή τους με την 

καθημερινή ζωή των παιδιών (στα πλαί-

σια των εικαστικών τους δημιουργιών), 

όσο και τα δομικά στοιχεία της αισθητι-

κής διαδικασίας (επικοινωνία, διαχρονι-

κότητα, έκφραση, κοινωνικότητα, επίλυ-

ση προβλημάτων, αναζήτηση πρωτότυ-

πων λύσεων) συνάδουν απόλυτα με τους 

στόχους της εκπαίδευσης και αποτελούν 

βασικό κομμάτι του οπτικού πολιτισμού. 

Οι εικαστικές τέχνες προσφέρουν πολύτι-

μες οπτικές και αισθητικές εμπειρίες. Τα 

παιδιά μαθαίνουν να διακρίνουν οπτικές 

ποιότητες και λεπτές διαφορές, που συμ-

βάλλουν στη διεύρυνση της αντίληψης 

και την απόκτηση νέων γνώσεων, συν-

δυάζουν εμπειρίες και τεχνικές δεξιότη-

τες, αξιοποιούν τη συλλογικότητα και ε-

ξασφαλίζουν γλωσσική ανάπτυξη (ΜΠΕ, 
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2011). Ιδιαίτερα όμως σημαντική κρίνεται 

και η συμβολική επικοινωνία των εικα-

στικών τεχνών, καθώς με τα σημεία, τους 

κώδικες, τα στοιχεία και τις συμβάσεις 

των έργων τέχνης αναπτύσσονται επικοι-

νωνιακές δυνατότητες ως προς την αξιο-

ποίηση της οπτικής γλώσσας (ΠΣΝ, 2011). 

Αυτή η σύνθετη ικανότητα ορίζεται ως 

«οπτικός εγγραμματισμός» και εκφράζε-

ται στα παιδιά με δύο τρόπους: α) επικοι-

νωνούν με άνεση μέσα από τη δημιουρ-

γία εικαστικών και οπτικών μορφών και 

β) γίνονται ενεργοί και κριτικοί αναγνώ-

στες εικόνων (ΜΠΕ, 2011).  

Στο πλαίσιο αυτό η παγκόσμια εκπαιδευ-

τική κοινότητα αξιοποιεί τις εικαστικές 

τέχνες με ποικίλους τρόπους. Το 1999 

επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο του 

Harvard ολοκληρώνουν τη διερεύνηση 

του προγράμματος Visual Thinking Curric-

ulum του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης 

της Νέας Υόρκης και από το 2000 σε συ-

νεργασία με το Project Zero προκύπτουν 

διάφορα προγράμματα οπτικού εγγραμ-

ματισμού. Ένα από αυτά είναι και το Art-

ful Thinking, το οποίο αξιοποιεί «πρακτι-

κές σκέψης (Ritchhart, and others, 2006)» 

μικρές στρατηγικές που επεκτείνουν και 

εμβαθύνουν τη σκέψη των παιδιών δίνο-

ντάς τους τη δυνατότητα να κάνουν λε-

πτομερείς παρατηρήσεις, να αναλύουν, 

να διερευνούν και να καταλήγουν σε ερ-

μηνείες με αντικείμενα μελέτης έργα τέ-

χνης.  

Οι πρακτικές σκέψης που συνθέτουν την 

παλέτα του προγράμματος είναι:  

α) αιτιολόγησης,  

β) προοπτικής,  

γ) ερώτησης και διερεύνησης,  

δ) παρατήρησης και περιγραφής και  

ε) σύγκρισης και σύνδεσης (Artful Think-

ing).   

   

Αξιοποίηση του Προγράμματος Artful Thinking με τη συνδρομή των ΤΠΕ στο Νηπιαγωγείο 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, επι-

χειρήθηκε η αξιοποίηση του προγράμμα-

τος Artful Thinking με τη συνδρομή των 

Νέων Τεχνολογιών. Οι λόγοι που οδήγη-

σαν στη σύζευξη αυτή, προκύπτουν από 

τα κοινά χαρακτηριστικά που παρουσιά-

ζουν οι ΤΠΕ με τις εικαστικές τέχνες κατά 

την οργανική τους ένταξη στις καθημερι-

νές δραστηριότητες του νηπιαγωγείου. 

Αναλυτικότερα, αξιοποιούνται ως εποπτι-

κά μέσα διδασκαλίας, ως εργαλεία διε-

ρεύνησης, πειραματισμού, επίλυσης 

προβλημάτων και ως εργαλεία διαχείρι-

σης πληροφοριών ψηφιακού εγγραμμα-



τισμού (ΠΣΝ, 2011). Έτσι κρίθηκε ότι η 

συνδυαστική αξιοποίηση των δύο «εργα-

λείων» θα παρέχει πολλαπλές αναπαρα-

στάσεις της πραγματικότητας σε νοημα-

τοδοτημένες διεργασίες κριτικής σκέψης 

(Μικρόπουλος, 2006).  

Για το σχεδιασμό της δράσης επιλέχθηκαν 

οι πρακτικές «παρατήρησης και περιγρα-

φής» που προτείνονται από το πρόγραμ-

μα, καθώς θα ήταν αδύνατον να αναπτυ-

χθούν όλες οι παράμετροι σε μία διδακτι-

κή παρέμβαση. Πιο συγκεκριμένα πραγ-

ματοποιήθηκαν: 

a) Το παιχνίδι των λεπτομερειών (Elabo-

ration Game):  

Αφορά πρακτική λεπτομερούς παρατή-

ρησης και περιγραφής ενός έργου τέχνης 

με τρία διαδοχικά επίπεδα προσέγγισης 

(Παρατήρησε - Observe, Ανάλυσε - Elabo-

rate, Ερμήνευσε – Interpret).  

β) Κοίταξε δύο φορές (Looking ten times 

two):  

Πρόκειται για μια πρακτική που ζητά από 

τα παιδιά να σκέφτονται προσεκτικά ώ-

στε να βρίσκουν λέξεις ή φράσεις που 

περιγράφουν ένα έργο τέχνης. Ολοκλη-

ρώνεται σε δύο φάσεις παρατήρησης. 

γ) Αρχή – Μέση – Τέλος (Beginning – Mid-

dle – End):  

Η πρακτική αυτή αποτελεί ένα εφαλτήριο 

για φανταστικές εξερευνήσεις γραπτών 

δραστηριοτήτων με τρεις διαδοχικές φά-

σεις, όπου το έργο τέχνης αποτελεί την 

αρχή μιας ιστορίας, τη μέση και το τέλος. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι από το πρόγραμ-

μα προβλέπονται δύο ακόμη πρακτικές 

(Colors – Shapes – Lines και Listening Ten 

Times Two) που κρίθηκαν πιο σύνθετες 

για παιδιά νηπιαγωγείου κι έτσι δεν συ-

μπεριλήφθηκαν στη δράση.  

 

Υλοποίηση δράσης 

Οι δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν 

στο 29ο Νηπιαγωγείο Πειραιά, σε τμήμα 

με 24 παιδιά (8 αγόρια και 16 κορίτσια), 3 

εκ των οποίων προνήπια.  

Το 50% των μαθητών προέρχονται από 

αμιγώς ελληνικές οικογένειες, ενώ 3 παι-

διά πραγματοποιούν επαναφοίτηση.  

Η τάξη διαθέτει, έναν υπολογιστή με ε-

γκατεστημένα τα λογισμικά Kidspiration 

2000-2001, Smart Note Book 9.5.91.5 και 

Comic Strip Creator 1.0, ψηφιακή φωτο-

γραφική και εκτυπωτή.  

Σκοπός της δράσης ήταν να αναπτύξουν 

τα παιδιά πρακτικές σκέψης και δυνατό-

τητες οπτικού και ψηφιακού εγγραμματι-



σμού μέσα από πληροφορίες που τους 

παρέχει ένα έργο τέχνης με θέμα το χει-

μώνα.  

Οι επιμέρους στόχοι που τέθηκαν, ήταν, 

τα παιδιά: 

• Να περιγράφουν το χειμώνα μέσα 

από την προσεκτική παρατήρηση ε-

νός έργου τέχνης. 

• Να συνθέτουν και να απεικονίζουν 

απλές ιστορίες εμπνεόμενα από ένα 

έργο τέχνης. 

• Να αξιοποιούν τις ΤΠΕ ως εργαλεία 

ψηφιακού εγγραμματισμού και έκ-

φρασης. 

• Να οικοδομούν τη γνώση μέσα από 

αλληλεπίδραση, συνεργασία, επικοι-

νωνία με τους εμπλεκόμενους στην 

εκπαιδευτική διαδικασία και τα αξιο-

ποιούμενα λογισμικά. 

Η δράση ολοκληρώθηκε σε δύο εβδομά-

δες.  

 

Α) Το παιχνίδι των λεπτομερειών  

Η νηπιαγωγός συγκέντρωσε τα παιδιά 

στην ολομέλεια, όπου τους χώρισε σε 4 

ανομοιογενείς ομάδες. Τους παρουσίασε 

το φύλλο που είχε σχεδιάσει με τη βοή-

θεια του λογισμικού Κidspiration και τους 

ζήτησε να το παρατηρήσουν προσεκτικά.  

Στο κεντρικό σημείο της σελίδας εμφανί-

ζεται ο πίνακας του Pieter Brueghel 

«Winter landscape with a bird trap». Στη 

συνέχεια ζήτησε από το πρώτο παιδί της 

πρώτης ομάδας να αναγνωρίσει κάτι σχε-

τικό με το έργο. Το παιδί είπε πως είναι 

χειμώνας. Η απάντηση καταγράφηκε στο 

φύλλο και αμέσως μετά ζητήθηκε από τα 

άλλα παιδιά της ομάδας να προσθέσουν 

κάποιες λεπτομέρειες σχετικά με το χει-

μώνα όπως προκύπτουν από την παρατή-

ρηση του έργου. Η ομάδα συμπλήρωσε 

πως έχει χιόνι και κρύο.  

Επισημαίνοντας την παράμετρο του κρύ-

ου, η νηπιαγωγός ζήτησε από τη δεύτερη 

ομάδα να προσθέσουν κάποιες επιπλέον 

λεπτομέρειες.  

Οι παρατηρήσεις που καταγράφηκαν εί-

ναι ότι τα παιδιά φοράνε μπουφάν, 

σκουφιά και γάντια.  

Η τρίτη ομάδα πρόσθεσε ότι έχει παγωνιά 

αφού το ποτάμι έχει παγώσει και τα παι-

διά κάνουν πατινάζ.  

Η τελευταία ομάδα παρατήρησε ότι τα 

δέντρα δεν έχουν φύλλα και καρπούς γι’ 

αυτό τα πουλιά φεύγουν και μένουν μόνο 

τα πουλάκια του χειμώνα.  

 



   

 

Εικόνα. 1: Τελική μορφή φύλλου 

 

Με την ολοκλήρωση των επιπέδων «Πα-

ρατήρησης» και «Ανάλυσης», η νηπιαγω-

γός πέρασε στο επίπεδο της «Ερμηνείας». 

Ζήτησε από την ολομέλεια να συζητή-

σουν για την ιστορία που διηγείται το έρ-

γο τέχνης: «Τι συμβαίνει εδώ;», «Τι σε 

κάνει να το νομίζεις αυτό;». Πραγματο-

ποιήθηκε καταιγισμός ιδεών. Οι απόψεις 

των παιδιών καταγράφηκαν και αναρτή-

θηκαν στο κεντρικό ταμπλό της τάξης. 

 

Β)  Κοίταξε δυο φορές 

Την επόμενη ημέρα πραγματοποιήθηκε η 

δεύτερη πρακτική. Η σύνθεση των ομά-

δων διατηρήθηκε. Η νηπιαγωγός ζήτησε 

από κάθε ομάδα να παρατηρήσουν το 

ίδιο έργο, το οποίο είχε εισάγει σε φύλλο 

του Smart Note Book. Οι οδηγίες που δό-

θηκαν ήταν: 

 Α’ Φάση: - Παρατηρήστε σιωπηλά το έρ-

γο για 30 δευτερόλεπτα. Αφήστε τα μάτια 

σας να θαυμάσουν. Βρείτε 5 λέξεις που 

περιγράφουν το έργο τέχνης. 

Β’ Φάση: - Παρατηρήστε σιωπηλά το έργο 

για ακόμη 30 δευτερόλεπτα. Αφήστε τα 

μάτια σας να περιπλανηθούν. Βρείτε α-

κόμη 5 λέξεις που περιγράφουν το έργο 

τέχνης.  

Οι παρατηρήσεις των ομάδων πληκτρο-

λογήθηκαν στο φύλλο με τη βοήθεια της 



νηπιαγωγού. Ενδεικτικά παρουσιάζεται το φύλλο της πρώτης ομάδας. 

 

 

Εικόνα 2:      Φάση Α    

 

 

Εικόνα 3: Φάση Β 



Προκειμένου τα παιδιά να ενισχύσουν 

επιπλέον τις γλωσσικές τους δεξιότητες, η 

νηπιαγωγός παρουσίασε την επόμενη 

μέρα ένα ακόμη φύλλο εργασίας στο ίδιο 

λογισμικό που όμως δεν συμπεριλαμβά-

νεται στις πρακτικές του προγράμματος. 

Η δραστηριότητα ζητούσε από τα παιδιά 

να γράψουν λέξεις για να περιγράψουν 

το έργο τέχνης. Για να ελέγξουν τις απα-

ντήσεις τους οι ομάδες, μπορούσαν με τη 

χρήση γόμας, να σβήσουν πάνω στον πί-

νακα της διαφάνειας προκειμένου να α-

ποκαλυφθούν οι κρυμμένες λέξεις. Η 

δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε σε 

ομάδες των τριών ατόμων. 

  

       

 

Εικόνα4: Ενδεικτικό φύλλο ομάδας 

 

Γ) Αρχή – Τέλος 

Αν και η τρίτη πρακτική προβλέπει την 

αξιοποίηση του έργου τέχνης σε τρεις 

φάσεις, στη δραστηριότητα χρησιμοποι-

ήθηκε ως αρχή και ως τέλος μιας ιστορί-

ας, καθώς κρίθηκε ότι προσέγγιζε καλύ-

τερα τις δυνατότητες των παιδιών αυτής 

της ηλικίας. Τα παιδιά χωρίστηκαν σε 

τρεις ανομοιογενείς ομάδες και η νηπια-

γωγός τους έδωσε εκτυπωμένο το ίδιο 

έργο τέχνης. Ζήτησε από κάθε ομάδα να 

αποσυρθεί σε κάποιο σημείο της τάξης 

ώστε να σκεφτεί «αν αυτό το έργο ήταν η 

αρχή μιας ιστορίας, τι θα συνέβαινε με-

τά». Σε κάθε ομάδα δόθηκαν 10 λεπτά. Η 

νηπιαγωγός παρότρυνε και κινητοποιού-

σε τα παιδιά σε όλη τη διάρκεια. Με τη 

λήξη του χρόνου, οι ομάδες συγκεντρώ-

θηκαν στην ολομέλεια, όπου ο κάθε εκ-

πρόσωπος ανακοίνωσε την ιστορία. Η 

νηπιαγωγός παρουσίασε τότε στα παιδιά 

το λογισμικό Comic Strip Creator και τους 



ζήτησε να απεικονίσουν εικαστικά τις ι-

στορίες τους προκειμένου να τις τοποθε-

τήσουν στο λογισμικό. Τα παιδιά καθώς 

ήταν αρκετά εξοικειωμένα με τη δημι-

ουργία ψηφιακών κόμικς επέλεξαν με τη 

βοήθεια της νηπιαγωγού τι θα ζωγραφί-

σουν προκειμένου να καλύψουν τα έξι 

καρέ του διπλού strip. Οι ζωγραφιές συ-

γκεντρώθηκαν φωτογραφήθηκαν και πε-

ράστηκαν από τη νηπιαγωγό στο περι-

βάλλον του λογισμικού. Την επόμενη μέ-

ρα η νηπιαγωγός ζήτησε από κάθε ομάδα 

να της υπαγορεύσουν το κείμενο κάθε 

εικόνας, προκειμένου να πληκτρολογηθεί 

στα μπαλόνια διαλόγου. Η ίδια διαδικα-

σία ακολουθήθηκε και στην επόμενη φά-

ση δημιουργίας ψηφιακού κόμικ, με τη 

διαφορά ότι η κάθε ομάδα θα έπρεπε να 

σκεφτεί «αν αυτό το έργο ήταν το τέλος 

μιας ιστορίας, τι θα είχε προηγηθεί». Στη 

συνέχεια παρατίθενται ενδεικτικά το κό-

μικ της 1ης ομάδας που αξιοποίησαν το 

έργο τέχνης ως αρχή μιας ιστορίας και το 

κόμικ της 2ης ομάδας που το αξιοποίησαν 

ως τέλος της ιστορίας τους: 

 

 

 

Εικόνα 7: 1η Ομάδα – Το έργο τέχνης ως αρχή της ιστορίας 



 

Εικόνα 8: 2η Ομάδα – Το έργο τέχνης ως τέλος της ιστορίας 

 

Αξιολόγηση 

Η δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε τις 

τελευταίες εβδομάδες του Φεβρουαρίου, 

όπου τα παιδιά είχαν κατακτήσει αρκετές 

γνώσεις για τα χαρακτηριστικά του χει-

μώνα και είχαν δημιουργήσει πολλούς 

πίνακες αναφοράς με σχετικές λέξεις. Ε-

πιπλέον τους είχαν δοθεί αρκετές ευκαι-

ρίες αλληλεπίδρασης με έργα τέχνης, ώ-

στε να μπορούν να εκφράζουν τις ιδέες 

και τα συναισθήματά τους με ποικίλους 

τρόπους. Ήταν αρκετά εξοικειωμένα με το 

περιβάλλον και τις βασικές λειτουργίες 

των λογισμικών, ενώ τέλος είχαν εξασκη-

θεί στην εργασία σε ομάδες. Για το λόγο 

αυτό βασική επιδίωξη ήταν τα παιδιά να 

πραγματοποιήσουν μια εναλλακτική 

προσέγγιση του χειμώνα, μέσα από την 

οργανωμένη παρατήρηση των πληροφο-

ριών που παρέχει ένα έργο τέχνης.  

- Ως προς την πρώτη πρακτική: Η διερεύ-

νηση του έργου τέχνης κατέληξε σε ε-

μπλουτισμένες λεκτικές περιγραφές. Οι 

περιγραφές της πρώτης ομάδας χαρακτη-

ρίζονται περισσότερο φαινομενολογικές, 

αλλά όσο η παρατήρηση εξελισσόταν 

προέκυπταν και άλλες λεπτομέρειες που 

έδωσαν μια επιπλέον εμβάθυνση στην 

ερμηνεία του έργου.  

- Ως προς τη δεύτερη πρακτική: Τα παιδιά 

ωθήθηκαν στη χρήση μιας περιγραφικής 

γλώσσας, που τους έδωσε τη δυνατότητα 

να περάσουν σε μια πιο λεπτομερή παρα-

τήρηση του έργου, από αυτή που προκύ-

πτει με μια «πρώτη ματιά». Αν και οι ο-

μάδες κατέγραψαν αρκετές κοινές λέξεις, 

ωστόσο προέκυψαν και διαφοροποιημέ-

νες που φανερώνουν τον τεράστιο όγκο 

πληροφοριών που προσφέρει ένα εικα-



στικό έργο. Παρόλα αυτά η δυναμική των 

ομάδων εμφανίστηκε πιο περιορισμένη 

σε αυτή τη φάση, καθώς οι λεκτικές πα-

ραγωγές προήλθαν κυρίως από τα ικανό-

τερα νήπια, ενώ τα λιγότερο ικανά παιδιά 

αντιμετώπισαν δυσκολίες.  

- Ως προς την τρίτη πρακτική: Τα παιδιά 

πραγματοποίησαν ένα πολυεπίπεδο πέ-

ρασμα από τη φαντασία στη δημιουργία, 

συνδυάζοντας την οπτική πληροφορία, 

την εικαστική δημιουργία και την τεχνο-

λογία. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύθηκαν 

τόσο οι αφηγηματικές, όσο και οι συγ-

γραφικές δεξιότητες των παιδιών με απο-

τέλεσμα την παραγωγή νέων πολυτροπι-

κών κειμένων. 

- Ως προς τους γνωστικούς στόχους: Τα 

παιδιά ανακάλυψαν ξανά την έννοια του 

χειμώνα αναπλαισιώνοντας τις γνώσεις 

που είχαν αποκτήσει κατά την παραδοσι-

ακή επαφή τους με το θέμα. Το «λεξιλό-

γιο» του έργου τέχνης κατακτήθηκε μέσα 

από την οργανωμένη, στοχαστική και λε-

πτομερή παρατήρηση και μετασχηματί-

στηκε σε ένα ιδεολογικό πλέγμα που α-

ντικατοπτρίζεται στην πρωτότυπη δημι-

ουργία ψηφιακών ιστοριών.  

- Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία: Τόσο 

ο χαρακτήρας του προγράμματος Artful 

Thinking όσο και ο σχεδιασμός των δρά-

σεων ευνόησαν την αλληλεπίδραση, την 

επικοινωνία και τη συνεργασία των παι-

διών. Αξιοποιήθηκαν ποικίλλες κοινωνι-

κές δομές της τάξης, ενώ η παραγωγή 

κοινού έργου κινητοποίησε θετικά το με-

γαλύτερο μέρος των παιδιών. Το γεγονός 

ότι κάποιες δραστηριότητες δε λειτούρ-

γησαν απόλυτα ενταξιακά για τους αδύ-

ναμους μαθητές θεωρείται ότι οφείλεται 

αφενός στο μέγεθος των ομάδων (που θα 

έπρεπε να είναι πιο μικρό) και αφετέρου 

στο διαθέσιμο χρόνο (που θα έπρεπε να 

είναι περισσότερος). Παρόλα αυτά ο ε-

ναλλακτικός τρόπος προσέγγισης της τέ-

χνης μέσα από πρακτικές σκέψης δη-

μιούργησε σημαντικά κίνητρα για όλα τα 

παιδιά. 

- Ως προς τη χρήση των ΤΠΕ: Βασικό κρι-

τήριο ενσωμάτωσης της τεχνολογίας σε 

ένα ήδη διαμορφωμένο πρόγραμμα ήταν 

η προστιθέμενη αξία που θα προσέφερε 

στην όλη διαδικασία. Αν και οι πρακτικές 

σκέψης διεύρυναν τη γλώσσα, τη φαντα-

σία, την εφευρετικότητα και δημιουργι-

κότητα των παιδιών, οι νέες τεχνολογίες 

προσέθεσαν επιπλέον τύπους διαφορο-

ποιημένης μάθησης, καθώς ικανοποίησαν 

όλα τα γνωστικά προφίλ των μαθητών 

«εξαιτίας του πολυμεσικού τους χαρα-

κτήρα (Versaci, 2001)». Η κωδικοποίηση 

λέξεων και εικόνας «έγινε με διπλό τρόπο 

(Paivio, 1991)» γεγονός που κινητοποίησε 

και τους πιο αδύναμους μαθητές. 

Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να 

πούμε ότι η σύζευξη του προγράμματος 

Artful Thinking με τις ΤΠΕ κρίθηκε επιτυ-



χής για δύο λόγους: α) γιατί και οι δύο 

προσεγγίσεις προώθησαν την ερμηνεία 

των νοημάτων του έργου τέχνης πέρα 

από το προφανές αξιοποιούμενες ως δι-

αμεσολαβητικά νοητικά εργαλεία και β) 

επικαιροποίησαν τη διδακτική πρακτική 

διεκπεραιώνοντας τις γλωσσικές λειτουρ-

γίες των παιδιών μέσω της ουσιαστικής 

παρατήρησης και ερμηνείας ενός έργου 

τέχνης.  
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Περίληψη 

Οι εννοιολογικοί χάρτες έχουν μεγάλη 

παιδαγωγική αξία και η δημιουργική 

αξιοποίησή τους στα σύγχρονα 

περιβάλλοντα μάθησης δύναται να 

συμβάλλει ουσιαστικά στην ενεργητική 

μάθηση και την καλλιέργεια τόσο της 

δημιουργικής (αποκλίνουσας) όσο και της 

κριτικής (συγκλίνουσας) σκέψης των 

μαθητών (Fisher, 1995). Ανήκουν στους 

γραφικούς οργανωτές (graphic 

organizers) και μέσω της διαγραμματικής 

απεικόνισης της σκέψης  βοηθούν 

εκπαιδευτικούς και μαθητές α) να 

αναγνωρίσουν και να αναπαραστήσουν 

εικονικά τις απόψεις και γνώσεις τους και 

β) να διακρίνουν και να περιγράψουν 

σχέσεις και συνδέσεις ανάμεσα σε ιδέες 

και έννοιες (Birbili, 2006). Μέσα από την 

επισκόπηση της σχετικής ελληνικής και 

διεθνούς βιβλιογραφίας καθώς και με την 

αναφορά συγκεκριμένων παραδειγμάτων 

εννοιολογικής χαρτογράφησης, η 

παρούσα εργασία έχει στόχο να 

σκιαγραφήσει τα βασικά πλεονεκτήματα 

της χρήσης των εννοιολογικών χαρτών όχι 

μόνο ως εργαλείου μάθησης στον χώρο 

της προσχολικής αγωγής αλλά και ως 

μεταγνωστικού εργαλείου, που βοηθά τα 

παιδιά προσχολικής ηλικίας να 

αποκτήσουν επίγνωση των γνωστικών 

τους διεργασιών με ευχάριστο και 

παραστατικό τρόπο. 

 Λέξεις - κλειδιά:  εννοιολογικός χάρτης, 

νοηματική-προσληπτική μάθηση, 

μεταγνώση

Εισαγωγή 

Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον, 

οι εννοιολογικοί χάρτες φαίνεται να 

έχουν μια πολύπλευρη χρηστικότητα ως 

εργαλεία μάθησης. Καλλιεργούν την 

ενεργή, δημιουργική σκέψη και βοηθούν 

τους μαθητές να αναπτύξουν υψηλές 

γνωστικές δεξιότητες ανάλυσης, 

κατηγοριοποίησης και σύνθεσης, 

παρέχοντας παράλληλα ένα οπτικό μέσο 

επικοινωνίας, κατανόησης και 

αξιολόγησης της δράσης τους (Fisher, 

mailto:taniakourou@gmail.com


1995). Σύμφωνα με τις βασικές αρχές του 

εποικοδομισμού (constructivism), ο 

τρόπος οργάνωσης της γνώσης σε 

γνωστικά σχήματα ή γνωστικές δομές 

αποτελεί συστατικό στοιχείο για την 

καλύτερη και ευκολότερη κατανόηση των 

εννοιών. Στο πλαίσιο αυτό, ο 

εννοιολογικός χάρτης δύναται να 

λειτουργήσει ως ισχυρό εργαλείο 

αναπαράστασης των απόψεων και ιδεών 

που έχουν οι μαθητές σχετικά με μία 

έννοια, βοηθώντας τους παράλληλα στην 

αποτελεσματικότερη οργάνωση της 

γνώσης (Yin & Shavelson, 2008). Το 

γεγονός αυτό φαίνεται να έχει ιδιαίτερη 

σημασία για τον χώρο της προσχολικής 

αγωγής, καθώς με την γραφική 

απεικόνιση μιας ιδέας σε τρία συστατικά 

μέρη – έννοια, συνδετική λέξη (κόμβος), 

έννοια – το παιδί προσχολικής ηλικίας 

αντιλαμβάνεται την ύπαρξη της 

συνδετικής λέξης ως μια οντότητα που 

μεταφέρει κάθε φορά ένα μοναδικό 

μήνυμα (Cassata-Widera, 2008), 

λειτουργώντας παράλληλα ως συνδετικός 

κρίκος για την δημιουργία προτάσεων με 

ολοκληρωμένο νόημα (Wehry κ.ά., 2008). 

Η διδακτική αξιοποίηση του εννοιολογικού χάρτη στο Νηπιαγωγείο 

Από την μελέτη της ελληνικής και 

διεθνούς βιβλιογραφίας προκύπτει ότι οι 

όροι «γνωστικοί χάρτες» (cognitive maps) 

και «εννοιολογικοί χάρτες» (concept 

maps) χρησιμοποιούνται ως συνώνυμοι, 

καθώς και οι δύο εκφράζουν ένα σαφές 

μέσο αναπαράστασης δεδομένων και 

πληροφοριών με τρόπο που είναι οπτικά 

ενδιαφέρων και κατανοητός. Πιο 

συγκεκριμένα, η εννοιολογική (ή 

γνωσιακή) χαρτογράφηση ως στρατηγική 

διδασκαλίας στον χώρο της εκπαίδευσης 

παρουσιάζεται και αναπτύσσεται στις 

αρχές της δεκαετίας του '80 από τον 

J.D.Novak και στοχεύει στη δημιουργία 

νοήματος με την οικοδόμηση σαφών 

συνδέσεων μεταξύ των ιδεών (Σοφός & 

Λιάπη, 2009). Πρόκειται για ένα 

σημασιολογικό δίκτυο, το οποίο 

αποτελείται από κόμβους (όρους ή 

έννοιες), συνδετικές γραμμές 

(κατευθυντικούς συνδέσμους) και 

συνδετικές φράσεις που περιγράφουν 

την σχέση ανάμεσα στους κόμβους, ενώ ο 

τρόπος σύνδεσης και η διάταξη των 

εννοιών καθορίζουν την ιεραρχική ή μη 

ιεραρχική δομή του χάρτη (Yin & 

Shavelson, 2008). Στα είδη των 

εννοιολογικών χαρτών που 

χρησιμοποιούνται στην προσχολική 

αγωγή διακρίνουμε τρεις βασικές 

κατηγορίες: α) τους αραχνοειδείς ή 

δικτυωτούς, που έχουν την μορφή ιστού 

αράχνης, όπου η κεντρική έννοια 

τοποθετείται στο κέντρο του χάρτη και οι 

συναφείς έννοιες αναπτύσσονται 

ακτινωτά με φορά προς τα έξω, β) τους 



ιεραρχικώς δομημένους, όπου οι έννοιες 

αντιπροσωπεύονται από μια ιεραρχική 

δομή και γ) τους πίνακες ή διαγράμματα 

ροής, όπου οι έννοιες οργανώνονται σε 

γραμμική απεικόνιση (Γεωργίου, 2009). 

Αποτελέσματα ερευνών καταδεικνύουν  

το εύρος της διδακτικής αξιοποίησης του 

εννοιολογικού χάρτη ως μεταγνωστικού 

εργαλείου ενεργούς και 

αποτελεσματικότερης μάθησης. Η 

δόμηση, μάλιστα, του εννοιολογικού 

χάρτη με την τοποθέτηση των 

γενικότερων και σημαντικότερων εννοιών 

στην κορυφή (ιεραρχικοί εννοιολογικοί 

χάρτες) ή στο κέντρο (αραχνοειδείς 

εννοιολογικοί χάρτες) της διάταξης, όπως 

και η χρήση σύνθετων συνδέσεων (cross-

links) μεταξύ των κεντρικών και 

επιμέρους εννοιών, φαίνεται ότι βοηθά 

αποτελεσματικότερα στην ανάπτυξη της 

δημιουργικής και αποκλίνουσας σκέψης 

αλλά και στην καλλιέργεια της κριτικής 

σκέψης των μαθητών (Φορτούνη & 

Φραγκάκη, 2003 ∙ Mancinelli κ.ά., 2004). 

Παράδειγμα αραχνοειδούς διάταξης 

δίνεται στην Εικόνα 1. 

 

Εικόνα 1:  
Αραχνοειδής διάταξη εννοιολογικού χάρτη στο λογισμικό πρόγραμμα C-map Tools  

για την θεματική ενότητα «Φθινόπωρο» 

 

Η αξιοποίηση των εννοιολογικών χαρτών 

στην εκπαιδευτική πράξη στηρίχθηκε στο 

θεωρητικό πλαίσιο και τις βασικές αρχές 

της νοηματικής-προσληπτικής μάθησης 

του Ausubel (Safdar κ.ά., 2012). Κεντρική 



θέση στην θεωρία του Ausubel κατέχει η 

έννοια του προκαταβολικού οργανωτή 

(advance organizer), που ενισχύει την 

μάθηση με κατανόηση (meaningful 

learning), καθώς στηρίζεται στην 

προϋπάρχουσα γνώση (γνωστική δομή) 

του μαθητή. Για να διαμορφωθεί το 

νοητικό οικοδόμημα, πάνω στο οποίο θα 

στηριχθεί η νέα γνώση, επιτελούνται δύο 

πολύ σημαντικές διαδικασίες-

λειτουργίες: α) η προοδευτική 

διαφοροποίηση (progressive 

differentiation) των γενικών εννοιών σε 

ειδικότερες και λεπτομερέστερες έννοιες 

και β) η οργανική ένταξη ή ενσωμάτωση 

(integrative reconciliation), κατά την 

οποία η νέα γνώση , με την ενεργό 

συμμετοχή και συνεργασία του μαθητή 

και μέσα από νοηματικές συσχετίσεις, 

συνδέεται με τα γνωστικά αντικείμενα 

που έχουν ήδη διδαχθεί (Daley et al., 

2007). Όταν τα παιδιά μαθαίνουν με 

βάση τις παρατηρήσεις και την 

προηγούμενη εμπειρία τους, οικοδομούν 

«μια προσωπική εικόνα του κόσμου και 

ένα σύστημα αναπαραστάσεων, με τη 

βοήθεια του οποίου αφομοιώνουν 

σταδιακά νέες γνώσεις και 

πραγματώνουν την προσωπική τους 

μάθηση» (Κόμης & Φείδας, 2000:298). 

Στην προσχολική αγωγή, η διαγραμματική 

απεικόνιση μιας έννοιας με τη μορφή 

εννοιολογικού χάρτη ως προκαταβολικού 

οργανωτή για την επεξεργασία μιας 

θεματικής ενότητας είναι ιδιαιτέρως 

σημαντική. Με την χρήση και αξιοποίησή 

του, ο τρόπος οργάνωσης και 

οικοδόμησης νέων εννοιολογικών 

σχημάτων αλλά και ο τρόπος σύνδεσής 

τους με άλλες προϋπάρχουσες γνωστικές 

δομές (Γουλή κ.ά., 2006), όπως 

προκύπτουν από τις εμπειρίες, τα 

ενδιαφέροντα, τις ανάγκες αλλά και τις 

κοινωνικο-πολιτισμικές αλληλεπιδράσεις 

του μικρών παιδιών (Ματσαγγούρας, 

1999), διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο 

στην κατάκτηση της «μάθησης με νόημα» 

(Σοφός & Λιάπη, 2009). Στο παράδειγμα 

της Εικόνας 2, ο εννοιολογικός χάρτης 

αξιοποιείται στην εισαγωγή μιας 

θεματικής ενότητας (Μύθοι του 

Αισώπου) ως ένα είδος καταγραφής και 

απεικόνισης του καταιγισμού των ιδεών 

(brainstorming) των μαθητών, ενώ 

παράλληλα βοηθά στην καλύτερη 

οργάνωση των προς υλοποίηση 

δραστηριοτήτων ανά μαθησιακή περιοχή. 

 



 

  Εικόνα 2: 
Εννοιολογικός χάρτης για την θεματική ενότητα «Μύθοι του Αισώπου»  

στο λογισμικό πρόγραμμα Kidspiration  

 

Αν και η τεχνική της Εννοιολογικής 

Χαρτογράφησης δημιουργήθηκε αρχικά 

χρησιμοποιώντας "χαρτί και μολύβι», τα 

τελευταία χρόνια η χρήση σύγχρονων 

εκπαιδευτικών λογισμικών εννοιολογικής 

χαρτογράφησης, με κυριότερο το 

λογισμικό Inspiration®, επιτρέπει στους 

μαθητές και στους εκπαιδευτικούς να 

αναδιατάξουν, να τονίσουν χρωματικά, 

να προσθέσουν ή να αφαιρέσουν 

κεντρικές έννοιες (κόμβους) ή 

συνδέσμους με μεγάλη ευκολία και 

ταχύτητα (Hilbert, 2009). Παράλληλα και 

μέσα στο πλαίσιο της ομαδοσυνεργατικής 

διδασκαλίας, οι μαθητές μπορούν να 

συνεργαστούν, να ανταλλάξουν απόψεις 

σχετικά με μια έννοια ή κεντρική ιδέα, να 

αναπαραστήσουν με εικόνες ή λέξεις τις 

ιδέες τους και να τις οργανώσουν, 

δημιουργώντας από κοινού έναν 

εννοιολογικό χάρτη που θα είναι 

αποτέλεσμα συνεργασίας και κοινής 

προσπάθειας (collaborative concept 

mapping) (Correia κ.ά., 2008 ∙ Haugwitz 

κ.ά., 2010). Επιπλέον, τους δίνεται η 

δυνατότητα να καλλιεργήσουν δεξιότητες 

ενδοπροσωπικής και διαπροσωπικής 

νοημοσύνης, δεξιότητες που 

βιβλιογραφικά συνδέονται με την 

ανάπτυξη της συναισθηματικής 

νοημοσύνης των μαθητών (Gardner, 

1983, στο Kaschub, 2002). 



Ο εννοιολογικός χάρτης ως οπτική 

αναπαράσταση εννοιών και των μεταξύ 

τους σχέσεων και συνδέσεων 

χρησιμοποιείται σε όλες τις βαθμίδες της 

εκπαίδευσης. Η αποτελεσματικότητά του 

ως διδακτικό, αξιολογικό και 

μεταγνωστικό εργαλείο είναι ωστόσο 

μεγαλύτερη, όταν η χρήση του ξεκινάει 

από πολύ νωρίς, από τις τάξεις του 

νηπιαγωγείου (Stice & Alvarez, 1987). 

Είναι επίσης σημαντικό ότι ο σχεδιασμός 

και η τελική μορφή του εννοιολογικού 

χάρτη αντανακλά σε μεγάλο βαθμό τον 

τρόπο που σκέφτονται οι μικροί μαθητές, 

τον τρόπο που αντιλαμβάνονται τις 

σχέσεις μεταξύ των εννοιών, ενώ 

παράλληλα τους δίνει την ευκαιρία να 

διορθώσουν λάθη ή εσφαλμένες 

εκτιμήσεις (Scagnelli, 2002). Ως εκ 

τούτου, τα λογισμικά προγράμματα 

εννοιολογικής χαρτογράφησης στο 

πλαίσιο της δυναμικής εισαγωγής των 

Νέων Τεχνολογιών στο χώρο της 

εκπαίδευσης «συμβάλλουν καταλυτικά 

στην καλλιέργεια μιας νέας παιδαγωγικής 

αντίληψης, προωθώντας νέους 

ενεργητικούς και βιωματικούς τρόπους 

πρόσληψης της γνώσης» (Κόμης κ.ά., 

2001:309) αλλά και την καλλιέργεια 

πολλαπλών δεξιοτήτων. 

Ιδιαίτερα για τον χώρο της προσχολικής 

αγωγής, φαίνεται ότι υπάρχει έντονος 

σκεπτικισμός ως προς την ικανότητα τον 

παιδιών προσχολικής ηλικίας να 

χρησιμοποιήσουν τους διάφορους 

τύπους αναπαράστασης ή απεικόνισης 

των ιδεών τους μέσω σημασιολογικών 

δικτύων ή μιας ιεραρχικής ακολουθίας 

γεγονότων (Birbili, 2006). Αν και υπάρχει 

ένας μάλλον μικρός αριθμός ερευνών 

σχετικά με τον ρόλο της εννοιολογικής 

χαρτογράφησης στην προσχολική ηλικία, 

φαίνεται πως όταν χρησιμοποιηθεί με 

αναπτυξιακά κατάλληλους τρόπους, η 

εννοιολογική χαρτογράφηση έχει 

ιδιαίτερη παιδαγωγική αξία. 

Αναδεικνύεται ως εξαιρετικό εργαλείο 

ουσιαστικής μάθησης, που σε αντίθεση 

με την μάθηση μέσω μηχανιστικής 

απομνημόνευσης (rote learning) είναι μια 

δημιουργική διαδικασία ενσωμάτωσης 

και αφομοίωσης της νέας γνώσης και 

πληροφορίας στην ήδη καλά οργανωμένη 

και διαθέσιμη προϋπάρχουσα γνώση 

(Stice & Alvarez, 1987 ∙ Σοφός & Λιάπη, 

2009).  

Το γεγονός αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία 

για την προσχολική εκπαίδευση, καθώς 

αναδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο την 

θεμελιώδη αρχή της θεωρίας του 

Ausubel, σύμφωνα με την οποία, για να 

μπορέσει το παιδί να μάθει ουσιαστικά 

και με νόημα, θα πρέπει τα 

παραδείγματα, το εποπτικό υλικό και οι 

λεκτικές πληροφορίες που του 

παρέχονται να σχετίζονται με την 

καθημερινότητά του και να προκύπτουν 

από προηγούμενες εμπειρίες (Gomez, 



2005). Στην προσχολική αγωγή, για την 

διαμόρφωση των εννοιολογικών χαρτών 

χρησιμοποιούνται κυρίως εικόνες και 

φωτογραφίες από την καθημερινότητα 

των μικρών παιδιών (Gallenstein, 2005) ή 

ζωγραφιές που τα ίδια έχουν 

δημιουργήσει, μεταβαίνοντας σταδιακά 

σε περισσότερο συμβολικές 

αναπαραστάσεις με λέξεις ή μικρές 

προτάσεις (Εικόνα 3).  

 

 

  Εικόνα 3: 
Εννοιολογικός χάρτης για την θεματική ενότητα «Χειμώνας»  

με συμβολικές αναπαραστάσεις λέξεων για την δημιουργία μικρών προτάσεων 
(propositions)  

 

Με αυτόν τον τρόπο δίνεται η 

δυνατότητα στα παιδιά προσχολικής 

ηλικίας να αντιληφθούν και να 

διατυπώσουν τις σχέσεις ανάμεσα στις 

έννοιες του εννοιολογικού χάρτη ή να 

διευκρινίσουν αρχικά εσφαλμένες 

εντυπώσεις (Birbili, 2006), καλλιεργώντας 

επιπλέον τις γλωσσικές και εκφραστικές 

τους δεξιότητες (Goria & Papadopoulou, 

2008). Όπως εύστοχα επισημαίνουν οι 

Σοφός και Λιάπη (2009:60), πρόκειται επί 

της ουσίας για μια «γραφική στρατηγική 

μάθησης με νόημα», που βοηθά τα μικρά 

παιδιά να αντιληφθούν καλύτερα τις 

σχέσεις μεταξύ των εννοιών. Επιπλέον, ο 

εννοιολογικός χάρτης παρέχει τη 

δυνατότητα της οργάνωσης των στόχων 

ενός εκπαιδευτικού προγράμματος 



(στοχοθεσία), ενώ αποτελεί παράλληλα 

μια μοναδική πηγή συνεχούς 

αναστοχασμού και αξιολόγησης ως προς 

την επίτευξη των στόχων, διαδικασίες 

που βοηθούν τον εκπαιδευτικό να 

επικεντρωθεί «στη δημιουργία ευκαιριών 

ανακάλυψης, μέσω ενός είδους έτοιμης, 

εμπνευσμένης προώθησης και 

υποκίνησης του διαλόγου, σύμπραξης και 

συνοικοδόμησης της γνώσης από τα 

παιδιά (Edwards, 1993, στο Μάνεση, 

2012:109).  

Με δεδομένο ότι η τεχνολογία από μόνη 

της δεν εξυπηρετεί κάποιο συγκεκριμένο 

παιδαγωγικό στόχο (Tsitouridou & Vryzas, 

2004, στο Μπέτση & Μάνεση, 2012), η 

εννοιολογική χαρτογράφηση αποτελεί 

εξαιρετικό εκπαιδευτικό εργαλείο 

δημιουργικού συνδυασμού των 

Τεχνολογιών Πληροφορίας και 

Επικοινωνιών (ΤΠΕ) με την εκπαιδευτική 

δράση. Εξάλλου, όταν η χρήση 

τεχνολογικών εργαλείων ευνοεί τη 

συνειδητή συμμετοχή των εμπλεκομένων 

στη μαθησιακή διαδικασία, τότε οι ΤΠΕ 

προσφέρουν εξαιρετικά χρήσιμες και 

εφαρμόσιμες λύσεις όσον αφορά την 

προσαρμογή της διδασκαλίας στα ποικίλα 

μαθησιακά στυλ (προφίλ) των παιδιών 

μιας τάξης (Beetham, 2007). 

Επιπροσθέτως, η αξιοποίηση των 

εννοιολογικών χαρτών στην προσχολική 

αγωγή προάγει και καλλιεργεί σημαντικές 

αναπτυξιακές δεξιότητες των μικρών 

παιδιών: η κατάκτηση εννοιών, η 

οργάνωση της γνώσης και η 

αυτορρύθμιση, καθιστούν το παιδί 

προσχολικής ηλικίας ικανό να 

ταξινομήσει ή να ομαδοποιήσει γνωστές 

έννοιες και να ενσωματώσει νέες, 

επιλέγοντας συνδετικές φράσεις για να 

φτιάξει λογικές προτάσεις.  

 

Αν και οι δεξιότητες αυτές δεν είναι 

πλήρως αναπτυγμένες στα παιδιά 

προσχολικής ηλικίας, έρευνες 

καταδεικνύουν ότι ακόμα και από την 

ηλικία των τριών ετών τα παιδιά 

μαθαίνουν γρήγορα νέες έννοιες μέσω 

της ανακαλυπτικής-προσληπτικής 

μαθησιακής διαδικασίας (Gomez, 2005). 

Αυτό φαίνεται ιδιαίτερα κατά την 

διαμόρφωση εννοιολογικών χαρτών στο 

νηπιαγωγείο, όπου ο εκπαιδευτικός 

παρέχει το σωστό υποστηρικτικό πλαίσιο 

(scaffolding) και βοηθά το παιδί 

προσχολικής ηλικίας να μεταβεί ομαλά 

και σταδιακά από το απλό, μη λεκτικό, 

αναπαραστατικό (representational) 

μήνυμα στο συνθετότερο, λεκτικό, 

αντιληπτικό (conceptual) μήνυμα (Fisher, 

1995) και να κατανοήσει ότι κάθε 

σύμβολο εμπεριέχει μία σημασία και ένα 

νόημα. Επιπλέον, η κατασκευή του 

εννοιολογικού χάρτη με τις προτασιακές 

συνδέσεις μεταξύ των εννοιών και τις 

σχέσεις που ανακύπτουν ανάμεσα στην 



προφορικό λόγο και το συμβολικό 

αναφερόμενο (symbolic referent) παίζουν 

προεξάρχοντα ρόλο στην ανάδυση του 

γραμματισμού: με την κατάτμηση των 

τμημάτων μιας πρότασης που εκφέρεται 

προφορικά και την γραφική της 

απεικόνιση στο τρίπτυχο «έννοια - 

συνδετική λέξη -έννοια» (Cassata-Widera, 

2008), το παιδί προσχολικής ηλικίας 

αρχίζει να κατανοεί την έννοια της 

αποκωδικοποίησης των τμημάτων μιας 

πρότασης, δηλαδή των λέξεων (Εικόνα 4). 

 

 

 Εικόνα 4: 
Εννοιολογικός χάρτης για την θεματική ενότητα «Σπίτι»  

με έμφαση στην αποκωδικοποίηση των τμημάτων μιας πρότασης με δομή «Υποκείμενο – 
Ρήμα - Αντικείμενο» 

 

Το γεγονός αυτό είναι ένα σημαντικό 

αναπτυξιακό στάδιο στην κατάκτηση των 

δεξιοτήτων μεταγλωσσικής επίγνωσης, 

που θα ολοκληρωθεί με την ένταξη του 

παιδιού στο Δημοτικό σχολείο. Δίνοντας 

έμφαση στη νοηματική αξία της 

συνδετικής λέξης (Novak, 2011), που 

συνήθως είναι ένα ρήμα, μία μετοχή ή 

μία πρόθεση, και χρησιμοποιώντας 

παράλληλα ψηφιακές κάρτες μορφής 

«εικόνα - λέξη» (picture-word) για την 

αναπαράσταση των εννοιών ή σημασιών, 

ο εκπαιδευτικός προσχολικής αγωγής 

βοηθά τα νήπια να χειριστούν με 

μεγαλύτερη ευκολία τα μέρη του 

προφορικού λόγου (Flanigan, 2006). Με 

την συχνή επανάληψη της τεχνικής της 

εννοιολογικής χαρτογράφησης ανά 

θεματική ενότητα, ο γραμματισμός 

αναδύεται με φυσικό και αυθόρμητο 

τρόπο, καθώς το παιδί προσχολικής 

ηλικίας κατανοεί σταδιακά ότι ο λόγος, 



προφορικός και γραπτός, είναι μια 

σύνθετη οντότητα που αποτελείται από 

πολλές επιμέρους μονάδες: λεξικές, 

συλλαβικές, φωνημικές και γραφημικές, 

γεγονός που αποτελεί βασική 

προϋπόθεση για την κατάκτηση των 

δεξιοτήτων γραφής και ανάγνωσης 

(Cassada-Widera, 2008 ∙ Flanigan, 2006). 

 

 

Συμπεράσματα 

Η παρούσα εργασία είχε στόχο να 

περιγράψει τον τρόπο χρήσης και 

αξιοποίησης του εννοιολογικού χάρτη 

στον χώρο της προσχολικής αγωγής. Ως 

σημαντικό διδακτικό και μεταγνωστικό 

εργαλείο αλλά και ως σημαντική 

στρατηγική εναλλακτικής αξιολόγησης 

(alternative assessment) (Rice κ.ά., 1998), 

ο εννοιολογικός χάρτης παρέχει 

πληροφορίες σχετικά με το τι γνωρίζουν 

και το τι μπορούν να κάνουν οι μικροί 

μαθητές. Η αφομοίωση και δημιουργική 

ενσωμάτωση της νέας πληροφορίας στο 

προϋπάρχον γνωστικό πλαίσιο του 

μικρού παιδιού και η σύνδεσή της με τις 

πρότερες εμπειρίες, τα ενδιαφέροντα και 

τις ανάγκες του, βοηθούν το παιδί 

προσχολικής ηλικίας να οργανώσει 

αποτελεσματικά τις πληροφορίες που 

λαμβάνει και να οδηγηθεί σταδιακά σε 

αυτό που ο Ausubel ονόμασε «μάθηση με 

κατανόηση». Στο σύγχρονο περιβάλλον 

μάθησης και με την ευρύτερη χρήση των 

Τεχνολογιών Πληροφορίας και 

Επικοινωνιών, ο σχεδιασμός 

εννοιολογικών χαρτών και η ανάγνωσή 

τους από τα μικρά παιδιά αναδεικνύεται 

ως συνεχής διαδικασία οικοδόμησης της 

γνώσης.  

Συνδυάζοντας την οπτική-συμβολική 

αναπαράσταση σημασιών, ιδεών, 

εννοιών και νοημάτων στον άξονα 

«έννοια - σύνδεσμος - έννοια», ο 

εννοιολογικός χάρτης βοηθά το παιδί 

προσχολικής ηλικίας να κατανοήσει την 

δομή του λόγου, προφορικού και 

γραπτού, αλλά και τα επιμέρους τμήματα 

από τα οποία ο λόγος αποτελείται. 

Δημιουργεί, επιπλέον, μια νέα οπτική 

πραγματικότητα, αναδεικνύοντας ένα 

γνωστικό μοντέλο αντίληψης και 

ερμηνείας του περιβάλλοντος που δίνει 

έμφαση στην καλλιέργεια του 

πολυγραμματισμού, της ποικιλίας των 

μορφών κειμένου που οι Νέες 

Τεχνολογίες μπορούν να προωθήσουν 

(Goria & Papadopoulou, 2008). 
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Περίληψη 

Στο πρόγραμμα διδασκαλίας «Τα παιδιά του κόσμου» επιχειρείται η εξοικείωση των μαθη-

τών/τριών με τη χρήση των εργαλείων του Web 2.0, ο συνδυασμός της εννοιολογικής χαρ-

τογράφησης με τις ΤΠΕ και η διεπιστημονική προσέγγιση της Γλώσσας μέσα από τη Λογοτε-

χνία και την Αισθητική Αγωγή, για να διερευνήσουμε τις δυνατότητες που παρουσιάζει η 

συνένωση αυτή στη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας από Έλληνες και αλλοδαπούς μαθη-

τές/τριες.Το πρόγραμμα βασίζεται στις αρχές του κριτικού γραμματισμού στην εκπαίδευση 

για τη δημιουργία πολιτών με κριτικό πνεύμα, τη διαμόρφωση στάσεων και συστήματος 

αξιών, την καλλιέργεια της ευαισθησίας, την ανάπτυξη της φαντασίας, την αισθητική καλ-

λιέργεια, την ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης και την ευαισθητοποίηση των μαθη-

τών/τριών απέναντι στα καθημερινά προβλήματα της ζωής, ώστε να αποκτήσουν ικανότη-

τες παρέμβασης στο κοινωνικό και σχολικό γίγνεσθαι. 

Λέξεις – κλειδιά: ΤΠΕ, Web 2.0, κριτικός γραμματισμός, Γλώσσα, Λογοτεχνία, Αισθητική Α-

γωγή 

 

Εισαγωγή 

Οι κυρίαρχες γλωσσοδιδακτικές θεωρίες 

της τελευταίας τριακονταετίας είναι η 

επικοινωνιακή προσέγγιση, οι μεταεπι-

κοινωνιακές προσεγγίσεις (γραμματι-

σμός, πολυγραμματισμοί, κ.λ.π.) και ο 

κριτικός γραμματισμός. 

Με την επικοινωνιακή προσέγγιση δίνε-

ται έμφαση στην επικοινωνία χωρίς να 

λαμβάνεται υπόψη η κριτική διάγνωση 

των προϋποθέσεων της επικοινωνίας, 

όπως αυτή εξελίσσεται στο πλαίσιο μιας 

επικοινωνιακής περίστασης. Στις μεταε-

πικοινωνιακές προσεγγίσεις η έννοια της 

επικοινωνίας θεωρείται αυτονόητη και 

θεωρείται πιο σημαντική για τη διδασκα-

λία της γλώσσας η ικανότητα εφαρμογής 

και μετασχηματισμού της επικοινωνίας, 

χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι μαθη-

τές/τριες θα αποκτήσουν ικανότητες πα-



ρέμβασης στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Ο 

κριτικός γραμματισμός δέχεται ως αυτο-

νόητη την έννοια της επικοινωνίας και 

σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση η εκ-

παίδευση θα πρέπει να δημιουργεί πολί-

τες με κριτικό πνεύμα που μπορούν να 

παρεμβαίνουν και να διαμορφώνουν την 

κοινωνία (Χατζησαββίδης, 2010). 

Στην Ελλάδα η μετακίνηση πληθυσμιακών 

ομάδων τις τελευταίες δεκαετίες με δια-

φορετικά εθνικά και πολιτισμικά χαρα-

κτηριστικά δημιούργησε μια κατάσταση 

ανισότιμης πολυγλωσσίας και πολυπολι-

τισμικότητας με σημαντικές εκπαιδευτι-

κές επιπτώσεις. Για την αντιμετώπισή αυ-

τής της πολυπολιτισμικής πραγματικότη-

τας πρέπει η εκπαίδευση να αποβλέπει 

στο να ευαισθητοποιηθούν οι μαθη-

τές/τριες απέναντι στις «άλλες» κοινωνι-

κές ομάδες και να υιοθετήσει προγράμ-

ματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Στη 

διαμόρφωση προγραμμάτων διαπολιτι-

σμικής γλωσσικής αγωγής είναι σημαντι-

κή η συμβολή του κινήματος του γραμμα-

τισμού και των πολυγραμματισμών. Θα 

πρέπει ο/η μαθητής/τρια όχι μόνο να 

διαβάζει και να γράφει, αλλά να επικοι-

νωνεί με διάφορα είδη λόγου, τα οποία 

θα πρέπει όχι μόνο να τα κατανοεί, λει-

τουργικός γραμματισμός, αλλά και να τα 

επεξεργάζεται κριτικά, κριτικός γραμμα-

τισμός (Ντίνας, 2004). 

Η φιλοσοφία του Προγράμματος Σπου-

δών της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (2011) 

είναι βασισμένη στην προσέγγιση του 

κριτικού γραμματισμού, που δίνει έμφα-

ση στην ανάδειξη και κατανόηση του ρό-

λου που παίζει η γλώσσα στην κατα-

σκευή, αναπαραγωγή και επιβολή μιας 

ιδεολογικά διαμορφωμένης κοινωνικής 

πραγματικότητας. Ορισμένοι στόχοι της 

Γλώσσας και των ΤΠΕ του Προγράμματος 

Σπουδών της Νέας Ελληνικής Γλώσσας 

(ΥΠΔΒΜΘ – Π.Ι., 2011) είναι να κατανοή-

σουν οι μαθητές/τριες ότι οι ΤΠΕ, μέσω 

των αλληλεπιδραστικών περιβαλλόντων 

που προσφέρουν, τους δίνουν τη δυνατό-

τητα να γίνουν κοινωνοί και μέτοχοι στον 

σύγχρονο κόσμο, να κατανοήσουν και να 

αποδεχτούν τα εργαλεία του ιστού δεύ-

τερης γενιάς (Web 2.0) ως μια πρακτική 

του ψηφιακού γραμματισμού και να α-

ντιληφθούν ότι τα wikis, οι ιστοσελί-

δες/τα ιστολόγια (weblogs/blogs), τα μέ-

σα κοινωνικής δικτύωσης (social network-

ing) και οι ψηφιακές πλατφόρμες, που 

φιλοξενούν λογισμικά και δραστηριότη-

τες, αποτελούν μια ψηφιακή εφαρμογή 

χρήσης και διδασκαλίας της γλώσσας. 

 

 

 

 



Εκπαιδευτική χρήση των εργαλείων του Web 2.0 και των Wikis 

Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί 

εφαρμογές δεύτερης γενιάς του Παγκό-

σμιου Ιστού (Web 2.0), όπως ιστολόγια 

(blogs), wikis, ιστότοποι κοινωνικής δι-

κτύωσης (social networking), εργαλεία 

διαμοίρασης πληροφοριών, εργαλεία 

κοινωνικού ευρετηριασμού (social 

bookmarking) κ.ά., οι οποίες έχουν απο-

τελέσει αντικείμενο εκπαιδευτικού ενδι-

αφέροντος (Αγγέλαινα & Τζιμογιάννης, 

2010). 

Το Wiki είναι ένα ισχυρό εργαλείο στο 

χώρο της εκπαίδευσης που χρησιμοποιεί-

ται κυρίως ως χώρος επικοινωνίας, συ-

νεργασίας, ανταλλαγής, διαμοιρασμού 

και οικοδόμησης γνώσης (Ζιώγκου & Δη-

μητριάδης, 2010). Οι λόγοι για τους οποί-

ους μπορούν να χρησιμοποιηθούν από 

τον εκπαιδευτικό στην τάξη είναι ότι τα 

Wikis αποτελούν συνεργατικά εργαλεία 

του Web 2.0, που ενθαρρύνουν την από 

κοινού σύνθεση και οργάνωση κειμένου 

πάνω σε ένα ή περισσότερα θέματα, α-

ναπτύσσονται πάνω σε συγκεκριμένα θέ-

ματα που ενδιαφέρουν τα μέλη μιας δια-

δικτυακής κοινότητας και κατά τη διάρ-

κεια της δημιουργίας τους αναπτύσσεται 

κλίμα συνεργασίας, η κριτική σκέψη και η 

δημιουργικότητα μεταξύ των μελών της 

κοινότητας που τα χρησιμοποιεί (Καρ-

τσιώτου, 2011). 

Επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 

εργαλεία διαμοίρασης μέσων (φωτογρα-

φιών και video) (Crool et al., 2008) (όπως 

αναφέρει το ΙΤΥ, 2011) ανάμεσα σε μαθη-

τές/τριες, εκπαιδευτικούς και γονείς, ώ-

στε να επιτυγχάνεται καλύτερα η συνερ-

γασία σχολείου – οικογένειας, που σύμ-

φωνα με τη σχετική διεθνή βιβλιογραφία 

βοηθά καλύτερα στη λύση των προβλη-

μάτων που αντιμετωπίζουν τα παιδιά 

(Bastiani, 1993. Macbeth, 1993). 

Στο παρόν πρόγραμμα χρησιμοποιήθηκαν 

τα εργαλεία του Web 2.0 για την καλύτε-

ρη επικοινωνία και τη διαμοίραση μέσων 

ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς, μαθη-

τές/τριες και γονείς. 

 

Πρόγραμμα διδασκαλίας στη Γλώσσα και τη Λογοτεχνία: «Τα παιδιά του κόσμου» 

Η αφορμή για το πρόγραμμα δόθηκε από 

τη σχολική χρονιά (2009-10) με τη συμμε-

τοχή της Δ’, Ε’ και Στ’ τάξης του Δ.Σ. Πα-

ληού στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της 

Action Aid «1Goal». Τη σχολική χρονιά 

2010-11 οι δραστηριότητες ξεκίνησαν 

από την Ενότητα 6 του βιβλίου της Γλώσ-

σας: «Οι φίλοι μας, οι φίλες μας», όπου 

συναντούμε ένα θέμα που άπτεται των 

ενδιαφερόντων των μαθητών/τριών και 



του κοινωνικού αποκλεισμού, δεδομένου 

ότι στα δύο τμήματα της Ε’ τάξης από τα 

30 παιδιά τα 5 ήταν αλλοδαποί μαθη-

τές/τριες και ήταν ευαισθητοποιημένα σε 

θέματα κοινωνικού αποκλεισμού. 

 

Επιπλέον, το συγκεκριμένο πρόγραμμα 

εντάχθηκε σ’ ένα e-Twinning Ευρωπαϊκό 

Πρόγραμμα με θέμα: «Everyday Life at 

Primary School», για το οποίο συνεργά-

στηκαν τρεις εκπαιδευτικοί από 3 Ευρω-

παϊκά κράτη (Ελλάδα, Πολωνία, Σλοβακί-

α) με τους/ις μαθητές/τριές τους, το ο-

ποίο διαπραγματευόταν την καθημερινή 

ζωή των μαθητών/τριών και των εκπαι-

δευτικών στα σχολεία αυτών των ευρω-

παϊκών κρατών και το οποίο βραβεύτηκε 

στον 6ο Εθνικό Διαγωνισμό eTwinning 

2011. Για την καλύτερη επικοινωνία και 

συνεργασία των σχολείων, εκτός των ερ-

γαλείων της e-Twinning πλατφόρμας, α-

ναπτύχθηκε από τις εκπαιδευτικούς ένα 

wiki εργαλείο στη διεύθυνση, 

http://everyday-life-at-primary-

school.wikispaces.com/Projects+at+Greek

+School+of+Palio+Kavala+, όπου αναρτή-

θηκαν όλες οι δραστηριότητες κατά τη 

διάρκεια της σχολικής χρονιάς. 

Η διάρκεια του προγράμματος της Γλώσ-

σας και της Λογοτεχνίας ήταν από το Σε-

πτέμβριο 2010 έως τον Ιούνιο του 2011 

και συμμετείχαν 30 μαθητές/τριες των 2 

τμημάτων της Ε΄ τάξης. Οι δραστηριότη-

τες του Δ.Σ. Παληού, που υλοποιήθηκαν 

για το διάστημα Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 

2010 για το πρόγραμμα της γλώσσας, πα-

ρουσιάστηκαν σε σεμινάριο του ΚΠΕ Πα-

ρανεστίου με θέμα: "Περιβάλλον και Αν-

θρώπινα Δικαιώματα" στις 10-12 Δεκεμ-

βρίου 2010. Όλες οι δραστηριότητες πα-

ρουσιάστηκαν σε μαθητές/τριες, γονείς, 

εκπαιδευτικούς και φορείς της τοπικής 

κοινωνίας στην τελετή λήξης του Δ.Σ. Πα-

ληού στις 14 Ιουνίου 2011. 

Συμβατότητα  
με το Πρόγραμμα Σπουδών 

Για τη σχολική χρονιά 2010-11 εκπονήσα-

με το παρόν πρόγραμμα, προσπαθώντας 

να επιτύχουμε τους στόχους και τους ει-

δικούς σκοπούς, όπως αναφέρονται στο 

ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ για την Ε’ τάξη για τα μα-

θήματα της Ελληνικής Γλώσσας και της 

Λογοτεχνίας, της Αγγλικής Γλώσσας, των 

Εικαστικών και των Νέων Τεχνολογιών 

συνδέοντάς τα με την Διαπολιτισμική Εκ-

παίδευση (ΥΠΕΠΘ-ΠΙ, 2003). 

Επίσης το πρόγραμμα ήταν συμβατό με 

το Πρόγραμμα Σπουδών της Νέας 

Ελληνικής, αφού βασίστηκε στη 

φιλοσοφία του κριτικού γραμματισμού με 

την καλλιέργεια της δημιουργικής 

γραφής, του δημιουργικού διαβάσματος 

και της δημιουργικής ηλεκτρονικής 

μάθησης και χρησιμοποιήθηκαν εργαλεία 

του Παγκόσμιου Ιστού Web 2.0 

(ΥΠΔΒΜΘ. – Π.Ι., 2011). 

 



Γενικός σκοπός του προγράμματος 

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα επιχειρή-

θηκε η εξοικείωση των μαθητών/τριών με 

τη χρήση του Wiki και των εργαλείων του 

Web2.0, ο συνδυασμός της εννοιολογικής 

χαρτογράφησης με τις ΤΠΕ και η διεπι-

στημονική προσέγγιση της Γλώσσας μέσα 

από τη Λογοτεχνία και την Αισθητική Α-

γωγή, για να διερευνήσουμε τις δυνατό-

τητες που παρουσιάζει η συνένωση αυτή 

στη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας από 

Έλληνες και αλλοδαπούς μαθητές/τριες. 

Διδακτικοί Στόχοι 

• Η εμπλοκή μαθητών/τριών με διαφο-

ρετική γλωσσική, πολιτισμική, πολιτι-

στική και θρησκευτική κουλτούρα σε 

κοινές δραστηριότητες μέσω της χρή-

σης των ΤΠΕ με στόχο την ευαισθη-

τοποίησή τους σε εκπαιδευτικά, κοι-

νωνικά και διαπολιτισμικά θέματα 

και την αρμονική τους συμβίωση με 

αλλόγλωσσους μαθητές/τριες. 

• Η ανάπτυξη του κριτικού γραμματι-

σμού των μαθητών/τριών και η συν-

διαμόρφωση του σχολικού και του 

κοινωνικού γίγνεσθαι. 

• Ο προσδιορισμός των μαθησιακών 

αποτελεσμάτων στους τομείς της α-

πόκτησης γνώσεων και της ανάπτυξης 

δεξιοτήτων στο γνωστικό αντικείμενο 

της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας. 

• Η κατανόηση ότι η ανάγνωση και η 

γραφή είναι κοινωνικοπολιτισμικές 

και κοινωνιογνωσιακές δραστηριότη-

τες κατασκευής νοήματος και επίλυ-

σης προβλήματος. 

• Η εισαγωγή των ΤΠΕ στη μαθησιακή 

διαδικασία και η εκπαιδευτική αξιο-

ποίηση του wiki και των εργαλείων 

του Παγκόσμιου Ιστού Web 2.0. 

• Η εξοικείωση των μαθητών/τριών στη 

χρήση μιας συνεργατικής online ε-

φαρμογής εννοιολογικών χαρτών 

(mind42). 

• Η καλλιέργεια της κριτικής και δημι-

ουργικής σκέψης. Η ενθάρρυνση των 

μαθητών/τριών στη χρήση των ΤΠΕ 

και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων του 

ψηφιακού εγγραμματισμού. 

• Η διερεύνηση των παιδαγωγικών-

μαθησιακών δυνατοτήτων μέσω της 

συνεργατικής μάθησης και της διδα-

σκαλίας συνομήλικων παιδιών (peer 

teaching). 

• Η ανάπτυξη των μαθητών/τριών της 

ικανότητας της επικοινωνίας σε δια-

φορετικά πολιτισμικά πλαίσια μέσα 

από την Αισθητική Αγωγή (Εικαστικά, 

Μουσική και Θεατρική Αγωγή). 

• Η εμπλοκή των γονέων στο σχολικό 

γίγνεσθαι, η δικτύωση του σχολείου 

με την κοινωνία και η συνεργασία της 

σχολικής μονάδας με το τοπικό και 

ευρύτερο περιβάλλον  

 

 



Υλοποίηση δραστηριοτήτων 
με τη συνεργατική μάθηση 

Η συνεργατική μάθηση αποτελεί μια ευ-

ρέως αποδεκτή εκπαιδευτική προσέγγιση 

των τρεχόντων εκπαιδευτικών δρώμενων, 

η οποία θεωρείται ότι ενισχύει τη μάθη-

ση (Gillies & Ashman, 2000) καθώς επίσης 

και την κοινωνική τους αλληλεπίδραση 

(Johnson & Johnson, 1986). Μια από τις 

πιο σύγχρονες προσεγγίσεις συνεργατι-

κής μάθησης στη σημερινή κοινωνία της 

πληροφορίας είναι η συνεργατική μάθη-

ση μέσω της χρήση της τεχνολογίας στην 

εκπαίδευση. Από την εποχή της εφαρμο-

γής της τεχνολογίας στην εκπαίδευση το 

ερευνητικό ενδιαφέρον γύρω από τα ω-

φελήματά της στη συνεργατική μάθηση 

ολοένα μεγαλώνει (Lipponen & Lallimo, 

2004). 

Στην τάξη υπήρχε ένας υπολογιστής και 

ένας video προβολέας και μπορούσε να 

αξιοποιηθεί το εργαστήριο πληροφορικής 

του σχολείου. Οι δραστηριότητες για το 

συγκεκριμένο πρόγραμμα υλοποιήθηκαν 

με τη συνεργατική διδασκαλία. Οι 30 μα-

θητές/τριες των δύο τμημάτων της Ε’ τά-

ξης του Δ.Σ. Παληού Καβάλας χωρίστηκαν 

σε ανομοιογενείς ομάδες των 4 έως 5 

μαθητών/τριών, με υποομάδες των 2 έως 

3 μαθητών/τριών. 

Δραστηριότητα 1 

Το θέμα του Κοινωνικού Αποκλεισμού, 

που διαπραγματεύτηκαν οι μαθη-

τές/τριες και με το οποίο ξεκίνησε το 

πρόγραμμα «Τα παιδιά του κόσμου», ή-

ταν από το κεφάλαιο: «Ιστορίες με φί-

λους» από την Ενότητα 6: «Οι φίλοι μας, 

οι φίλες μας» που διδάσκεται στο γνω-

στικό αντικείμενο της Γλώσσας της Ε’ δη-

μοτικού. Πρόκειται για μια συγκινητική 

ιστορία ανάμεσα σε δύο παιδιά, μία τσιγ-

γάνα και ένα αγόρι. Δόθηκε η ευκαιρία με 

το μάθημα αυτό να μιλήσουμε στην τάξη 

για τους Ρομά, τις περιοχές που ζουν, τον 

τρόπο ζωής τους, να βρούμε πληροφορί-

ες στο διαδίκτυο, να προβληματιστούμε 

για τη φτώχεια και τον κοινωνικό απο-

κλεισμό και για το εάν υπάρχουν και 

ποιες είναι οι οργανώσεις που βοηθούν 

τους φτωχούς και κοινωνικά αποκλεισμέ-

νους σε εθνικό ή διεθνή επίπεδο. 

Δραστηριότητα 2 

Το κείμενο: «Ιστορίες με φίλους» δραμα-

τοποιήθηκε από τα παιδιά και με τη δρα-

στηριότητα: «Γράφω και Ζωγραφίζω το 

τέλος της ιστορίας της μικρής τσιγγάνας» 

οι μαθητές/τριες έγραψαν το τέλος της 

ιστορίας, όπως το φαντάστηκαν και το 

ζωγράφισαν. Η δραστηριότητα εμπλουτί-

στηκε με την επεξεργασία του κειμένου 

από το Ανθολόγιο της Ε’ και Στ’ δημοτι-

κού: «Οι φίλοι μας οι τσιγγάνοι» της Ε. 

Σαραντίνη, με αντίστοιχες δραστηριότη-

τες. Επιτεύχθηκε μ’ αυτόν τον τρόπο ο 

σκοπός της διδασκαλίας του γραπτού λό-

γου μέσα από τη λογοτεχνία για την Ε’ 



δημοτικού, που είναι η σταδιακή εξοικεί-

ωση των μαθητών/ριών με την εθνική και 

την παγκόσμια λογοτεχνία, καθώς και με 

πιο επεξεργασμένες και διευρυμένες δυ-

νατότητες της γλώσσας (ΥΠ.Ε.Π.Θ., Π.Ι. 

2003). Όλες οι δραστηριότητες αναρτή-

θηκαν στο wiki σ’ ένα ηλεκτρονικό άλ-

μπουμ χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα 

«Picasa» του Web 2.0. 

Δραστηριότητα 3 

Η τρίτη δραστηριότητα για την κατασκευή 

εννοιολογικών χαρτών βασίστηκε στην 

τεχνική της δημιουργικής σκέψης ιδεοθύ-

ελλας (brainstorming), η οποία βοήθησε 

τους μαθητές/τριες να ξεδιπλώσουν τα 

συναισθήματά τους, να αποκτήσουν 

θάρρος στην έκφραση των ιδεών τους, να 

εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους και να 

ευαισθητοποιηθούν σε σημαντικά θέμα-

τα, όπως αυτό της φτώχειας και του κοι-

νωνικού αποκλεισμού. Την τεχνική αυτή 

τη χρησιμοποιήσαμε στην Ε’ τάξη και ή-

ταν η απαρχή της κατασκευής ενός εννοι-

ολογικού χάρτη, ο οποίος αποτελεί βασι-

κό γνωστικό εργαλείο. 

 

Ο χάρτης εννοιών αποτελεί βασικό γνω-

στικό εργαλείο, το οποίο παρέχει τη δυ-

νατότητα στον/στην εκπαιδευόμενο/η να 

αναπαριστά τις γνωστικές δομές, να οι-

κοδομεί την γνώση συνδέοντας με ιεραρ-

χικό τρόπο τις έννοιες που σχετίζονται μ’ 

ένα πρόβλημα (Novak & Gowin 1984) και 

να οδηγεί στην ουσιαστική μάθηση 

(meaningful learning). Οι εννοιολογικοί 

χάρτες αποτελούν πολύτιμα εργαλεία 

στην εκπαιδευτική διαδικασία για την 

ενίσχυση της ουσιαστικής μάθησης. Η 

χρήση τους στη διδασκαλία αναπτύχθηκε 

αρχικά από τον J. D. Novak και η αξιοποί-

ησή τους από τους/ις εκπαιδευτικούς βο-

ηθά στη συσχέτιση της γνώσης, ώστε να 

δημιουργηθούν στέρεες δομές για την 

ουσιαστική μάθηση (Novak & Gowin 

1984. Cañas et al. 2000). Οι εννοιολογικοί 

χάρτες έχουν αξιοποιηθεί επιτυχώς ως 

παιδαγωγικό εργαλείο (Coleman 1998) 

καθώς και ως αξιολογικό εργαλείο 

(McClure 1999). 

 

Για την κατασκευή των εννοιολογικών 

χαρτών χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο του 

Web 2.0 mind42 (http://www.mind42 

.com) από τους/ις μαθητές/τριες του Δ.Σ. 

Παληού Καβάλας και οι εννοιολογικοί 

χάρτες αναρτήθηκαν στο wiki εργαλείο. 

 

Ο εννοιολογικός χάρτης που κατασκευά- 

στηκε για τη λέξη «ΦΤΩΧΕΙΑ», είναι: 



 

 

Εικ..1:  Εννοιολογικός χάρτης με θέμα «Φτώχεια» 

 

Ο εννοιολογικός χάρτης που δημιούργησαν τα παιδιά στο mind 42 με εικόνες από το google 

για τα φτωχά παιδιά είναι: 

 

 

Εικ.2: Εννοιολογικός χάρτης με θέμα «Φτωχά παιδιά της Αφρικής» 

 

Δραστηριότητα 4 

Στη συνέχεια οι μαθητές/τριες των 2 τμη-

μάτων της Ε’ τάξης επισκέφθηκαν τις ι-

στοσελίδες της Unicef (www.unicef.gr), 

της Actionaid (www.actionaid.gr ) και της 

Διεθνούς Αμνηστίας (www.amnesty. 

org.gr/) και μελέτησαν τα δικαιώματα 

των παιδιών. Διάβασαν τα βιβλία της 

Unicef: «Τα παιδιά του Κόσμου» και ζω-

γράφισαν ,για να παράγουν ένα συλλογι-

κό έργο, μία αφίσα για τον Εθνικό Διαγω-

νισμό eTwinning, με τίτλο: «Children of 

the World»: 

http://www.unicef.gr/
http://www.actionaid.gr/


 

Εικ. 3: Αφίσα με θέμα “Children of the World” 

 

 

Η αφίσα βρίσκεται στην ηλεκτρονική σε-

λίδα του Εθνικού διαγωνισμού αφίσας e-

Twinning: 

http://www.etwinning.gr/news/6prizes/i

mage/4-a10-qchildren-of-the-worldq κα-

θώς και στη σελίδα της Πανελλήνιας Έ-

νωσης Εκπαιδευτικών Πολιτιστικών Θε-

μάτων (Π.Ε.Ε. ΠΟ.ΘΕ): http://morfespoliti 

smou.blogspot.com/2011/01/blog-post_ 

7692.html. Με αυτή τη δραστηριότητα οι 

μαθητές/τριες ευαισθητοποιήθηκαν σε 

θέματα Κοινωνικού Αποκλεισμού και 

Φτώχειας μέσα από βιβλία, ιστοσελίδες 

και την Αισθητική αγωγή. 

 

Δραστηριότητα 5 

Δημιουργικό διάβασμα: Με τη δραστη-

ριότητα αυτή οι μαθητές/τριες του ενός 

τμήματος της Ε’ τάξης μελέτησαν λογοτε-

χνικά βιβλία με θέμα τον Κοινωνικό Απο-

κλεισμό («Οι Σειρήνες του Μανχάταν», 

«Μια νονά για τη Ντενάντα», «Τα τέρατα 

του λόφου», «Για την άλλη πατρίδα», 

κ.ά.) και τα παρουσίασαν ομαδικά στην 

τάξη. 

Δημιουργική γραφή: Έγραψαν ατομικά τα 

δικά τους σενάρια βασισμένα στα λογο-

τεχνικά βιβλία που διάβασαν και τα πα-

ρουσίασαν στην τάξη. Στη συνέχεια ε-

http://www.etwinning.gr/news/6prizes/image/4-a10-qchildren-of-the-worldq
http://www.etwinning.gr/news/6prizes/image/4-a10-qchildren-of-the-worldq


μπνευσμένοι/ες από τα σενάρια ζωγρά-

φισαν και δραματοποίησαν τις ιστορίες 

τους. Οι δραστηριότητες για το δημιουρ-

γικό διάβασμα και τη δημιουργική γραφή 

αναρτήθηκαν στο wiki και χρησιμοποιή-

θηκαν για τη δημιουργία ηλεκτρονικού 

βιβλίου το εργαλείο του Web 2.0 issuu 

και για την παρουσίασή τους το πρό-

γραμμα photostory. Oι μαθητές/τριες του 

άλλου τμήματος της Ε΄ τάξης κατασκεύα-

σαν ομαδικά τα δικά τους σενάρια και 

έκαναν τα δικά τους βιβλία. Στη συνέχεια 

τα παρουσίασαν στους/ις μαθητές/τριες 

του άλλου τμήματος. Οι δραστηριότητες 

αναρτήθηκαν στο wiki με το πρόγραμμα 

photostory. 

Δραστηριότητα 6 

Δημιουργική ηλεκτρονική μάθηση: Οι 

μαθητές και οι μαθήτριες και των 2 τμη-

μάτων της Ε΄ τάξης χρησιμοποίησαν το 

πρόγραμμα της Microsoft, Power Point, 

και κατασκεύασαν παρουσιάσεις με θέ-

ματα: «Τα δικαιώματα των παιδιών», «Α-

θλητισμός ενάντια στον Κοινωνικό Απο-

κλεισμό», «Πασχαλινά έθιμα στην Αυ-

στρία, Αλβανία, Αυστραλία, Ελλάδα», τα 

οποία αναρτήθηκαν στο wiki είτε ως αρ-

χεία power point, είτε με τη μορφή ηλε-

κτρονικών βιβλίων με το πρόγραμμα 

issuu, είτε ως αρχεία του προγράμματος 

photostory. Επίσης, το ένα τμήμα της Ε΄ 

τάξης συνεργάστηκε με τη Unicef το σχο-

λικό έτος 2010-11 για τα δικαιώματα των 

παιδιών και οι μαθητές/τριες ομαδικά 

κατασκεύασαν power point παρουσιά-

σεις, τις οποίες συνέθεσαν σ’ ένα ηλε-

κτρονικό βιβλίο με το πρόγραμμα issuu, 

που πήρε μέρος στο Διαγωνισμό της 

Unicef (http://www.unicef.gr )με θέμα: 

«Να σας γνωρίσω τους φίλους μου, τα 

παιδιά του κόσμου». 

Δραστηριότητα 7 

Η Στ΄ τάξη και 2 τμήματα της Ε΄ τάξης του 

Δ.Σ. Παληού (53 μαθητές/τριες) συμμε-

τείχαν στην Εκπαιδευτική Εβδομάδα 

Δράσης της Actionaid για το σχολικό έτος 

2010-11 με θέμα τον αποκλεισμό των κο-

ριτσιών από την εκπαίδευση και τίτλο: 

«Ακούστε την ιστορία της». Οι μαθη-

τές/τριες άκουσαν τις ιστορίες κοριτσιών 

απ’ όλο τον κόσμο μέσα από το εκπαι-

δευτικό υλικό που έστειλε η Actionaid, 

ζωγράφισαν, έκαναν κολλάζ και τα παιδιά 

του ενός τμήματος της Ε’ τάξης έγραψαν 

τη δική τους ιστορία για ένα κορίτσι από 

τη Γκάνα. Ήταν μια συνθετική εργασία 15 

μαθητών/τριών δημιουργικής γραφής, 

μια ακροστιχίδα που είχε τον τίτλο: «ΕΚ-

ΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ» και η οποία πα-

ρουσιάστηκε στην γιορτή λήξης του Δ.Σ. 

Παληού, ώστε να ευαισθητοποιηθούν 

μαθητές/τριες, γονείς, εκπαιδευτικοί και 

φορείς της τοπικής κοινωνίας για το θέμα 

του αποκλεισμού των κοριτσιών από την 

εκπαίδευση. Όλες οι δραστηριότητες α-

ναρτήθηκαν στο wiki εργαλείο και στην 



ιστοσελίδα της Actionaid (http://www.act 

ionaid.gr ). 

Δραστηριότητα 8 

Με αφορμή τη συμμετοχή του Δ.Σ. Πα-

ληού για τις 2 τελευταίες σχολικές χρο-

νιές στα προγράμματα της Actionaid για 

το δικαίωμα όλων των παιδιών στην εκ-

παίδευση και τη συμμετοχή του ενός 

τμήματος της Ε’ τάξης στο διαγωνισμό της 

Unicef για τα δικαιώματα των παιδιών 

δόθηκε στο τέλος της χρονιάς μια παρά-

σταση με τίτλο: «Τα παιδιά του κόσμου 

χορεύουν», όπου 182 μαθητές/τριες του 

Δ.Σ. Παληού χόρεψαν και χορούς από όλο 

τον κόσμο: Ευρώπη, ΗΠΑ, Λατινική Αμε-

ρική, Ασία, Αφρική. Την παράσταση πα-

ρακολούθησαν μαθητές/τριες, γονείς, 

εκπαιδευτικοί και τοπικοί φορείς. Όλες οι 

δραστηριότητες αναρτήθηκαν στο wiki 

εργαλείο που αναπτύχθηκε για το φετινό 

e-Twinning πρόγραμμα. Χρησιμοποιήθη-

καν τα εργαλεία του Web2.0 mind42, 

picturetrail, picasa, youtube, photostory, 

tripadvisor , issuu, προγράμματα της Mi-

crosoft, όπως το Power Point και επιτεύ-

χθηκε η επικοινωνία, η συνεργασία και η 

διαμοίραση φωτογραφιών, βίντεο και 

δραστηριοτήτων με τους/ις μαθη-

τές/τριες των άλλων χωρών. Παράλληλα 

ενημερώθηκαν οι γονείς των μαθη-

τών/τριών του Δ. Σ. Παληού για την ηλε-

κτρονική διεύθυνση του wiki και μπορού-

σαν κι αυτοί να διαμοιράζονται τις φωτο-

γραφίες και τα video των παιδιών τους 

και να ενημερώνονται για τις δραστηριό-

τητες τους, τις εκδηλώσεις τους, και τις 

γιορτές τους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο μέσα 

από το πρόγραμμα της Γλώσσας οι μαθη-

τές/τριες ανέπτυξαν τον κριτικό γραμμα-

τισμό και συνδιαμόρφωσαν το σχολικό 

και το κοινωνικό γίγνεσθαι. 

 

Συζήτηση – Συμπεράσματα 

Οι μαθητές/τριες κατά τη διάρκεια του 

προγράμματος παρουσίαζαν τις εργασίες 

τους στις άλλες ομάδες, τις αντάλλασσαν 

μεταξύ τους και με τους/τις μαθη-

τές/τριες της Πολωνίας, και της Σλοβακί-

ας, ακολουθούσε συζήτηση και εξαγωγή 

συμπερασμάτων. Ευκαιρίες για ανατρο-

φοδότηση δόθηκαν σε όλη τη διάρκεια 

του προγράμματος με φύλλα εργασίας. 

Στο τέλος του προγράμματος έγινε η τελι-

κή αξιολόγησή του με φύλλα αξιολόγησης 

και με την παραγωγή εννοιολογικών χαρ-

τών, που λειτουργούν και ως εργαλεία 

αξιολόγησης. 

 

Σύμφωνα με την αξιολόγηση του προ-

γράμματος, επιτεύχθηκαν οι παρακάτω 

στόχοι: Ενεπλάκησαν μαθητές και μαθή-

τριες με διαφορετική γλωσσική, πολιτι-

σμική, πολιτιστική και θρησκευτική κουλ-

τούρα σε κοινές δραστηριότητες μέσω 

της χρήσης των ΤΠΕ με στόχο την ευαι-



σθητοποίησή τους σε εκπαιδευτικά, κοι-

νωνικά και διαπολιτισμικά θέματα και 

την αρμονική τους συμβίωση με αλλό-

γλωσσους. Ανέπτυξαν τον κριτικό γραμ-

ματισμό και συνδιαμόρφωσαν το σχολικό 

και το κοινωνικό γίγνεσθαι. Προσδιορί-

στηκαν τα μαθησιακά αποτελέσματα 

στους τομείς της απόκτησης γνώσεων και 

της ανάπτυξης δεξιοτήτων στο γνωστικό 

αντικείμενο της Γλώσσας και της Λογοτε-

χνίας. Εισήχθησαν οι ΤΠΕ στη μαθησιακή 

διαδικασία και αξιοποιήθηκαν τα εργα-

λεία του Παγκόσμιου Ιστού Web 2.0. Ενι-

σχύθηκε η μάθηση με τη χρήση των εν-

νοιολογικών χαρτών, που αποτελούν πο-

λύτιμα εργαλεία στην εκπαιδευτική δια-

δικασία. Εφαρμόστηκε η συνεργατική 

διδασκαλία και ανέπτυξαν οι μαθη-

τές/τριες την ικανότητα επικοινωνίας σε 

διαφορετικά εθνικά, γλωσσικά, και πολι-

τισμικά πλαίσια μέσα από την Αισθητική 

Αγωγή (Εικαστικά, Μουσική και Θεατρική 

Αγωγή). Επιτεύχθηκε η δικτύωση του 

σχολείου με την κοινωνία. 
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http://www.etwinning.gr/news/6prizes/image/4-a10-qchildren-of-the-worldq 
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http://www.unicef.gr/
http://www.actionaid.gr/
http://morfespolitismou.blogspot.com/2011/01/blog-post_7692.html
http://www.etwinning.gr/news/6prizes/image/4-a10-qchildren-of-the-worldq


«Παιχνίδι και φύλο στην εφηβεία» Η μέθοδος project στη γλωσσική διδασκαλία.  
Η συνεργασία των μαθημάτων της Νεοελληνικής Γλώσσας & της Πληροφορικής 

στη Γ΄ Γυμνασίου 
 
 

Μαρία Στυλιανού (ΠΕ02) – Ανθή Ηλιοπούλου (ΠΕ19) 
 ( Πειραματικό Γυμνάσιο Καβάλας) 

m.stylianou@hotmail.com – ailiolmous@yahoo.gr 
 
 

Περίληψη 

Το συγκεκριμένο project επιχειρεί να δη-
μιουργήσει τις προϋποθέσεις με τη χρήση 
των νέων τεχνολογιών, ώστε οι μαθητές 
να προσεγγίσουν το ζήτημα των στερεο-
τύπων σε σχέση με την έμφυλη ταυτότη-
τα, στο ευρύτερο πλαίσιο της διδακτικής 
ενότητας του ρατσισμού και των διακρί-
σεων. Διερευνάται ο ρόλος των φύλων 
στην εφηβεία αναφορικά με την εξωσχο-
λική δραστηριότητά, και συγκεκριμένα με 
τα παιχνίδια που οι έφηβοι επιλέγουν, 
ηλεκτρονικά και επιτραπέζια. Αξιοποιού-
νται οι ΤΠΕ και το διαδίκτυο για τη δημι-
ουργία πολυμεσικών κειμένων σε συνδυ-
ασμό με την ομαδοσυνεργατική μέθοδο. 
Συμπληρωματικά προκρίνεται και η βιω-
ματική μέθοδος με θεατρικό παιχνίδι, 
ώστε μέσω  της αυτενέργειας και της εν-
συναίσθησης οι μαθητές να καλλιεργή-
σουν κοινωνικές δεξιότητες και στοιχεία 
αυτογνωσίας. Επίσης, ζητούμενα είναι η 
παράλληλη εξέταση της επικοινωνιακής 
και μορφοσυντακτικής λειτουργίας της 

γλώσσας καθώς και η κατανόηση και πα-
ραγωγή προφορικού λόγου ως βασικού 
στόχου της σύγχρονης γλωσσικής διδα-
σκαλίας. Με τις παραπάνω δράσεις επι-
χειρείται  η κατά το δυνατόν πολυπρισμα-
τική και σφαιρική προσέγγιση του θέμα-
τος που τέθηκε προς διερεύνηση, ώστε οι 
μαθητές να αναπτύξουν τις γνωστικές και 
νοητικές τους ικανότητες, με έμφαση 
στην κρίση και στη φαντασία. 

Λέξεις – κλειδιά: ομαδοσυνεργατική, βι-
ωματική δράση, ερωτηματολόγιο, αυτε-
νέργεια, παιχνίδι, φύλο, εφηβεία, διακρί-
σεις 

Γνωστικό Πεδίο: Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ 
Γυμνασίου και Πληροφορική 

Διδακτική ενότητα: 3η «Είμαστε όλοι ίδιοι. 
Είμαστε όλοι διαφορετικοί»  

Πρόκειται για διδακτική παρέμβαση διάρ-
κειας 14 διδακτικών ωρών  (β΄τρίμηνο) 

 

Αφόρμηση 

Αφόρμηση στάθηκε η διαθεματική εργα-

σία που προτείνει το σχολικό βιβλίο στην 

3η ενότητα, όμως παραλλαγμένη. Το πε-

ριεχόμενο της διαθεματικής εργασίας του 

σχολικού βιβλίου αφορά τα παιδικά παι-

χνίδια και τη διαιώνιση στερεότυπων α-

ντιλήψεων για τους ρόλους ανδρών – γυ-

ναικών. 

 

 



Στόχοι 

Βασικός στόχος του project είναι να διε-

ρευνήσουν τα παιδιά τη σχέση τους με τα 

παιχνίδια τώρα που βρίσκονται στην ε-

φηβεία, τα πρότυπα και τους ρόλους που 

αυτά υπηρετούν, σε σχέση με το φύλο και 

τις ανάγκες τους (νοητικές, συναισθημα-

τικές, κοινωνικές) αλλά και σε σύγκριση 

με τα αντίστοιχα παιχνίδια της παιδικής 

τους ηλικίας. Επίσης, να καταγράψουν 

και να παρουσιάσουν την επιρροή του 

παιχνιδιού στη διαμόρφωση του χαρα-

κτήρα και της συμπεριφοράς τους, τη 

σχέση παιχνιδιού – προσωπικότητας και 

κοινωνικότητας. Στο πλαίσιο αυτό έγινε 

προσπάθεια να αξιοποιηθεί η μεθοδολο-

γία της συναισθηματικής νοημοσύνης και 

της ενσυναίσθησης. 

Επιπλέον στόχοι: να δουλέψουν τα παι-

διά με την ομαδοσυνεργατική μέθοδο 

ώστε να αναδειχθεί η αυτενέργεια, η 

πρωτοβουλία και η δημιουργικότητά 

τους, να εξοικειωθούν με τη βιωματική 

μέθοδο διδασκαλίας, να απευθυνθούν σε 

συμμαθητές και γονείς μέσω του διαδι-

κτύου, άρα να συνδέσουν το σχολείο με 

τον ευρύτερο κοινωνικό χώρο ( απεύθυν-

ση στους γονείς, ανάκληση βιωμάτων 

παιδικής ηλικίας), απόπειρα να προσεγ-

γίσουν τα μορφοσυντακτικά φαινόμενα 

(στο συγκεκριμένο κεφάλαιο: ευθείες και 

πλάγιες ερωτήσεις) με βιωματικό τρόπο, 

να αξιοποιήσουν τα πολυμέσα στη μαθη-

σιακή και εκπαιδευτική διαδικασία (Τσο-

λάκης, 1995). 

Ένα άλλο στοιχείο της στοχοθεσίας ήταν η 

διεπιστημονικότητα / διαθεματικότητα, 

αφού το project υλοποιήθηκε σε συνερ-

γασία με την καθηγήτρια της Πληροφορι-

κής, ώστε να φανεί η δυνατότητα που 

παρέχουν οι νέες τεχνολογίες στην γλωσ-

σική διδασκαλία αλλά και η ποικιλία και η 

ευρύτητα μεθόδων προσέγγισης της 

γλώσσας μέσω του υπολογιστή και του 

διαδικτύου, μέσω δηλαδή μιας άλλης, 

νέας γλώσσας, με την οποία τα παιδιά 

είναι ήδη εξοικειωμένα και την χρησιμο-

ποιούν κατεξοχήν στις εξωσχολικές τους 

δραστηριότητες. 

Το project υλοποιήθηκε από το τμήμα Γ2 

του Πειραματικού Γυμνασίου Καβάλας 

(σχολικό έτος 2011-2012).  

 

Προετοιμασία  

Προϋποθέσεις υλοποίησης: διαθέσιμο 

εργαστήριο Πληροφορικής, σύνδεση με 

διαδίκτυο, γνώση Word, Excel, Power 

Point, Picasa, βιντεοκάμερα, βιντεοσκό-

πηση, αίθουσα προβολών. 

Πρόκειται για τμήμα 22 παιδιών, τα ο-

ποία χωρίστηκαν σε 6 ομάδες των 3 -4 

ατόμων. Τα παιδιά έδωσαν ονόματα στις 

ομάδες τους σχετικά με το θέμα της ερ-

γασίας τους: 

1) Οι επιστήμονες: Έφη, Ανανίας, Παύλος, 

Χρήστος  

2) Power Girls: Λώρα, Φρόσω, Νικολέτα, 

Ασημίνα  

3) ΔΠΝ (Δυναμικοί Νέοι Πειραματικού): 
Αναστασία, Χρύσα, Σμαράγδα  , Κατερίνα  

4) Οι Ντάλτονς: Χάρης, Γιώργος, Αντώνης, 

Άρης  

5) DIP (Dimitris-Irene-Paola): Ειρήνη, Πά-

ολα, Δημήτρης  

6) PICO: Μακρίνα, Δήμητρα, Θανάσης  



Πορεία υλοποίησης 

1η ώρα: Οι ομάδες διάβασαν σε ψηφιακή 

μορφή (digital school) το κείμενο 1 της 3ης 

ενότητας του σχολικού βιβλίου «Ο ρατσι-

σμός όπως τον εξήγησα στην κόρη μου» 

και με τη βοήθεια του Φύλλου Εργασίας 

1 (στο εξής ΦΕ) κατανόησαν το κείμενο 

και συζήτησαν για το περιεχόμενο και τα 

γνωρίσματα του όρου «ρατσισμός». Επι-

χείρησαν να ορίσουν την έννοια με τη 

βοήθεια του ηλεκτρονικού λεξικού της 

«Πύλης για την ελληνική γλώσσα» και να 

εντάξουν την έννοια στα δικά τους συμ-

φραζόμενα ( κοινωνικά, χρονικά, πολιτι-

σμικά). 

2η ώρα: Οι ομάδες με τη βοήθεια του ΦΕ 

3 προσεγγίζουν το λεξιλόγιο της ενότητας, 

που σχετίζεται με τον ρατσισμό και τις 

διάφορες μορφές διακρίσεων και καλού-

νται να δημιουργήσουν πολυτροπικά κεί-

μενα (γραπτά κείμενα, φωτογραφίες, σκί-

τσα κ.ά). Γίνεται συζήτηση στο εργαστή-

ριο για τις επιλογές τους, τις οποίες αιτιο-

λογούν. Και σε αυτή την άσκηση αξιο-

ποιήθηκε η Πύλη για την Ελληνική γλώσ-

σα (βλ. εικόνα 1). 

 

 

Στερεότυπο = συμβολικός χαρακτηρισμός που αποδίδεται στα μέλη μιας ομάδας ανθρώ-

πων και βασίζεται σε γενικεύσεις 

Εικόνα 1: πολυτροπικό κείμενο της ομάδας Power Girls για τα στερεότυπα 

 



3η και 4η ώρα: Οι ομάδες ασχολούνται με 

την προετοιμασία των 2 ερωτηματολογί-

ων (περιεχόμενο, διατύπωση) για μαθη-

τές και γονείς. Διατυπώθηκαν πολύ ενδι-

αφέρουσες παρατηρήσεις από τα παιδιά, 

προκειμένου να είναι σαφείς οι ερωτή-

σεις. Στη διαμόρφωση των ερωτηματολο-

γίων επιχειρήθηκε σύνδεση με τη θεωρία 

των ερωτηματικών προτάσεων. Με τη 

βοήθεια και την επίβλεψη της Πληροφο-

ρικού έγινε επεξεργασία του ερωτηματο-

λογίου των μαθητών, ώστε να αξιοποιη-

θεί η δυνατότητα που δίνουν τα εργαλεία 

τύπου Web 2.0  της Google για διαμοιρα-

σμό και επεξεργασία εγγράφων (συγκε-

κριμένα ερωτηματολογίων και λογιστικών 

φύλλων). Η συμπλήρωση των ερωτημα-

τολογίων από όλους τους μαθητές του 

σχολείου έγινε ηλεκτρονικά με την ευθύ-

νη των καθηγητριών πληροφορικής. Η 

συγκέντρωση, επεξεργασία των στοιχείων 

και η δημιουργία στατιστικών πινάκων 

πραγματοποιήθηκαν πάλι ομαδικά την 

ώρα της Πληροφορικής.  

5η και 6η ώρα: Η παρουσίαση των στοι-

χείων της έρευνας, των στατιστικών πινά-

κων και των συμπερασμάτων που προέ-

κυψαν έγιναν στην ώρα της πληροφορι-

κής. Στόχος η δημιουργία power point για 

τη παρουσίαση των στοιχείων τόσο στην 

τάξη όσο και στην ιστοσελίδα του σχολεί-

ου (βλ. Εικόνα 2). Χρησιμοποιήθηκαν και 

πάλι τα εργαλεία Web 2.0  της Google 

προκειμένου να γίνει ομαδική επεξεργα-

σία των παρουσιάσεων με χρήση του δι-

αδικτύου. Οι καθηγητές των δύο ειδικο-

τήτων (φιλόλογος και πληροφορικός) 

βρίσκονταν σε μόνιμη συνεργασία για την 

ανταλλαγή στοιχείων και την αλληλοενη-

μέρωση, ώστε να παρακολουθείται η εξέ-

λιξη της εργασίας και να λύνονται πρακτι-

κά και ουσιαστικά προβλήματα που τυχόν 

ανέκυπταν.

 

 

Εικόνα 2: διάγραμμα ομάδας DIP από ερωτηματολόγιο 

7η και 8η ώρα: Οι μαθητές μοίρασαν με το 

χέρι τα ερωτηματολόγια στους γονείς 

τους (μόνο του τμήματος Γ2, κυρίως για 

πρακτικούς λόγους) και κατέγραψαν τα 

στοιχεία που συγκεντρώθηκαν δουλεύο-

ντας ομαδικά στο εργαστήριο με τη βοή-

θεια αρχείων Excel. Αντίστοιχα, προέκυ-

ψαν στατιστικοί πίνακες, εξαγωγή συ-

μπερασμάτων και παρουσίαση σε αρχείο 

power point, όπως και με το πρώτο ερω-

τηματολόγιο. 

ΠΟΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΑΣ ΑΡΕΣΟΥΝ 
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9η ώρα: Τα συμπεράσματα προέκυψαν 

κατόπιν συζήτησης μέσα στην τάξη, που 

έγινε στην αίθουσα προβολών και με τη 

βοήθεια power point που παρουσίαζε τα 

αποτελέσματα της έρευνας των παιδιών. 

Τα συμπεράσματα καταγράφηκαν τόσο 

από 2 γραμματείς που ορίστηκαν από τις 

ομάδες όσο και από τη διδάσκουσα, προ-

κειμένου αυτά να βοηθήσουν τα παιδιά 

να δημιουργήσουν τα power point τους, 

τα οποία αναφέρθηκαν παραπάνω (βλ. 

Εικόνα 3). Ενδεικτικά παραθέτουμε στοι-

χεία από τη συζήτηση που βασίστηκε στα 

ερωτηματολόγια μαθητών και γονέων 

(βλ. Εικόνα 4):  

«Τα αγόρια προτιμούν ηλεκτρονικά παι-
χνίδια όπως το San Andreas και οι αγώνες 
ταχύτητας, ενώ τα κορίτσια παιχνίδια, 
όπως το SIMS και τη Φάρμα. Άρα , θα λέ-
γαμε ότι ζητούμενο για τα αγόρια είναι η 
δράση, ενώ για τα κορίτσια παιχνίδια ρό-

λων με στοιχεία την υπευθυνότητα και τις 
κοινωνικές /οικογενειακές σχέσεις. Άρα, 
τα στερεότυπα που σχετίζονται με το φύ-
λο αναπαράγεται και επηρεάζει την επι-
λογή των εφήβων.» (ομάδα Ντάλτονς) 

«Όταν πρόκειται για τα επιτραπέζια  παι-
χνίδια, αγόρια και κορίτσια επιλέγουν τα 
ίδια παιχνίδια, όπως Μονόπολη, Uno, 
σκάκι, τάβλι. Πιστεύουν ότι αυτό συμβαί-
νει γιατί πρόκειται για ομαδικά παιχνίδια 
με ουδέτερο χαρακτήρα, όπου τα ενδια-
φέροντα είναι κοινά και το φύλο δεν ε-
μπλέκεται.» (ομάδα Επιστήμονες) 

«Αγόρια και κορίτσια επιζητούν και κερδί-
ζουν διασκέδαση και χαλάρωση, πρωταρ-
χική ανάγκη για την ηλικία τους και για τις 
ανάγκες τους (πίεση, φορτωμένο πρό-
γραμμα), καθώς και γνώσεις / ανάπτυξη 
δεξιοτήτων. Εδώ τα δύο φύλα ταυτίζο-
νται.» (ομάδα ΔΝΠ) 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των 
αγοριών και των κοριτσιών 
κερδίζουν διασκέδαση αλλά 
υπάρχει και μεγάλο ποσοστό 
που χαλαρώνουν από το 
παιχνίδι.

Παρατηρούμε ότι οι 
περισσότεροι 
σχολιάζουν σπάνια τη 
σχέση των παιδιών με 
το παιχνίδι.

Εικόνα 3:Power Point ομάδας στην Πληροφορική(Χρήστος, Δήμητρα, Αντώνης, Δημήτρης) 
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Εικόνα 4:Power Point από ερωτηματολόγιο για γονείς (ομάδα Επιστήμονες) 

«Οι γονείς επιλέγουν παιχνίδια για τα 

παιδιά τους με βάση κυρίως την ηλικία 

και τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα και δευ-

τερευόντως με το φύλο και τα ενδιαφέ-

ροντα του παιδιού. Αυτό δείχνει τις προ-

τεραιότητες των γονιών, δηλαδή παιχνί-

δια κατάλληλα για την ηλικία του παιδιού 

και χρήσιμα γι’  αυτά, για τη νοητική τους 

εξέλιξη.» (ομάδα PICO) 

«Οι γονείς θεωρούν πολύ σημαντικό το 

παιχνίδι στην παιδική ηλικία, το ποσοστό 

αυτό πέφτει αισθητά, όταν η ερώτηση 

αφορά την εφηβεία.» (ομάδα DIP) 

 «Εκείνο που φοβούνται οι γονείς σχετικά 

με την επιρροή των παιχνιδιών στους ε-

φήβους είναι η απομόνωση και η αντικοι-

νωνικότητα των παιδιών τους, άρα επι-

θυμούν μια ομαλή κοινωνικοποίηση για 

τα παιδιά τους.» (ομάδα Power Girls) 

 

Εικόνα 5: κολάζ «Παιδικά παιχνίδια» από ομάδα «Επιστήμονες» 



10η ώρα: Την παραπάνω συζήτηση βοή-

θησε και η δημιουργία κολάζ για τα παι-

δικά και εφηβικά παιχνίδια και η παρα-

γωγή κειμένου για τις διαφορές και ο-

μοιότητες παιδικών και εφηβικών παιχνι-

διών (βλ. Εικόνα 5). Μια μαθήτρια φιλο-

τέχνησε σκίτσο σχετικό με την επιρροή 

των ηλεκτρονικών παιχνιδιών στους εφή-

βους, το οποίο επίσης θα αξιοποιηθεί στη 

δημιουργία του power point (βλ. Εικόνα 

6). Επίσης, η παρουσίαση βίντεο κλιπ 

τραγουδιών σχετικών με τα παιδικά παι-

χνίδια, τα «Παιδικά παιχνίδια» του Στα-

μάτη Κραουνάκη, το «Λούνα Παρκ» του 

Νίκου Κυπουργού και ο «Σκρούτζ Μακ 

Ντακ» της Μάρως Μαρκέλλου. Τα παιδιά 

είχαν και τους στίχους των τραγουδιών 

μπροστά τους, οπότε και ακολούθησε 

συζήτηση και σχολιασμός των τραγου-

διών και σύνδεσή τους με το θέμα τους 

εργασίας τους. 

 

 

Εικόνα 6: σκίτσο της Δήμητρας από την ομάδα PICO 

11η & 12η ώρα: Προκειμένου να προσεγ-

γίσουν πολυπρισματικά το θέμα τους και 

να διερευνήσουν καλύτερα τη σχέση παι-

χνιδιού και εφηβικής ηλικίας, τα παιδιά 

συμμετείχαν σε βιωματική δράση –

θεατρικό παιχνίδι, εξερευνώντας τη σχέ-

ση του παιχνιδιού με την παιδική ηλικία, 

και πιο συγκεκριμένα με τα δικά τους 

παιδικά βιώματα. Πραγματοποιήθηκε 

δίωρη βιωματική δράση στηριγμένη στο 

θεατρικό παιχνίδι: στη σχολική τάξη δη-

μιουργούν παιδιά και δάσκαλος κύκλο 

(χρήση στρωμάτων γυμναστικής βοηθά 

πολύ για να αισθάνονται άνετα και χαλα-

ρά τα παιδιά. Τα παιδιά φέρνουν το αγα-

πημένο τους παιδικό παιχνίδι, το τοποθε-

τούν στο κέντρο του κύκλου, έτσι δημι-

ουργείται ένα κολάζ αντικειμένων. Ακο-



λούθως επιλέγουν ένα παιχνίδι (όχι το 

δικό τους) και λένε μια ιστορία. Αυτός 

που έφερε το αντικείμενο που επιλέγεται 

κάθε φορά από έναν μαθητή εξηγεί γιατί 

είναι αγαπημένο το συγκεκριμένο παιχνί-

δι και συνεχίζει επιλέγοντας με τη σειρά 

του ένα παιχνίδι, εμπλουτίζοντας την ι-

στορία του συμμαθητή του ή ξεκινώντας 

μια καινούργια (συνεχής ή ασυνεχής α-

φήγηση).  

Η συγκεκριμένη δράση βιντεοσκοπήθηκε. 

Στο τέλος, τα παιδιά χωρίστηκαν σε 4 ο-

μάδες (εδώ διαφοροποιήθηκαν οι αρχι-

κές ομάδες) και κλήθηκαν να δημιουργή-

σουν από μια ιστορία που θα παρουσια-

ζόταν με «παγωμένες εικόνες» αξιοποιώ-

ντας και εντάσσοντας στην ιστορία τους 

τα παιδικά παιχνίδια που διάλεξαν. Τα 

θέματα των ομάδων ήταν χαρά, λύπη, 

μοναξιά, θάνατος σε σχέση με τα παιδικά 

παιχνίδια. Το αποτέλεσμα της δράσης 

αυτής ήταν συγκινητικό, τα παιδιά έφτια-

ξαν όμορφες ιστορίες, συνεργάστηκαν, 

άκουσαν το ένα το άλλο, επικοινώνησαν, 

προσέγγισαν  ψυχο-συναισθηματικά το 

θέμα( Goleman, 1998). Ήταν μια μοναδι-

κή εμπειρία που άρεσε πάρα πολύ στα 

παιδιά. Ακολούθησε σύντομη συζήτηση –

αποτίμηση και βγήκαν ενδιαφέροντα 

στοιχεία για το ρόλο των φύλων στην ε-

φηβεία και για τα στερεότυπα που σχετί-

ζονται με αυτά (theatroedu). 

Στις περισσότερες περιπτώσεις επιβε-

βαιώθηκαν οι στερεότυπες αντιλήψεις 

για τους ρόλους των δύο φύλων, όμως 

σημειώθηκε και κριτική / εναλλακτική 

προσέγγιση, ίσως σε μια προσπάθεια κά-

ποιων παιδιών να διαφοροποιηθούν ή να 

προκαλέσουν εντύπωση, σχόλια ή συζή-

τηση (π.χ. επιλογή αυτοκινήτου από κορί-

τσι ή επιλογή λούτρινης γατούλας ή κού-

κλας –μωρού από αγόρια). 

13η ώρα: Συμπληρωματικά χρησιμοποιή-

θηκαν τα ΦΕ 4 και 5, για εμβάθυνση στις 

πλάγιες ερωτήσεις με επιπλέον ασκήσεις 

και με προσέγγιση των σχημάτων λόγου 

της κυριολεξίας και μεταφοράς σε σχέση 

και με κείμενα της ενότητας, όπως «Η 

γενετική είναι αντιρατσίστρια» και «Πο-

λυεθνικές τάξεις». Τα σχήματα της κυριο-

λεξίας και μεταφοράς προσεγγίστηκαν 

και σε συνάρτηση με την πολυσημία της 

λέξης, στοιχείο γνωστό από προηγούμενη 

ενότητα. 

14η ώρα: Ενισχυτικά της όλης δράσης, 

αξιοποιήσαμε την παρακολούθηση εκδή-

λωσης του ειδικού σχολείου της πόλης 

μας – για τα παιδιά με αναπηρίες- από τη 

γ΄ τάξη του σχολείου μας, για να δούμε 

και μια άλλη εκδοχή των διακρίσεων. Τα 

παιδιά με μεγάλη ευκολία έκαναν τις συ-

σχετίσεις, συγκινήθηκαν και έγραψαν 

σύντομα κείμενα σε αρχείο Word  για τις 

σκέψεις και τα συναισθήματα που τους 

προκάλεσε η συγκεκριμένη εκδήλωση 

(ΦΕ 6). Και σε αυτήν την περίπτωση τα 

παιδιά δούλεψαν ομαδοσυνεργατικά. 

Ενδεικτικά παραθέτουμε τις απαντήσεις 

της ομάδας ΔΝΠ ( Δυναμικοί Νέοι Πειρα-

ματικού):  

«Μας συγκίνησε  περισσότερο η  προ-
σπάθεια  και  η θέληση  αυτών των παι-
διών, που παρ’ όλα  τα προβλήματά τους 
έκαναν μια εκδήλωση, για να μας πουν  
ότι έχουν και  αυτά δικαίωμα στην εργα-
σία στην παιδεία  και στον αθλητισμό! 
Αυτό που μας ενόχλησε πιο πολύ ήταν ότι 
κάποιοι μέσα στο χώρο έκλαιγαν δείχνο-
ντας λύπηση και όχι θαυμασμό για τη 
προσπάθεια των παιδιών!  

Οι σκέψεις που μας δημιουργήθηκαν μέ-
σα στην  εκδήλωση  ήταν  θετικές και όχι 
αρνητικές. Ο λόγος ήταν ότι  είδαμε τις 
ζωές αυτών των  παιδιών με άλλα μάτια. 
Δηλαδή καταλάβαμε την προσπάθεια και  



ψυχική δύναμη που διαθέτει το κάθε ένα 
από αυτά τα παιδιά και ότι αισθανόμαστε 
ευγνώμονες που δεν περνάμε ό,τι και αυ-
τά τα παιδιά! 

Μας  προκάλεσε δέος και θαυμασμό η 
προσπάθεια  των παιδιών και του ειδικού 
αλλά και των άλλων δημοτικών  σχολειών 
να  βοηθήσουν  με οποιοδήποτε τρόπο 
μπορούν  να πραγματοποιήσουν τα όνει-
ρα αυτών τον παιδιών! Επίσης, μας προ-
κάλεσε  συγκίνηση ειδικά στο σημείο που 
το αυτιστικό αγοράκι έκανε μια  πολύ με-
γάλη προσπάθεια να απαγγείλει ένα ποί-

ημα το οποίο έχει γράψει ένας άνθρωπος 
παρόμοιας πάθησης! 

Πρώτα απ’ όλα να τους βλέπουμε και να 
τους αντιμετωπίζουμε ισάξια με τους ίδι-
ους μας τους εαυτούς. Δηλαδή, με ίδιες 
ευκαιρίες για εργασία αθλητισμό και γε-
νικώς να έχουν  ίδια αντιμετώπιση  από 
την κοινωνία και από όλους εμάς!»  

Το αποτέλεσμα των παραπάνω δράσεων 

–πρωτίστως τα power point των ομάδων - 

θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του σχο-

λείου, με ευφάνταστο τίτλο που θα επιλέ-

ξουν τα παιδιά(βλ. Εικόνες 7 και 8) 

 

     

               Εικόνα 7: Power Point ομάδας Πληροφορικής (Πάολα, Νικολέτα, Ασημίνα) 

 

Σύμφωνα με το γράφημα,η πλειοψηφία των 
παιδιών,αγοριών και κοριτσιών επιλέγουν να 
παίζουν μόνοι παρά με παρέα.Έτσι
διαπιστώνουμε οτι τα παιδιά στις μέρες μας 
διαφέρουν απο τα παιδιά των προηγούμενων 
γενιών που μαζεύονταν όλα τα παιδιά και 
έπαιζαν όλοι μαζί.



Στο παραπάνω γράφημα βλέπουμε τις προτιμήσεις των
εφήβων στα επιτραπέζια παιχνίδια. Και τα αγόρια αλλά και τα
κορίτσια έχουν μεγαλύτερη προτίμηση στη Monopoli και στο
Uno.Επιλέγουν αυτά τα δυο επιτραπέζια γιατί είναι ομαδικά
αλλά και κοινωνικά και έτσι μπορεί το ένα φύλο να γνωρίσει
καλύτερα το αντίθετο φύλο.

 

Εικόνα 8: Power Point από ομάδα Πληροφορικής(Μακρίνα, Φρόσω, Λώρα) 

 

Αξιολόγηση 

Αποτίμηση: Η παραπάνω εμπειρία ήταν 

μοναδική και ουσιαστική. Τα παιδιά αξι-

οποίησαν τα ταλέντα τους, συνεργάστη-

καν, δημιούργησαν δικά τους πράγματα. 

Το πιο σημαντικό ήταν ότι συνεργάστη-

καν, ωρίμασαν συναισθηματικά και νοη-

τικά μέσα από αυτή τη διαδικασία, δέθη-

καν ως σύνολο συνομήλικων ανθρώπων 

που έχουν κοινά ενδιαφέροντα και βιώ-

ματα. Με αυτόν τον τρόπο η εκπαιδευτι-

κή διαδικασία έγινε, θέλουμε να ελπίζου-

με, μια υπόθεση που τους αφορά, μια 

δική τους υπόθεση. Η ποικιλία των δρά-

σεων και των μορφών λόγου, κειμένων με 

την ευρύτερη έννοια,  με τα οποία ήρθαν 

σε επαφή ή τα οποία δημιούργησαν τα 

ίδια εμπλούτισαν τις παραστάσεις και τις 

εμπειρίες τους. Ήταν μια πολύ γόνιμη και 

δημιουργική εμπειρία για μαθητές και 

εκπαιδευτικούς. 

Δυσκολίες: Το ωρολόγιο πρόγραμμα που 

δεν είναι προσαρμοσμένο στα νέα δεδο-

μένα και δημιουργεί δυσκαμψίες και δυ-

σκολίες, όπως και το αναλυτικό πρό-

γραμμα.  Πρέπει να είναι πιο ανοιχτά και 

να επιδέχονται μεταβολές και προσθήκες 

ή δυνατότητα επιλογής με σταθερούς και 

σαφώς ορισμένους τους διδακτικούς στό-

χους. Να δώσουμε περισσότερη βαρύτη-

τα στον προφορικό λόγο (κατανόηση και 

παραγωγή) –σε σχέση με σήμερα- γιατί 

είναι μορφή λόγου εξίσου σημαντική με 

τον γραπτό και σε πολλές περιπτώσεις τα 

παιδιά αισθάνονται πιο άνετα με αυτή τη 

μορφή λόγου (Πρόγραμμα Σπουδών, 

2011: 7-13). Επίσης,  είναι πιο αυθεντική 

η παραγωγή προφορικού λόγου και οι 

μαθητές, ιδίως αυτοί που συναντούν κά-

ποιες δυσκολίες, τα καταφέρνουν καλύ-

τερα και δεν αισθάνονται αποκλεισμένοι 

από τη μαθησιακή και διδακτική διαδικα-

σία ( Φραγκουδάκη, 1987). Τέλος, το ζή-



τημα της υποδομής  πρέπει να επιλυθεί, 

γιατί χωρίς εργαστήρια πληροφορικής, 

διαδραστικούς πίνακες και αίθουσες 

προβολής, δημιουργικές και ομαδοσυ-

νεργατικές δράσεις δύσκολα υλοποιού-

νται.
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Διδασκαλία και μάθηση σε ένα σύγχρονο παιδαγωγικό περιβάλλον  με τη χρήση  Τ.Π.Ε. 
για την ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων 
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Περίληψη 

Η εργασία εστιάζεται στις πολλαπλές δυ-

νατότητες που προσφέρουν οι Τεχνολογί-

ες των Πληροφοριών κι Επικοινωνίας δι-

αμορφώνοντας ένα δυναμικό περιβάλλον 

που ενεργοποιεί ευρύτερες ικανότητες 

και δεξιότητες και υποστηρίζει σύγχρονες 

παιδαγωγικές προσεγγίσεις για τη μάθη-

ση. Στο πλαίσιο αυτό ενθαρρύνονται διε-

ρευνητικές, εποικοδομητικές και διαφο-

ροποιημένες μαθησιακές δραστηριότη-

τες, που βελτιώνουν τις γλωσσικές δεξιό-

τητες μαθητών και μαθητριών και ενι-

σχύουν τη «γλωσσική» τους νοημοσύνη. 

Οι Τεχνολογίες των Πληροφοριών κι Επι-

κοινωνίας αναδεικνύουν ένα περιβάλλον 

όπου μαθητές και μαθήτριες μπορούν να 

εκφραστούν μέσα από αυθεντικές κατα-

στάσεις, να ενεργήσουν μέσω του λόγου 

τους και να περάσουν από τη διαχείριση 

των πληροφοριών στην οικοδόμηση της 

γνώσης. Η χρήση των νέων τεχνολογιών 

στην καθημερινή διδακτική πρακτική, 

καλλιεργεί σε μαθητές και μαθήτριες συ-

νεργατικές και κοινωνικές δεξιότητες, δι-

αμορφώνοντας παράλληλα ένα φιλικό 

περιβάλλον γεφύρωσης, της κοινωνικο-

πολιτισμικής ετερότητας και αποκωδικο-

ποίησης πολυτροπικών κειμένων. 

Λέξεις - κλειδιά: πληροφορικός γραμμα-

τισμός, εγραμματισμός στην κατανόηση 

κειμένου, διαγωνισμός PISA, πολλαπλή 

νοημοσύνη, γλωσσική νοημοσύνη, γλωσ-

σικές δεξιότητες, κοινωνικές δεξιότητες, 

διαχείριση πληροφοριών, νέα προγράμ-

ματα σπουδών, επικοινωνιακή διάσταση, 

καθημερινός και ακαδημαϊκός λόγος, πο-

λιτισμική ετερότητα, πολυτροπικά κείμε-

να. 

 

Εκπαίδευση και Τ.Π.Ε. 

Οι υπολογιστές και οι Τεχνολογίες Πλη-

ροφοριών κι Επικοινωνίας (στο εξής 

Τ.Π.Ε.) επηρεάζουν τις ζωές σχεδόν όλων 

μας (στις σύγχρονες κοινωνίες), καθώς 

διαμορφώνουν την αντίληψή μας για τον 

κόσμο και συχνά βελτιώνουν την καθη-



μερινότητά μας, προσφέροντας μια σειρά 

τεχνολογικών επιτευγμάτων. Συχνά όμως 

διαπιστώνεται, ότι οι πολίτες λειτουρ-

γούν, ως παθητικοί χρήστες της τεχνολο-

γίας, πολλές φορές αδιάφοροι κι απο-

στασιοποιημένοι από επιστημονικές εξη-

γήσεις κι ερμηνείες, οι οποίες κι αποτε-

λούν τον πυρήνα πολλών τεχνολογικών 

εφαρμογών. Παράλληλα, οι πολίτες εμ-

φανίζονται λειτουργικά αναλφάβητοι σε 

επιστημονικά θέματα της καθημερινότη-

τας κι αδύναμοι να παρακολουθήσουν 

την εξέλιξη των γνώσεών τους, τις οποίες 

ελέγχει και καθορίζει ένας περιορισμένος 

αριθμός ειδικών επιστημόνων κι επικοι-

νωνεί ένας ακόμη μεγαλύτερος αριθμός 

ανθρώπων των media που κάθε άλλο πα-

ρά ενημερωμένοι είναι σε θέματα επι-

στημών.  

Οι λόγοι για τα φαινόμενα αυτά είναι 

πολλοί. Μερικοί από αυτούς αναφέρο-

νται στη συνθετότητα του επιστημονικού 

πλαισίου των γνώσεων που οικοδομούν 

τις Τ.Π.Ε. και στην ιδιαιτερότητα του κώ-

δικα επικοινωνίας τους.  

Η διδασκαλία και μάθηση με τη χρήση 

των T.Π.Ε. αφορά τη διεύρυνση, το ά-

νοιγμα της εικόνας της εκπαίδευσης, 

προς όλους τους ανθρώπους, είτε εντός 

του σχολικού πλαισίου είτε στον ευρύτε-

ρο χώρο της κοινωνίας και διαμορφώνει 

συνθήκες άτυπης εκπαίδευσης και δια 

βίου μάθησης.  

Η μαθησιακή διαδικασία έτσι δεν περιο-

ρίζεται στα στενά πλαίσια του όρου, μια 

που διαμορφώνεται έτσι μια κουλτούρα 

αναζήτησης πληροφοριών, πρόσβασης 

δεδομένων και μια στάση ζωής θετική για 

τη μάθηση γενικότερα και για τις επιστή-

μες ευρύτερα (Σέρογλου, 2007; Παπαδό-

πουλος, 2010).  

Παρόλο όμως που οι υπολογιστές αποτε-

λούν ένα εργαλείο που πλουτίζει και α-

ναθεωρεί το στατικό τρόπο εκπαίδευσης, 

διαμορφώνοντας έτσι ένα δυναμικό 

πλαίσιο και μια πολυδιάστατη πλατφόρ-

μα μάθησης και διδασκαλίας, μαθητές, 

μαθήτριες κι ακόμη περισσότερο οι εκ-

παιδευτικοί χρησιμοποιούν σε μικρό 

βαθμό τις δυνατότητες και εφαρμογές 

των Τ.Π.Ε., είτε γιατί δεν έχουν αποκτήσει 

τις ανάλογες δεξιότητες, είτε γιατί δε 

γνωρίζουν τις πολλαπλές τους εφαρμογές 

και την πολυδιάστατη δυναμική τους.  

Η σημασία της εισαγωγής των νέων τε-

χνολογιών και των αρχών της ηλεκτρονι-

κής διακυβέρνησης στην εκπαίδευση α-

ναγνωρίστηκε ήδη από πολύ νωρίς στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία και δημοσίευ-

σε το σχέδιο δράσης «Η μάθηση στην 

Κοινωνία των Πληροφοριών» με στόχους: 

α. την επιτάχυνση του ρυθμού εισαγωγής 

των σχολείων στην κοινωνία της πληρο-

φορίας και β. την ενίσχυση της γενικευ-

μένης χρήσης των πολυμέσων στις παι-

δαγωγικές πρακτικές (Πασιάς, 2006).  



Η συγκριτική μελέτη όμως των στοιχείων 

που αφορούν στη χρήση των ηλεκτρονι-

κών υπολογιστών στο χώρο της εκπαί-

δευσης στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης, αναδεικνύει τη σημαντική υστέρηση 

της χώρας μας. (Πίνακας 1.) 

 

 % σχολείων με σύν-

δεση Internet 

% εκπαιδευτικών που 

χρησιμοποιούν H/Y 

στην τάξη 

Μαθητές ανά H/Y 

On-line 

 Α/θμια Β/θμια Α/θμια Β/θμια Α/θμια Β/θμια 

Βέλγιο 90 96 86 63 33 14 

Δανία 98 99 68 86 6 2 

Γερμανία 90 98 37 46 63 23 

Ελλάδα 22 58 12 12 183 43 
Ισπανία 91 95 45 37 39 28 

Ιταλία 87 98 65 80 59 19 

Πορτογαλία 56 91 39 38 56 40 

Μέσος Όρος Ε.Ε. 84 96 71 56 37 15 

Πίνακας 1: Συγκριτικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση Η/Υ σε χώρες της ΕΕ. 
Πηγή: Commission of the European Communities, 2002. (Κατσαρός, 2008) 

 

Τα παραπάνω στοιχεία έχουν σαφώς σή-

μερα βελτιωθεί στη χώρα μας, καθώς  σ’ 

αυτό έχουν συντελέσει καθοριστικά μια 

σειρά από σημαντικά βήματα όπως: το 

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών 

για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των 

ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη, το Πανελλήνιο 

Σχολικό Δίκτυο (www.sch.gr), η δημιουρ-

γία αρκετών τίτλων εκπαιδευτικού λογι-

σμικού για την Α/θμια και Β/θμια εκπαί-

δευση και οι ευρύτερες αλλαγές στον κα-

θημερινό τρόπο επικοινωνίας και ενημέ-

ρωσης. Παρόλα αυτά όμως φαίνεται ότι η 

χρήση των ΤΠΕ στην καθημερινή διδακτι-

κή πράξη, δεν κατάφερε να φθάσει τους 

αντίστοιχους ευρωπαϊκούς μέσους όρους 

καθώς και η απόσταση που έπρεπε να 

διανυθεί ήταν σημαντική, αλλά και οι Έλ-

ληνες εκπαιδευτικοί είτε δεν πείστηκαν 

για τη χρήση των ΤΠΕ στη διδακτική τους 

πρακτική και στο έργο τους, είτε δεν υ-

ποστηρίχτηκαν ανάλογα. 

Παράλληλα καταγράφεται μια σημαντική 

υστέρηση της χώρας μας όσο αφορά τον 

εγραμματισμό στην κατανόηση κειμένου 

στα αποτελέσματα των διαγωνισμών του 

PISA (Program International Assessment). 

O διαγωνισμός PISA του ΟΟΣΑ (Οργανι-

σμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανά-

πτυξης) πραγματοποιείται σε διεθνές ε-

πίπεδο κάθε τρία χρόνια (ξεκίνησε το 

2000), αφορά μαθητές και μαθήτριες που 

θα αποφοιτήσουν από την υποχρεωτική 

εκπαίδευση (Τρίτης Τάξης Γυμνασίου) και 

αξιολογεί τρεις τομείς: τον Εγραμματισμό 



στα Μαθηματικά, στις Φυσικές Επιστήμες 

και στην Κατανόηση Κειμένου. Σύμφωνα 

με το πλαίσιο αξιολόγησης του PISA, Ε-

γραμματισμός στην Κατανόηση Κειμένου 

είναι η ικανότητα του αναγνώστη να κα-

τανοεί γραπτά κείμενα, να τα χρησιμο-

ποιεί  και να προβληματίζεται πάνω σ’ 

αυτά προκειμένου  να επιτυγχάνει τους 

στόχους του, να διευρύνει συνεχώς  τις 

γνώσεις του και να συμμετέχει στην κοι-

νωνική ζωή. Αυτός ο ορισμός υπερβαίνει  

την αντίληψη για τον αλφαβητισμό με 

την έννοια της αποκωδικοποίησης και της 

κατά λέξη κατανόησης του κειμένου. Υ-

ποδηλώνει ότι ο εγραμματισμό συμπερι-

λαμβάνει την ιδέα της κατανόησης, της 

χρήσης γραπτών πληροφοριών καθώς και 

τον προβληματισμό πάνω σ’ αυτές για 

ποικίλους σκοπούς. Έτσι λαμβάνει υπόψη 

τον ενεργό και διαδραστικό ρόλο του α-

ναγνώστη στην παραγωγή νοήματος από 

γραπτά κείμενα (ΙΕΠ, 2012). Στα τελευ-

ταία αποτελέσματα του PISA 2009 (του 

2012 δεν έχουν ακόμη δημοσιευτεί) η 

Ελλάδα κατατάσσεται στην τρίτη ομάδα 

των χωρών (χώρες με μέση επίδοση ση-

μαντικά χαμηλότερη από τον  μέσο όρο 

των χωρών του ΟΟΣΑ). (Πίνακας 2.) 

 

 Στοιχεία για την Ελλάδα Εγραμματισμός στην κατανόηση κειμένου 

Μέσος όρος επίδοσης 483 

Κατάταξη χώρας (σε σύνολο 29 χωρών) 22η 

Πίνακας 2: Μέσος όρος των επιδόσεων των μαθητών και μαθητριών από την Ελλάδα στον εγραμμα-
τισμό στην κατανόηση κειμένου. Πηγή: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής/PISA (2012) 

 

Οι μέσες επιδόσεις των μαθητών και μα-

θητριών ανά αναγνωστική ικανότητα και 

ανά μορφή κειμένου στην Ελλάδα διαφο-

ροποιούνται σημαντικά, τόσο μεταξύ 

τους (τα κορίτσια  τα καταφέρνουν σημα-

ντικά καλύτερα απ’ ότι τα αγόρια), όσο 

και συγκριτικά με τις μέσες επιδόσεις στη 

συνολική κλίμακα για τον αναγνωστικό 

εγραμματισμό. Η Ελλάδα,  με μέση επί-

δοση των μαθητών στις 468 μονάδες σε 

ότι αφορά την ικανότητα εντοπισμού 

πληροφοριών, κατατάσσεται στην ομάδα 

των χωρών με μέσες επιδόσεις χαμηλό-

τερες από τη μέση επίδοση των χωρών 

του ΟΟΣΑ (495 μονάδες). 

Τα αποτελέσματα που αναφέρθηκαν κα-

ταγράφουν την παιδαγωγική και διδακτι-

κή ανάγκη να προσφέρουμε από τη μια 

σε μαθητές και μαθήτριες, πολλαπλές 

ευκαιρίες για την ανάπτυξη των γλωσσι-

κών τους δεξιοτήτων σε αυθεντικές κατα-

στάσεις και παράλληλα να διευρύνουμε 

τη χρήση των ΤΠΕ στην καθημερινή διδα-

κτική πρακτική. Πώς θα μπορούσαμε ό-

μως να εφαρμόσουμε στην πράξη αυτό 

το εκπαιδευτικό έργο; 



Η υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου 

απαιτεί μια σειρά αποφάσεων σε τέσσε-

ρα (4) κυρίαρχα επίπεδα: 

1. Στις παιδαγωγικές προθέσεις. 

2. Στο περιεχόμενο της διδασκαλίας. 

3. Στις μεθόδους διδασκαλίας. 

4. Στα μέσα που χρησιμοποιούνται 

για να υλοποιήσουμε τη διδακτι-

κή μας στρατηγική. (Τσιάκαλος, 

2002) 

Οι υπολογιστές ανήκουν στο τέταρτο από 

τα παραπάνω επίπεδα καθώς είναι τα 

μέσα της την υλοποίησης του εκπαιδευτι-

κού έργου. Μέσα που μπορούν κατά το 

δοκούν να χρησιμοποιηθούν είτε μετωπι-

κά είτε διερευνητικά και βιωματικά. Οι 

Τ.Π.Ε. προσφέρουν μεγάλες δυνατότητες 

ώστε με τη χρήση των κατάλληλων λογι-

σμικών μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

σαν μηχανές αναζήτησης και διαχείρισης 

των πληροφοριών, σαν εργαλείο επικοι-

νωνίας, είτε σαν μια πλατφόρμα μάθησης 

που σταθμίζει όμως τις εκάστοτε παιδα-

γωγικές ανάγκες και το ανάλογο πλαίσιο 

μάθησης. Αυτό που χρειάζεται σαν εκ-

παιδευτικοί να ξεκαθαρίσουμε είναι η 

υφή της γνώσης  στα θέματα της εκπαί-

δευσης, καθώς οι πληροφορίες  δεν απο-

τελούν γνώση. Δεν αρκεί δηλαδή από μό-

νη της η χρήση των Τ.Π.Ε. και η απόκτηση 

μιας σειράς πληροφοριών. Χρειάζεται να 

αναπτύξουμε δεξιότητες διαχείρισης των 

πληροφοριών και ένταξή τους σε εννοιο-

λογικές δομές, για την οικοδόμηση της 

γνώσης. Γνώση η οποία στην εκπαίδευση 

είναι ένα οικοδόμημα όπου οι πληροφο-

ρίες, όσο αξιόπιστες κι αν είναι, αποτε-

λούν τα δομικά υλικά. Όποιος συγχέει τη 

γνώση με τις πληροφορίες, δηλαδή ό-

ποιος συγχέει το οικοδόμημα με τα δομι-

κά υλικά, δε θα κατανοήσει ποτέ τις αιτί-

ες που αφορούν στον αποκλεισμό και 

στην αποτυχία στην εκπαίδευση. Οι Τ.Π.Ε. 

από μόνες δε φέρνουν κάποια αλλαγή 

στην εκπαίδευση. Γι’ αυτήν απαιτείται η 

ένταξή τους σε ένα δυναμικό και πολύ-

πλευρο τρόπο βιωματικής και διερευνη-

τικής μάθησης, που θα βασίζεται σε σύγ-

χρονες θεωρίες της γνωστικής ψυχολογί-

ας, όπως για παράδειγμα είναι η θεωρία 

της πολλαπλής νοημοσύνης του Gardner. 

   

Πολλαπλή Νοημοσύνη 

Η γνωστική ψυχολογία επηρέασε βαθιά 

την εκπαίδευση από τα τέλη του 18ου 

αιώνα. Φιλόσοφοι όπως ο Kant, επηρέα-

σαν μια σειρά παιδαγωγών και φιλοσό-

φων, με στόχο τη μελέτη του ανθρώπινου 

νου (Kant, 1964; Roper & Davis, 2000). Οι 

μελέτες τους οδήγησαν σε συμπεράσμα-

τα που αφορούσαν τη διαμόρφωση της 

ανθρώπινης προσωπικότητας μέσα από 

δύο συνισταμένες, τις κοινωνικές - πολι-



τιστικές επιδράσεις και τους βιολογικούς 

παράγοντες. Οι εργασίες και θεωρίες των 

Piaget, Vygotsky, Bruner και Gardner, α-

νήκουν στη σφαίρα του κοινωνικού κον-

στρουκτιβισμού και υποστηρίζουν την 

άποψη, ότι η ανάπτυξη του ανθρώπινου 

νου εξαρτάται από δύο παράγοντες: τις 

εσωτερικές διαδικασίες που αφορούν 

στις λειτουργίες και τον τρόπο δομής του 

ανθρώπινου εγκέφαλου και στους εξωτε-

ρικούς, περιβαλλοντικούς παράγοντες 

που αφορούν κυρίαρχα στη γλώσσα, στο 

συμβολικό σύστημα και τα ευρύτερα πο-

λιτισμικά στοιχεία (Bruner, 1986, 1996; 

Gardner, 1973, 1982, 1983, 1985, 1991, 

1993a, 1993b, 1997a, 1997b; Piaget, 

1926; Vygotsky, 1978). Ο Gardner ένας 

γνωστικός ψυχολόγος, ειδικός της παιδα-

γωγικής, έντονος υποστηρικτής της εκ-

παίδευσης μέσω των πολλαπλών προ-

σεγγίσεων των Τ.Π.Ε. (Τεχνολογιών Πλη-

ροφορίας κι Επικοινωνιών) όσο και των 

τεχνών (τις οποίες συχνά προσιδιάζει με 

τις Τ.Π.Ε.), δεν έκρυψε ποτέ τους επηρε-

ασμούς του από τους Piaget, Vygotsky και 

Bruner. Ενώ βέβαια ο Piaget υποστήριζε 

το εγωκεντρικό λόγο του παιδιού κι έδινε 

βαρύτητα περισσότερο στις εσωτερικές 

διαδικασίες ανάπτυξης του ανθρώπινου 

νου, ο Vygotsky αντίθετα θεωρούσε τη 

γλώσσα σαν μια κοινωνική διαδικασία 

που σε συνδυασμό με το συναισθηματικό 

κόσμο του παιδιού, βασίζονταν κυρίαρχα 

σε διαπροσωπικές δραστηριότητες, που 

βελτιώνουν τις δυνατότητές του σε μια 

ζώνη επικείμενης ανάπτυξης, όπως την 

αποκαλεί ο ίδιος (Piaget & Inhelder, 1969; 

Vygotsky, 1987; Vygotsky & Luria, 1994). 

O Gardner περισσότερο σαν κάποιος που 

προσπάθησε και προσπαθεί να εφαρμό-

σει τις απόψεις της γνωστικής επιστήμης 

στην εκπαίδευση, παρά σαν μια αυθεντία 

στη γνωστική ψυχολογία, διατύπωσε τη 

θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης. Κα-

ταγράφει και συστηματοποιεί στη θεωρία 

του, αυτό που λίγο πολύ αντιλαμβανόμα-

στε όλοι μας: ο καθένας έχει το μοναδικό 

του/της τρόπο να προσεγγίζει τη γνώση 

και τα πράγματα. Αλλού τα καταφέρνου-

με καλύτερα, αλλού, όχι και τόσο καλά. Ο 

Gardner πήρε αυτή τη διαισθητική μας 

γνώση και την παρουσίασε με ένα σαφή, 

πειστικό και προσιτό τρόπο  (Silver and 

Strong, 1997). Τα συμβατικά τεστ νοημο-

σύνης, κατά τον Gardner, αδυνατούν να 

αποτιμήσουν με εγκυρότητα την πολυ-

πλοκότητά της (Gardner, 

1983,1991,1993,1999). Ορίζει τη νοημο-

σύνη, σαν μια βιο-ψυχολογική δυνατότη-

τα, ως συνέπεια της ιδιότητας του βιολο-

γικού μας είδους. Αυτή η δυνατότητα, 

μπορεί να γίνει αντιληπτή σ’ ένα μεγαλύ-

τερο ή μικρότερο βαθμό, σαν συνέπεια 

εμπειρικών, πολιτιστικών και περιβαλλο-

ντικών παραγόντων, που επηρεάζουν το 

άτομο (Gardner, 1999). 

Ο Garrdner αναφέρει δέκα  τύπους νοη-

μοσύνης:  



1. Γλωσσική (Linguistic Intelligence) 

2. Λογική/ μαθηματική (Logi-

cal/Mathematical Intelligence) 

3. Μουσική (Musical Intelligence) 

4. Χωρική (Spatial Intelligence) 

5. Σωματική (Bodily Intelligence) 

6. Διαπροσωπική (Interpersonal In-

telligence) 

7. Ενδοπροσωπική (Intrapersonal In-

telligence) 

8. Φυσιοκρατική (Naturalistic Intel-

ligence)  

9. Πνευματική (Spiritual Intelligence) 

10. Υπαρξιακή (Existential Intelli-

gence) 

Κάθε  τύπος νοημοσύνης αποτελεί  κι ένα 

δρόμο, ένα διαδικαστικό μονοπάτι. Κάθε 

γνώση, κάθε αντικείμενο, μπορεί να κα-

τακτηθεί μέσα από ένα αριθμό ειδών νο-

ημοσύνης. Δεν πρέπει να χρησιμοποιή-

σεις αποκλειστικά τη γλώσσα και τη λογι-

κή.  Αν προσπαθείς δηλαδή, να κατανοή-

σεις την Ιστορία ή τα Μαθηματικά, τις 

Φυσικές Επιστήμες ή τις Τέχνες, μπορείς 

να χρησιμοποιήσεις τα είδη νοημοσύνης 

του χώρου ή της μουσικής ή την ενδο-

προσωπική νοημοσύνη ή τη φυσιοκρατι-

κή. Παρόλο που όλοι μας έχουμε σε κά-

ποιο βαθμό, όλα τα είδη νοημοσύνης, 

διαφέρουμε στις δυνατότητες και τις α-

δυναμίες μας. Οι νοημοσύνες κατά τον 

Gardner κυρίαρχα κληρονομούνται, όμως 

σ’ ένα βαθμό που ο ίδιος δεν καθορίζει, 

καλλιεργούνται και μέσα από το περι-

βάλλον μας. Δύο είναι οι βασικές θέσεις 

της θεωρίας: Όλοι οι άνθρωποι διαθέ-

τουν αυτά τα είδη νοημοσύνης, που είναι 

χαρακτηριστικά του ανθρώπινου είδους 

και, εξαιτίας των γενετικών καταβολών 

και του περιβάλλοντος, δεν υπάρχουν 

δύο άνθρωποι που να έχουν το ίδιο προ-

φίλ νοημοσύνης. Χάρη στην εξέλιξη ο κα-

θένας από εμάς, είναι εξοπλισμένος μ’ 

αυτές τις διανοητικές δυνατότητες, οι 

οποίες μπορούν να κινητοποιηθούν και 

να συνδεθούν σύμφωνα με τις κλίσεις και 

τις πολιτισμικές μας προτιμήσεις. Οι νοη-

μοσύνες απορρέουν από ένα συνδυασμό 

του γενετικού υλικού που κληρονόμησε 

ένα άτομο και τις συνθήκες ζωής που α-

φορούν το πολιτισμικό πλαίσιο και την 

ιστορική περίοδο μέσα στην οποία μεγα-

λώνει κάποιος. Ο καθένας μας έχει ένα 

μοναδικό μίγμα από νοημοσύνες  Μπο-

ρούμε να επιλέξουμε ή να αγνοήσουμε 

αυτή τη μοναδικότητα και να προσπαθή-

σουμε να την ελαχιστοποιήσουμε ή να 

την απολαύσουμε (Armstrong, 1994; 

Nelson, 1998).  Για τον Gardner το σχο-

λείο και τα σχολικά τεστ βασίζονται συ-

νήθως στη γλωσσική και τη λογικο-

μαθηματική νοημοσύνη κι έτσι εξασφαλί-

ζουν συμμετοχή, σχολική επιτυχία και 

αυτοπεποίθηση στους μαθητές και στις 

μαθήτριες, που έχουν αναπτυγμένα αυτά 

τα δύο είδη. Αντιθέτως, αν οι μαθητές και 

οι μαθήτριες δεν διαθέτουν αυτούς τους 

τύπους νοημοσύνης, θα περνούν δύσκο-



λα και θα αισθάνονται ανεπαρκείς. Τα 

ίδια συναισθήματα θα έχουν κι εκτός 

σχολείου στην ίδια τη ζωή, διαμορφώνο-

ντας έτσι ένα δυναμικό που ο τρόπος 

διάθρωσης και λειτουργίας του σχολείου, 

το περιθωριοποιεί.  Ο Gardner πιστεύει 

ότι κάθε νοημοσύνη σε σημαντικό βαθμό 

κληρονομείται όμως πιθανά αυτή η κλη-

ρονομικότητα διαφέρει. Υποθέτει ότι η 

μαθηματική, χωρική και μουσική νοημο-

σύνες θα έχουν υψηλότερο βαθμό, από 

τη γλωσσική, φυσιοκρατική και τις προ-

σωπικές (ενδοπροσωπική-διαπροσωπική)  

νοημοσύνες (Gardner, 1997, 1999).  Η 

εκπαίδευση θα λειτουργούσε πιο αποτε-

λεσματικά, αν λαμβάνονταν υπόψη αυτές 

οι διαφορές, παρά να αρνούμαστε ότι 

υπάρχουν κι έτσι να αγνοούνται. Πάρτε 

τις ανθρώπινες διαφορές σοβαρά, αυτή 

είναι η καρδιά της θεωρίας της πολλα-

πλής νοημοσύνης. Δεν υπάρχει μια μονα-

δική προσέγγιση της θεωρίας. Η βασική 

ιδέα είναι: έχει ιδιαίτερη σημασία στον 

τρόπο εργασίας το να αναγνωρίζεις, να 

δέχεσαι και να λαμβάνεις σοβαρά υπόψη 

τη διαφορά μεταξύ των μαθητών και μα-

θητριών σου. (Hart, 1993; Kridel, 1990; 

Pinker, 1997). Αυτή είναι η αξία της θεω-

ρίας, σχεδόν όλα μπορούν να διευκρινι-

στούν με πρωτότυπους τρόπους, αν ανοί-

ξεις το μυαλό σου στην ποικιλία της νοη-

μοσύνης. (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύ-

πρου, 2000). Για τον Gardner η μάθηση 

και διδασκαλία μέσω υπολογιστών και 

στρατηγικών που ενσωματώνουν τις τέ-

χνες, προσφέρουν πολλαπλούς τρόπους 

προσέγγισης της πληροφορίας, διαφορο-

ποιούν τη διδασκαλία και δίνουν τη δυ-

νατότητα σε μαθητές και μαθήτριες να 

ενεργοποιήσουν διαφορετικά είδη νοη-

μοσύνης, ανάλογα με τις δυνατότητες και 

δεξιότητες που έχει ο καθένας και η κα-

θεμιά (McLellan, 1994). Θεωρεί ακόμη 

πως η οργάνωση της μαθησιακής διαδι-

κασίας και διδακτικής στρατηγικής με τη 

στήριξη των Τ.Π.Ε. τείνει προς την ενσω-

μάτωση και την οργάνωση της εμπειρίας 

μ’ έναν πιο κατανοητό τρόπο.  Αυτή η 

έμφαση της θεωρίας του Gardner στις 

Τ.Π.Ε. και ο ρόλο της στην καθημερινή 

διδακτική πράξη καθώς στοχεύει στην 

ολόπλευρη ενεργοποίηση του μαθητή, 

μέσα από τη χρήση εναλλακτικών διδα-

κτικών πρακτικών, μαζί με τα ιδιαίτερα 

θετικά αποτελέσματα που είχε κι έχει δι-

εθνώς στα πλαίσια της εφαρμογής της, 

θα πρέπει να μας προβληματίσει και να 

μας ωθήσει για την εφαρμογή κι αξιοποί-

ησής της και στο ελληνικό σχολείο σε ό-

λες τις βαθμίδες της υποχρεωτικής και 

προαιρετικής εκπαίδευσης 

(Papadopoulos & Seroglou, 2007, 2009).  

  Έχουν άλλωστε γίνει σημαντικά βήματα 

προς αυτή την κατεύθυνση καθώς τα Νέα 

Προγράμματα Σπουδών  που εκπονήθη-

καν το 2011 και συνεχίζουν να ολοκληρώ-

νονται και τη φετινή χρονιά και ήδη ε-

φαρμόζονται πιλοτικά σε 188 πιλοτικές 



σχολικές μονάδες (21 νηπιαγωγεία, 99 

δημοτικά, 68 γυμνάσια) ενσωματώνουν 

τις νέες τεχνολογίες σε πολύ μεγάλο 

βαθμό και τις θεωρούν βασικό εργαλείο 

και πλατφόρμα μάθησης καθώς δηλώ-

νουν ότι: Οι  Τεχνολογίες της Πληροφορί-

ας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ)  αποτε-

λούν δομική συνιστώσα της σύγχρονης 

κοινωνίας και έχουν επηρεάσει καθορι-

στικά κάθε  πτυχή της καθημερινότητας 

του πολίτη στους τομείς της διοίκησης, 

της οικονομίας, της εκπαίδευσης, του πο-

λιτισμού, της ψυχαγωγίας κ.λπ. Η αλμα-

τώδης ανάπτυξη και διάδοση των ΤΠΕ, ο 

τεράστιος όγκος και η πολλαπλότητα της 

διαθέσιμης σήμερα ψηφιακής πληροφο-

ρίας, σε συνδυασμό με την ταχύτατη πα-

ραγωγή νέας γνώσης, διαμορφώνουν ένα 

νέο κοινωνικό, πολιτισμικό και εκπαιδευ-

τικό περιβάλλον. Κατά συνέπεια, η ένταξη 

των ΤΠΕ στο Δημοτικό Σχολείο δεν έχει ως 

στόχο την εξοικείωση των μαθητών με 

τους υπολογιστές και με συγκεκριμένα 

λογισμικά ούτε, πολύ περισσότερο, την 

κατάρτισή τους σε εφήμερες τεχνολογι-

κές δεξιότητες. Οι ΤΠΕ  δεν αποτελούν  

ένα εξαιρετικό (σπάνιο) γεγονός στην τά-

ξη  αλλά είναι πλήρως ενταγμένες στην 

καθημερινή εργασία μαθητών και δασκά-

λου και σε όλα τα αντικείμενα του Προ-

γράμματος Σπουδών με στόχο:  

• την υποστήριξη των σύγχρονων 

παιδαγωγικών προσεγγίσεων για 

τη μάθηση 

• την επίλυση προβλημάτων  και 

την  ανάπτυξη της  κριτικής σκέ-

ψης της δημιουργικής ικανότητας 

των μαθητών 

• την υποστήριξη διερευνητικών, 

εποικοδομητικών και συνεργατι-

κών μαθησιακών δραστηριοτή-

των 

• τη διατήρηση ενός  παράθυρου 

επικοινωνίας  με το σύγχρονο κό-

σμο, με στόχο την ενίσχυση της 

μάθησης. (Νέα Προγράμματα 

Σπουδών, 2011) 

Ουσιαστικά στο νέο περιβάλλον του σχο-

λείου αναδύεται ως όρος κι ως βασικός 

στόχος ο πληροφορικός γραμματισμός 

και περιγράφει την ικανότητα  των μαθη-

τών και μαθητριών, να χρησιμοποιούν τις 

σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες, τα ερ-

γαλεία  επικοινωνίας και τις δικτυακές 

υπηρεσίες για την  προσπέλαση,  διαχεί-

ριση,  ενσωμάτωση,  αξιολόγηση, δημι-

ουργία και  επικοινωνία πληροφοριών, με 

στόχο  την επίλυση προβλημάτων και, 

τελικά, τη μάθηση και τη συνεχή τους 

ανάπτυξη.

 

 



Γλωσσικές δεξιότητες και Τ.Π.Ε. 

Ο Gardner αναφέρει ως πρώτη στη σειρά 

τη γλωσσική νοημοσύνη, όχι γιατί τη θε-

ωρεί σημαντικότερη από τις άλλες, αλλά 

γιατί το εκπαιδευτικό σύστημα και ο τρό-

πος οργάνωσης των μαθημάτων, ευνοεί 

του μαθητές και τις μαθήτριες που χαρα-

κτηρίζονται από υψηλή γλωσσική νοημο-

σύνη. Κατά τον ίδιο η γλωσσική νοημοσύ-

νη περιλαμβάνει την ικανότητα για γρα-

πτή και προφορική έκφραση όπως και για 

την εκμάθηση ξένων γλωσσών και το τα-

λέντο του να χρησιμοποιείς τη γλωσσική 

ικανότητα για να επιτύχεις συγκεκριμέ-

νους σκοπούς. Οι δικηγόροι, οι πολιτικοί, 

οι κάθε είδους ομιλητές, οι συγγραφείς, 

οι ποιητές και οι φιλόλογοι, είναι ανάμε-

σα στους ανθρώπους με υψηλή γλωσσική 

νοημοσύνη (Gardner, 1999). Σύμφωνα με 

τη συστηματική γλωσσολογία, η μελέτη 

της γλώσσας αποτελεί διερευνητική δια-

δικασία του τρόπου με τον οποίο ο άν-

θρωπος δομεί τον κόσμο του (Kress, 

2003). Στην καθημερινή μας ζωή, στους 

χώρους εργασίας, στη λειτουργία των 

media και πολύ περισσότερο στο σχολείο, 

οι γλωσσικές δεξιότητες, παίζουν καθορι-

στικό ρόλο στο τρόπο που αλληλεπι-

δρούμε και εισπράττουμε ή μεταβιβά-

ζουμε τα μηνύματά μας. Το σχολείο από 

τα πρώτα βήματα του παιδιού στοχεύει 

στην ανάπτυξη πλούσιων γλωσσικών 

δραστηριοτήτων που διαμορφώνουν, 

αναπτύσσουν και ισχυροποιούν τις πλη-

ροφοριακές γλωσσικές δεξιότητες, όσο 

και τις γλωσσικές δεξιότητες αλληλεπί-

δρασης όπως η υπόθεση, η έκφραση, η 

φαντασία, η πρόβλεψη, η αιτιολόγηση 

και η αξιολόγηση. Βασικές ικανότητες 

αποτελούν η επικέντρωση στη δουλειά 

της τάξης, η ακολούθηση και αποκωδικο-

ποίηση των οδηγιών και η προφορική και 

γραπτή έκφραση. Συχνά η εκπαίδευση 

υποφέρει από την ασθένεια της αφήγη-

σης. Ο/η εκπαιδευτικός μιλάει για την 

πραγματικότητα σαν αυτή να ήταν στατι-

κή, ακίνητη, χωρισμένη σε στεγανά και 

ικανή να προβλεφθεί με πλήρη ακρίβεια. 

Ή ακόμη εκθέτει ένα θέμα που είναι τε-

λείως ξένο στην υπαρξιακή εμπειρία των 

μαθητών. Σκοπός του είναι «να γεμίσει» 

τους μαθητές και τις μαθήτριές του, με 

την ύλη της αφήγησης, μια ύλη που είναι 

αποσπασμένη από την πραγματικότητα, 

αποσυνδεμένη από το σύνολο που τη 

γέννησε και που θα μπορούσε να της δώ-

σει νόημα. Οι λέξεις αδειάζουν από τη 

συγκεκριμένη σημασία τους και κατα-

ντούν κούφια αλλοτριωμένη και αλλο-

τριωτική πολυλογία. Συχνά ο λόγος του 

σχολείου είναι ένας μη αυθεντικός λόγος, 

ένας λόγος ανίκανος να μετασχηματίσει 

την πραγματικότητα και προκύπτει από 

τη διχοτόμηση που έχει γίνει στα δυο του 

συστατικά στοιχεία. Όταν ένας λόγος α-

ποστερείται από τη διάσταση της δράσης, 

τότε και η διάστασή του της σκέψης πά-



σχει (Freire, 1977). Είναι αυτό που δηλώ-

νει ο Bruner, ότι το να εκτίθεσαι σε μια 

ροή λόγου, δεν είναι τόσο σημαντικό, όσο 

το να χρησιμοποιείς το λόγο κατά τη 

διάρκεια ενεργειών και δραστηριοτήτων 

(Bruner, 1983). Ο λόγος του παιδιού, εί-

ναι εξίσου σημαντικός, με το ρόλο της 

δράσης για την επίτευξη του στόχου. Τα 

παιδιά δε μιλούν μόνο για το τι κάνουν. Ο 

λόγος και οι πράξεις τους αποτελούν 

τμήμα μιας ενιαίας πολυσύνθετης, ψυχο-

λογικής λειτουργίας, που κατευθύνεται 

προς την επίλυση του υπάρχοντος κάθε 

φορά, προβλήματος. Η σημαντικότητα 

του λόγου, αυξάνει παράλληλα με τη 

συνθετότητα των ενεργειών που απαι-

τούνται και με τη δυσκολία της επίλυσης 

του προβλήματος. O όρος «λόγος», εμπε-

ριέχει τους πολλούς τρόπους με τους ο-

ποίους το νόημα μεταβιβάζεται μέσω της 

κουλτούρας και άρα περιλαμβάνει την 

ομιλία και τα γραπτά κείμενα, τη μη λε-

κτική και την εικονογραφική επικοινωνία, 

καθώς και τα καλλιτεχνικά και ποιητικά 

σχήματα. Οι άνθρωποι, αναπτύσσουν και 

«εκφράζουν» την ταυτότητά τους μέσα 

από τη χρήση λεκτικών, μη λεκτικών κι 

άλλων συμβολικών μέσων επικοινωνίας, 

όπως οι Τ.Π.Ε (Fox & Prilleltensky, 2003).  

Υπάρχουν πολλά κοινά μεταξύ των Τ.Π.Ε 

και της γλώσσας (Bohannan,1992; Cohen 

& Gainer, 1995; Lemke, 1998):  

• Και οι δύο έχουν μεγάλο εύρος 

διάδοσης σε όλους τους ανθρώ-

πους. 

• Αποτελούνται από στοιχειώδη 

μέρη, η γλώσσα από φωνήματα 

και οι Τ.Π.Ε από επιμέρους εφαρ-

μογές και λογισμικά. 

• Τα πολιτισμικά στοιχεία ασκούν 

έντονη επιρροή και στις δύο. 

• Το πέρασμα του χρόνου διαμορ-

φώνει και επηρεάζει και τις Τ.Π.Ε. 

και τη γλώσσα μας. 

• Και οι δύο αποτελούν συμβολικά 

συστήματα επικοινωνίας που μα-

θαίνονται μέσα από την αλληλε-

πίδραση και την εκπαίδευση 

(Koster, 2001; Harris, 1995; Miller, 

1979).  

Αν ορίσουμε την επικοινωνιακή διάσταση 

του πληροφορικού γραμματισμού ως ένα 

είδος γλώσσας, τότε ο ρόλος του στην 

εκπαίδευση γίνεται ξεκάθαρος, καθώς 

παρέχει, έναν ακόμη τρόπο με τον οποίο 

οι μαθητές μπορούν να μάθουν και να 

εκφράσουν τον εαυτό τους (Winner, 

1982). Η ίδια η γλώσσα μπορεί να μετα-

φέρει μηνύματα πληροφορικού γραμμα-

τισμού, όπως και ο πληροφορικός γραμ-

ματισμός μεταφέρει γλωσσικά μηνύματα. 

Μπορούμε να αξιολογήσουμε τους μαθη-

τές μέσω του πληροφορικού γραμματι-

σμού, να τους μεταβιβάσουμε πληροφο-

ρίες και να τους δώσουμε την ευκαιρία 

να εκφραστούν, εμπλέκοντας παράλληλα 



κι άλλους τύπους νοημοσύνης πέρα από 

τη γλωσσική (Alland, 1980). Στην ουσία 

δηλαδή η χρήση των Τ.Π.Ε. μας προσφέ-

ρει τη δυνατότητα να διαφοροποιήσουμε 

το μάθημά μας ώστε να απευθυνθούμε 

και να ενεργοποιήσουμε  με πολλαπλούς 

τρόπους και ερεθίσματα τους μαθητές  

μας. 

Ο πληροφορικός γραμματισμός αποτελώ-

ντας ένα κοινό κώδικα επικοινωνίας που 

υπερβαίνει κοινωνικο-πολιτισμικά και 

οικονομικά στεγανά, έχει την ιδιότητα να 

διευκολύνει μαθητές και μαθήτριες προ-

σφέροντάς τους ποικίλες δυνατότητες 

ώστε να συμμετέχουν ισότιμα στο μάθη-

μα. Μια από τις δυσκολίες που μπορεί να 

γεφυρώσει ο πληροφορικός γραμματι-

σμός είναι η ετερότητα του καθημερινού 

και ακαδημαϊκού λόγου (Haliday & 

Martin, 2004). O ακαδημαϊκός και ιδιαί-

τερα ο επιστημονικός λόγος χαρακτηρίζο-

νται από μια εξειδικευμένη ορολογία, 

έντονο φορμαλισμό και δυσκολία εν-

νοιών. Αυτό δημιουργεί σε μαθητές και 

μαθήτριες δυσκολίες στην αποκωδικο-

ποίηση των μαθημάτων με ιδιαίτερα επι-

στημονικούς όρους όπως οι φυσικές επι-

στήμες και τα μαθηματικά, σαν μαθήμα-

τα που απευθύνονται σε λίγους (Lemke, 

1990). Οι ποικίλες διδακτικές τεχνικές 

που ενσωματώνουν τις Τ.Π.Ε. μπορούν να 

βοηθήσουν στην γεφύρωση του επιστη-

μονικού λόγου με την καθημερινή γλώσ-

σα και στην υπέρβαση αυτού του απο-

κλεισμού (Σέρογλου, 2006). Η πολιτισμική 

ετερότητα των μαθητών δημιουργεί δυ-

σκολίες, ανισότητες και αποκλεισμούς, 

καθώς προσθέτει στο δύσκολο επιστημο-

νικό λεξιλόγιο των επιστημών, τη διγλωσ-

σία ή τη γλωσσική ανεπάρκεια, στην κυ-

ρίαρχη γλώσσα κάποιων παιδιών. Σήμερα 

στο ελληνικό σχολείο η σύνθεση του μα-

θητικού πληθυσμού είναι πολυποίκιλη. 

Μαθητές και μαθήτριες με διαφορετική 

μητρική γλώσσα από την ελληνική δυ-

σκολεύονται να αντιληφθούν τις έννοιες 

και τους όρους των μαθημάτων στην κυ-

ρίαρχη γλώσσα (Cummins, 1999). Οι νέες 

γλωσσικές προσεγγίσεις της κοινής υπο-

κείμενης γλωσσικής ικανότητας  και της 

αλληλεξάρτησης των γλωσσών ορίζουν 

ότι οι δίγλωσσοι μαθητές και μαθήτριες 

οικοδομούν τις έννοιες πρώτα στη μητρι-

κή τους γλώσσα, καθώς το επίπεδο της 

μαθησιακής τους ικανότητας εξαρτάται 

από το επίπεδο στο οποίο έχουν κατα-

κτήσει αυτή τους τη γλώσσα. Άρα οι δί-

γλωσσοι μαθητές και μαθήτριες δε χρειά-

ζεται να μάθουν άμεσα το εννοιολογικό 

περιεχόμενο μια λέξης στα ελληνικά, α-

φού ήδη την κατέχουν στη μητρική τους 

γλώσσα. Θα πρέπει να ενθαρρύνονται να 

χρησιμοποιούν τη μητρική γλώσσα τους 

σε κάθε ευκαιρία που θα τους προσφέρε-

ται μέσα κι έξω από το σχολείο. Παρου-

σιάζεται έτσι η ανάγκη για μια «εκπαί-

δευση για όλους», που να απαντά στην 

περιθωριοποίηση των δίγλωσσων παι-



διών, καθώς και στον επιστημονικό αλ-

φαβητισμό μεγάλου μέρους του μαθητι-

κού πληθυσμού (Euro barometer, 2005). 

Η χρήση των Τ.Π.Ε. προσφέρει ένα πλαι-

σιωμένο περιβάλλον, όπου τα δίγλωσσα 

παιδιά μπορούν να ενεργοποιήσουν τις 

έννοιες στη  γλώσσα που κατέχουν καλύ-

τερα (τη μητρική τους) και να τις μεταφέ-

ρουν με ενδιάμεσο τον υπολογιστή στην 

κυρίαρχη γλώσσα. Οι Τ.Π.Ε. αποτελούν 

δηλαδή ένα πλαίσιο στήριξης γι’ αυτά τα 

παιδιά ώστε να μεταφέρουν κοινά στοι-

χεία από τη μια γλώσσα στην άλλη.  Ο 

πληροφορικός γραμματισμός εδώ λει-

τουργεί σαν κοινός κώδικας επικοινωνίας 

που μπορεί να απαντήσει στην ανάγκη 

για μια «εκπαίδευση για όλους». Η εν-

σωμάτωση των Τ.Π.Ε. στη καθημερινή 

διδακτική πρακτική απαντά στην πολυ-

τροπικότητα των κειμένων και στην ανά-

γκη για έναν πολυμεσικό γραμματισμό 

(Βρατσάλη & Γεωργοπούλου, 2008). Σή-

μερα οι μαθητές και οι μαθήτριες βιώ-

νουν πολυτροπικά κείμενα που ενσωμα-

τώνουν, γραφικές παραστάσεις, βίντεο, 

εικόνες και ήχους. Συχνά όμως αδυνα-

τούν να συνδέσουν και να ενσωματώ-

σουν στο κείμενο τα πολυτροπικά στοι-

χεία που το συνοδεύουν (Lemke, 

1990,1998,2000). Αυτό μπορεί να επιτευ-

χθεί, αντλώντας από τη θεωρία του 

Vygotsky, ο οποίος είχε επισημάνει τη 

σχέση μεταξύ παιδικών σχεδίων, χειρο-

νομιών και γραφής, με την ενσωμάτωση 

της τέχνης στην καθημερινή διδακτική 

πρακτική και με δραστηριότητες μέσω 

Τ.Π.Ε. με αντίστοιχα λογισμικά που απο-

δομούν τα πολυτροπικά κείμενα και το 

σημειωτικό τους κώδικα (New London 

Group, 2000).  

Αυτό που ακόμη μπορούν να καλλιεργή-

σουν οι Τ.Π.Ε. στο σχολικό περιβάλλον 

είναι οι κοινωνικές και συνεργατικές δε-

ξιότητες των μαθητών και μαθητριών. Η 

εμπειρία μας από τα ποικίλα μαθητικά 

συνέδρια πληροφορικής μας οδηγεί στο 

συμπέρασμα ότι μαθητές και μαθήτριες 

απ’ όλες τις βαθμίδες συνεργάζονται ισό-

τιμα μέσα κι έξω από την εκπαιδευτική 

μονάδα, για να υλοποιήσουν μια δρα-

στηριότητα. Αυτές οι κοινωνικές και συ-

νεργατικές εμπειρίες προσφέρουν πολ-

λαπλές ευκαιρίες έκφρασης και επικοι-

νωνίας μέσα σε αυθεντικές καταστάσεις. 

Δίνεται δηλαδή η δυνατότητα σε μαθητές 

και μαθήτριες να εκφραστούν λειτουργι-

κά τόσο γραπτά όσο και προφορικά και 

να αλληλεπιδράσουν στο πλαίσιο μιας 

ευχάριστης δραστηριότητας που εμπλέκει 

τις Τ.Π.Ε. Για παράδειγμα δόθηκε σε μα-

θητές των τελευταίων τάξεων του δημο-

τικού σχολείου ως θέμα Η γειτονιά μου 

και του ζητήθηκε να διαμορφώσουν σε 

ομάδες υλικό που θα αναδείκνυε την πε-

ριοχή που ζουν. 

Με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού 

αποτύπωσαν τη γειτονιά τους σε εικόνες 



κι έφτιαξαν με τη χρήση λογισμικού πα-

ρουσίασης και λογισμικού επεξεργασίας 

και διαμόρφωσης βίντεο, μικρές ταινίες 

και παρουσιάσεις τις οποίες μέσω τηλε-

διάσκεψης αντάλλαξαν μ’ άλλα σχολεία. 

Μαθητές και μαθήτριες με διαφορετικό 

μαθησιακό στυλ και γνωστικό φορτίο, 

είχαν την ευκαιρία να συνεργαστούν, να 

ακολουθήσουν οδηγίες και να επικοινω-

νήσουν μέσα από  αυθεντικές καταστά-

σεις. Εκφράστηκαν, αντάλλαξαν απόψεις, 

αντιπαρατέθηκαν, αξιολόγησαν σ’ ένα 

περιβάλλον που τους κινητοποίησε γνω-

στικά και συναισθηματικά. 

Συμπεράσματα 

Ο πληροφορικός γραμματισμός και η έ-

νταξη των Τ.Π.Ε. σε μαθησιακές στρατη-

γικές που χρησιμοποιούν βιωματικές και 

διερευνητικές διαδικασίες ενεργοποιούν 

ευρύτερες ικανότητες μαθητών και μαθη-

τριών και προσφέρουν πολλαπλές ευκαι-

ρίες συνεργασίας και  κοινωνικότητας. 

Καθώς ο καθένας μας έχει ένα μοναδικό 

τρόπο να προσεγγίζει τη γνώση μέσα από 

τις προσωπικές του δυνατότητες και τα 

είδη «νοημοσύνης» που τον χαρακτηρί-

ζουν, οι Τ.Π.Ε. διαμορφώνουν ένα δυνα-

μικό και φιλικό περιβάλλον, όπου η πλη-

ροφορία προσφέρεται με πολλαπλούς 

τρόπους που διευρύνουν και διαφορο-

ποιούν τη διδακτική πράξη. Η παιδαγωγι-

κή και διδακτική χρήση των Τ.Π.Ε. μέσα σ’ 

αυτό το πλαίσιο, προσφέρει ευκαιρίες 

ώστε ο μαθητής να αναπτύξει έναν πιο 

ενεργό ρόλο στη μάθηση και να περάσει 

από την ανάπτυξη πληροφοριακών 

γλωσσικών δεξιοτήτων (ισχυρισμούς, δη-

λώσεις, αναφορές), σε υψηλότερου επι-

πέδου αλληλεπιδραστικές γλωσσικές δε-

ξιότητες όπως είναι, η υπόθεση, η φα-

ντασία, η πρόβλεψη, η αιτιολογία και η 

αξιολόγηση (Driver, et al., 2000; Jimenez-

Aleixandre, et al., 2000; Kelly & Takao, 

2002; Zohar & Nemet, 2002; Jimenez-

Aleixandre & Erduran, 2007). Παράλληλα 

ο πολυδιάστατος τρόπος προσφοράς 

πληροφοριών δίνει στα παιδιά τη δυνα-

τότητα να κάνουν τις δικές τους αναγνώ-

σεις και έτσι να κατανοήσουν ακόμη δυ-

σκολότερες έννοιες και επιστημονικά δε-

δομένα. Ταυτόχρονα ο κοινός κώδικας 

επικοινωνίας που προσφέρουν οι Τ.Π.Ε. 

βοηθά στην υπέρβαση της πολιτισμικής 

ετερότητας και στη δημιουργία μιας 

«κοινής» γλώσσας, που δεν καταργεί αλ-

λά γεφυρώνει και βρίσκει κοινές αναφο-

ρές για συνεργασία και ομαδικότητα. Η 

χρήση των Τ.Π.Ε. αποτελεί ακόμη έναν 

σύνδεσμο που μας μεταφέρει από την 

παραδοσιακή, στην πολυτροπική έκφρα-

ση του λόγου εξαιτίας του μετασχηματι-

σμού του αναπαραστατικού συστήματος, 

αλλά και της μετάβασης από το εγχειρί-

διο στην οθόνη. 
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Περίληψη 

Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι να 

διερευνήσει την ανάπτυξη της προσωπι-

κότητας των παιδιών μέσα από την αλλη-

λεπίδραση με το διαδίκτυο. Η ανάπτυξη 

της προσωπικότητας, εξαρτάται τόσο από 

τις σχέσεις τους με τους γονείς τους και 

τους άλλους ενηλίκους, όσο και από τις 

σχέσεις τους με τους συμμαθητές ή φί-

λους τους. Μια υγιής προσωπικότητα χα-

ρακτηρίζεται από αυτονομία, πρωτοβου-

λία, υψηλή αυτοεκτίμηση και εμπιστοσύ-

νη στον εαυτό. Η αλληλεπίδραση μέσω 

του διαδικτύου, μπορεί να συμβάλλει τό-

σο θετικά, όσο και αρνητικά στην ανάπτυ-

ξη της προσωπικότητας των παιδιών. Συ-

γκεκριμένα, μέσα από το παρόν άρθρο 

συμπεραίνεται ότι η σωστή χρήση του 

διαδικτύου, βοηθά στην ανάπτυξη της 

προσωπικότητας του παιδιού, δεδομένου 

ότι η κατάλληλη ενίσχυση, τόσο από τους 

γονείς όσο και από τους δασκάλους, για 

τη σωστή χρήση του ενισχύουν την αυτο-

εκτίμηση και αυτοπεποίθηση των παι-

διών.  Από την άλλη, η λανθασμένη χρήση 

του διαδικτύου, μπορεί να βλάψει την 

προσωπικότητα των παιδιών, μέσα από 

τον εθισμό τους στο διαδίκτυο. 

Λέξεις - κλειδιά: προσωπικότητα, διαδί-

κτυο, εθισμός, βία  

Εισαγωγή 

Στη σύγχρονη εποχή, το διαδίκτυο χρησι-

μοποιείται προκειμένου να αναζητηθούν 

ποικίλες πηγές πληροφοριών ανοίγοντας 

με τον τρόπο αυτό την πόρτα της γνώσης, 

της ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας. Τα 

προβλήματα ωστόσο του διαδικτύου δεν 

παύουν να υπάρχουν και να εμφανίζονται 

κυρίως σε ανήλικους χρήστες. Τα παιδιά 

και κυρίως οι έφηβοι, λόγω της ψυχικής 

και διανοητικής τους ανωριμότητας είναι 

πιο ευάλωτοι απέναντι στους κινδύνους 

του διαδικτύου. Η λανθασμένη και εκτε-

ταμένη χρήση του διαδικτύου από τα 

παιδιά μπορεί να βλάψει την προσωπικό-

τητά τους. Συγκεκριμένα τα online παι-

χνίδια, μπορεί να διαμορφώσουν την 

προσωπικότητα των παιδιών κατά τέτοιο 

τρόπο, έτσι ώστε αυτά να επιζητούν στην 

καθημερινότητά τους δύναμη, κυριαρχία, 

έλεγχο, ή ακόμα και τη βία. Παράλληλα οι 



εικονικές κοινότητες, δίνουν τη δυνατό-

τητα στα παιδιά, να δημιουργήσουν μια 

διαφορετική εικόνα του εαυτού τους, α-

ντίθετη με αυτήν που στην πραγματικό-

τητα είναι και να εγκλωβιστούν σε αυτήν. 

Επίσης η συνεχής ενασχόληση με το δια-

δίκτυο, στερεί από τα παιδιά τη δυνατό-

τητα να αναπτύξουν στενές διαπροσωπι-

κές πραγματικές επαφές – φιλίες, με τους 

συνομηλίκους τους, οι οποίες αποτελούν 

σημαντικό συστατικό στη διαμόρφωση 

της προσωπικότητας των παιδιών. Το πα-

ρόν άρθρο διερευνά την ανάπτυξη της 

προσωπικότητας των παιδιών μέσα από 

την αλληλεπίδραση με το διαδίκτυο. 

  

Ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού 

Η προσωπικότητα των παιδιών διαμορ-

φώνεται, μέσα από τις ιδιαίτερες σχέσεις 

που αναπτύσσουν με τους ενήλικες που 

τα περιβάλλουν. Αν δεν υπάρχει μια σχέ-

ση που να τα ενθαρρύνει, τα παιδιά απο-

κτούν μικρό ενδιαφέρον για τον κόσμο 

και λιγότερη επικοινωνία με το περιβάλ-

λον. Το παιδί πρέπει να ξέρει ότι οποια-

δήποτε ενέργειά του επηρεάζει τον κό-

σμο και ότι το ίδιο αποτελεί ένα αξιόλογο 

πρόσωπο (Huntington et al., 2001). Πα-

ράλληλα η προσωπικότητα των παιδιών 

αναπτύσσεται μέσα από τις διαπροσωπι-

κές τους σχέσεις. Η παιδική φιλία, ορίζε-

ται ως η στενή και έντονη συναισθηματι-

κή σχέση του παιδιού, με ένα άλλο ή και 

περισσότερα πρόσωπα. Στην αρχή, η σχέ-

ση αυτή είναι μεταβαλλόμενη και βραχύ-

βια, ενώ κριτήριο επιλογής θεωρείται, η 

τοπική εγγύτητα και διαθεσιμότητα του 

άλλου για κοινωνική αλληλεπίδραση. Αρ-

γότερα, οι ευκαιριακοί αυτοί λόγοι μειώ-

νονται και η επιλογή γίνεται με βάση τα 

ατομικά κριτήρια. Οι φιλίες που ανα-

πτύσσει το παιδί, το βοηθούν να νιώσει 

ελεύθερο και να μοιραστεί κάποιες σκέ-

ψεις και συναισθήματά του. Η δυνατότη-

τα που έχει ένα παιδί να δημιουργήσει 

φίλους, υποδεικνύουν μια καλή ψυχική 

υγεία και ευκολία προσαρμογής (Παρα-

σκευόπουλος, 1985). 

Σύμφωνα με τον Ε. Erikson, το παιδί διέρ-

χεται από δύο ψυχοκοινωνικές περιό-

δους, οι οποίες αντιστοιχούν στις ανα-

πτυξιακές κρίσεις του Εγώ. Συγκεκριμένα 

τα παιδιά, μέσα από τις εμπειρίες και τα 

βιώματά τους διαμορφώνουν αντιλήψεις 

τόσο για τον εαυτό τους όσο και για τους 

άλλους γύρω τους. Η πρώτη ψυχοκοινω-

νική περίοδος, αντιστοιχεί στη αναπτυξι-

ακή κρίση «Αυτονομία-Αμφιβολία». Κατά 

την περίοδο αυτή το παιδί αντιλαμβάνε-

ται τις ικανότητες που έχει καθώς επίσης 

και πράγματα που μπορεί να κατακτήσει 

με αποτέλεσμα να εξερευνά και να ελέγ-

χει το περιβάλλον του. Σε αυτό το στάδιο 



το παιδί αρχίζει να αντιδρά στους περιο-

ρισμούς που του θέτει το περιβάλλον 

του. Από τον τρόπο με τον οποίο επιβάλ-

λονται κανόνες σε σχέση με νέες κατα-

κτήσεις, το παιδί δοκιμάζει πόσο έλεγχο 

μπορεί να ασκήσει στους άλλους και στον 

εαυτό του.  Τα παιδιά τα οποία έχουν την 

ευκαιρία να επιδοθούν σε διάφορες δρα-

στηριότητες, και από την εκτέλεσή τους 

να αισθανθούν ότι έχουν την ικανότητα 

να χειρίζονται πράγματα και πρόσωπα, 

αναπτύσσουν το αίσθημα της αυτονομί-

ας. Αντίθετα, τα παιδιά τα οποία υπερ-

προστατεύονται ή δεν έχουν τις κατάλλη-

λες ευκαιρίες για άσκηση (π.χ. δύσκολες 

για την ηλικία τους δραστηριότητες) κα-

ταλήγουν να διαμορφώσουν το συναί-

σθημα της αμφιβολίας για την ικανότητά 

τους να χειρίζονται τον κόσμο και τον ε-

αυτό τους. Επιπλέον, η κριτική στάση των 

γονέων στα λάθη του παιδιού και η στενή 

παρακολούθησή του και αγωνία για τυ-

χόν αποτυχίες του (π.χ. μήπως χτυπήσει, 

μήπως λερωθεί ή μήπως δεν τα καταφέ-

ρει σε μια δραστηριότητα) κλονίζουν την 

εμπιστοσύνη στον εαυτό του (Παρα-

σκευόπουλος, 1987).  

Ο ρόλος των γονέων το διάστημα αυτό 

διαφοροποιείται. Η άμεση ικανοποίηση 

των αναγκών του παιδιού, δίνει τη θέση 

της στην επιβολή κανόνων. Την ηλικία της 

παντοδυναμίας του παιδιού, του προη-

γούμενου σταδίου, διαδέχεται η ηλικία 

των απαγορεύσεων και των «μη». Στο 

στάδιο αυτό οι γονείς ασκούν έλεγχο στη 

συμπεριφορά του παιδιού. Ο έλεγχος θα 

αποτελέσει τη βάση για την προσαρμογή 

η οποία απαιτείται προκειμένου να υ-

πάρξει μια ικανοποιητική κοινωνική ζωή 

αργότερα.  Από το στάδιο αυτό αρχίζει 

μια πρώτη διαμόρφωση του Υπερεγώ. Το 

παιδί σταδιακά θα εσωτερικεύσει ως δι-

κές του αξίες τους κανόνες που επιβάλ-

λουν οι γονείς, μια διεργασία που θα του 

επιτρέψει να διαμορφώσει την προσωπι-

κή του ηθική συνείδηση. Οι κανόνες και 

τα όρια που αρχίζουν να θέτουν οι γονείς 

στη συμπεριφορά του θα του επιτρέψουν 

να αποκτήσει σταδιακά αυτοέλεγχο και 

θα του δώσουν τη δυνατότητα σύνθεσης 

των απαιτήσεών του με τις κοινωνικές 

απαιτήσεις (Huntington et al., 2001). Στο 

στάδιο αυτό είναι σημαντικό επομένως 

να μάθει το παιδί να πειθαρχεί. Και α-

σφαλώς θα αποδεχθεί τους κανόνες των 

γονέων και θα πειθαρχήσει όταν έχει μια 

καλή σχέση μαζί τους. Παιδιά με πολύ 

αυστηρούς ή υπερβολικά απαιτητικούς 

γονείς, αναπτύσσουν αργότερα μια αντι-

δραστική στάση στην εξουσία, η οποία 

εκδηλώνεται με ανυπακοή και επιθετική 

συμπεριφορά (Παρασκευόπουλος, 1987). 

Ο έλεγχος της συμπεριφοράς, ο οποίος 

βασίζεται σε μια σχέση αγάπης με το 

παιδί, είναι ο καλύτερος τρόπος για την 

άσκηση πειθαρχίας. Ο έλεγχος που οι γο-

νείς επιβάλλουν στο στάδιο αυτό προκα-

λεί συνήθως συγκρούσεις. Οι συγκρού-



σεις ανάμεσα στους γονείς και στο παιδί 

ενισχύονται από την αυξανόμενη τάση 

του παιδιού για αυτονομία που δείχνει 

στην ηλικία αυτή. Βασικός ρόλος των γο-

νέων είναι να τηρήσουν μια στάση και 

συμπεριφορά προς το παιδί που θα το 

βοηθήσει να συνδυάσει την τήρηση κα-

νόνων που οι ίδιοι θέτουν με την ενίσχυ-

ση της αυτονομίας που το παιδί έχει ανά-

γκη (Γαλανάκη, 2003). Σημαντική θεωρεί-

ται η διευθέτηση των συνθηκών στις ο-

ποίες δρα το παιδί έτσι ώστε να μην ει-

σπράττει το αίσθημα της αποτυχίας από 

τις δραστηριότητές του. Ο ενήλικας πρέ-

πει να διαθέτει χρόνο στο παιδί, να το 

καθοδηγεί σε δραστηριότητες που το εν-

διαφέρουν και που μπορεί να φέρει σε 

πέρας, να το παρατηρεί, να το επιβρα-

βεύει και να το ενισχύει. Σύμφωνα με τις 

θέσεις του Erikson, αν το παιδί αφήσει το 

στάδιο αυτό έχοντας βιώσει λιγότερη αυ-

τονομία από ό,τι ντροπή και αμφιβολία, 

θα αντιμετωπίσει δυσκολίες στην προ-

σπάθειά του να αποκτήσει αυτονομία 

στην εφηβεία και την ενήλικη ζωή. Αντί-

θετα, το παιδί που αφήνει το στάδιο αυτό 

με το συναίσθημα της αυτονομίας να υ-

περισχύει του συναισθήματος της ντρο-

πής και της αμφιβολίας είναι καλά προε-

τοιμασμένο και μπορεί εύκολα να ανα-

πτύξει αυτονομία στα μετέπειτα στάδια 

του κύκλου της ζωής του (Huntington et 

al., 2001).  

Η δεύτερη ψυχοκοινωνική περίοδος, α-

ντιστοιχεί στη αναπτυξιακή κρίση «Πρω-

τοβουλία-Ενοχή». Κατά την περίοδο αυτή 

το παιδί αναπτύσσει ακόμα περισσότερο 

την αυτενέργειά του και αρχίζει να χρη-

σιμοποιεί τη φαντασία του, αναπτύσσο-

ντας νέες πρωτοβουλίες, δραστηριότητες 

και δημιουργικές ενέργειες. Οι ικανότητές 

του στο στάδιο αυτό ωριμάζουν περισσό-

τερο και το παιδί τείνει να ανεξαρ-

τητοποιηθεί από τους γονείς και να συμ-

μετέχει σε δραστηριότητες έξω από την 

οικογένεια. Κατά τον Erikson (1963 οπ. 

αν. Παπαδιώτη - Αθανασίου, 2000), η 

παιδική σεξουαλικότητα, τα κοινωνικά 

ταμπού και το άγχος του ευνουχισμού 

διαμορφώνουν μια διαφορετική συμπε-

ριφορά και προσωπικότητα στο στάδιο 

αυτό. Η βασική ταύτιση εξακολουθεί να 

είναι με τους γονείς, αλλά στρέφεται και 

σε δραστηριότητες και πράγματα που 

βοηθούν το παιδί να επιλύσει τις οιδιπο-

δειακές συγκρούσεις και το ωθούν σε 

κοινωνική ζωή και δημιουργία σχέσεων 

με πρόσωπα έξω από την οικογένεια. Κα-

θώς το παιδί από τα τρία του χρόνια δο-

κιμάζει τις κοινωνικές και τις σωματικές 

του δεξιότητες σε σχέση με πρόσωπα και 

πράγματα, οι εμπειρίες της επιτυχίας και 

της αποτυχίας που θα αποκομίσει από 

την ενασχόληση αυτή θα καθορίσουν το 

αν θα διαμορφώσει το συναίσθημα της 

πρωτοβουλίας ή αυτό της ενοχής, αντί-

στοιχα. Η κρίση στο στάδιο αυτό δημι-

ουργείται όταν υπάρχει διαφορά ανάμε-



σα στις ικανότητες που απαιτούνται για 

την επιτυχία του παιδιού και στις ικανό-

τητες που το ίδιο θεωρεί ότι διαθέτει. Αν 

στην ενασχόλησή του με τα πρόσωπα και 

τα πράγματα αισθάνεται ότι τα καταφέρ-

νει, τότε αναπτύσσει το συναίσθημα της 

πρωτοβουλίας: αυτό σημαίνει ότι στο 

άτομο διαμορφώνεται το κίνητρο να δο-

κιμάζει νέες δραστηριότητες. Στην αντίθε-

τη περίπτωση, αν δηλαδή οι δραστηριό-

τητές του τού προκαλούν απογοήτευση 

και του δημιουργούν το συναίσθημα ότι 

δεν τα καταφέρνει, τότε, αντί για πρωτο-

βουλία, διαμορφώνει ενοχή. Για τη δια-

μόρφωση ηθικής συνείδησης από την 

ηλικία αυτή σημαντική θεωρείται η ύπαρ-

ξη σταθερών αρχών και κανόνων από την 

πλευρά των γονέων για τη ρύθμιση της 

συμπεριφοράς του παιδιού. Επειδή το 

παιδί εσωτερικεύει τους κανόνες μέσω 

της ταύτισης και της μίμησης, έχει μεγάλη 

σημασία η τήρηση των αρχών και των 

κανόνων από τους ίδιους τους γονείς. Η 

συνέπεια στην τήρηση των κανόνων από 

τους γονείς βοηθά το παιδί να τους εσω-

τερικεύσει και στη συνέχεια να διαμορ-

φώσει τη δική του ηθική συνείδηση 

(Κρασανάκης, 1987). 

Θετικές όψεις του διαδικτύου στην προσωπικότητα του παιδιού 

Η γρήγορη εξέλιξη του διαδικτύου και η 

ραγδαία κοινωνική κυρίως εγκατάσταση, 

του προσέδωσε πολλές διαστάσεις όπως 

την εκπαιδευτική και τη ψυχαγωγική. Για 

παράδειγμα, η χρήση του διαδικτύου 

μπορεί να μειώσει δραστικά την απόστα-

ση ανάμεσα στα παιδιά και στις πηγές 

πληροφόρησης. 

Η σκέψη των παιδιών εξελίσσεται σύμ-

φωνα με αυτό και μαθαίνουν να ανα-

πτύσσουν δεξιότητες με εργαλεία που 

στο παρελθόν όχι μόνο ήταν άγνωστα 

αλλά θεωρούνται και επιβλαβή (Δανασ-

σής-Αφεντάκης, 1997). 

Παρά το γεγονός, ότι αρκετοί πιστεύουν 

ότι το διαδίκτυο απομονώνει τα παιδιά, η 

ένταξή του στη καθημερινότητα φαίνεται 

να ενθαρρύνει τη συνεργασία και να ευ-

νοεί την κοινωνική και συναισθηματική 

τους ανάπτυξη. Κατά συνέπεια, οδηγεί 

στη δημιουργία αρμονικών σχέσεων και 

στην αποφυγή συγκρούσεων (Κόμης, 

2012). 

Πιο συγκεκριμένα, τα ηλεκτρονικά παι-

χνίδια που βρίσκονται κατά κόρον στο 

διαδίκτυο, σύμφωνα με τη μελέτη του 

Malone (1981), γοητεύουν τα παιδιά και 

τα παρακινούν να ασχοληθούν με αυτά. 

Προσφέρουν εξωγενή αλλά και εσωτερι-

κά κίνητρα όπως είναι τα αισθήματα του 

ελέγχου, της περιέργειας και της φαντα-

σίας. Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια όταν ε-

κτός από ψυχαγωγική έχουν και εκπαι-

δευτική μορφή, ενθαρρύνουν την ανά-

πτυξη της λογικής και την απόκτηση δεξι-



οτήτων και γνώσης με έναν ευχάριστο 

τρόπο. Το υπόβαθρό τους σχετίζεται με 

κομμάτια γνώσης τα οποία οι χρήστες 

πρέπει να εφαρμόσουν με σκοπό να επι-

τύχουν τους στόχους που τους προτείνο-

νται (Klawe & Philips, 1995). 

Διαδίκτυο και Project 

Το διαδίκτυο, θεωρείται χρήσιμο εργα-

λείο στην εκπαιδευτική διαδικασία και 

συγκεκριμένα στην εκπόνηση ενός σχεδί-

ου εργασίας από τους μαθητές. Τα 

projects (σχέδια εργασίας) μπορεί να 

πραγματοποιηθούν, ιδιαίτερα, όσον α-

φορά στη συλλογή του υλικού, με τη χρή-

ση του ηλεκτρονικού υπολογιστή ή του 

διαδικτύου. Η χρήση του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή θεωρείται ότι ευχαριστεί ι-

διαίτερα τους μαθητές, τους προσφέρει 

πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό, ενώ πα-

ράλληλα τους δημιουργεί κίνητρα για 

μάθηση και καθιστά το διδακτικό αντι-

κείμενο προσιτό και κατανοητό. Η χρήση 

του διαδικτύου στην εκπόνηση ενός σχε-

δίου εργασίας, δίνει τη δυνατότητα στους 

μαθητές να ανταλλάξουν τις απόψεις 

τους σε ηλεκτρονικούς χώρους συζητή-

σεων (chat rooms) του facebook και τη-

λεδιασκέψεις (video conferencing) με 

τους εικονικούς συμμαθητές τους. Πα-

ράλληλα τα βοηθάει να συλλέγουν υλικό 

μέσα από πληθώρα πηγών, που διαβά-

ζουν και με τον τρόπο αυτό αποκτούν 

εμπειρίες και γνώσεις. Τέλος τους δίνεται 

η δυνατότητα για δημιουργική δράση, 

μέσα από τη δημιουργία ιστοσελίδας 

(web site) στο Internet (Dudeney, 2000). 

 

Αρνητικές  όψεις του διαδικτύου στην προσωπικότητα του παιδιού 

Η χρήση του διαδικτύου, απαιτεί ιδιαίτε-

ρη προσοχή από τα παιδιά. Πέρα από τα 

πλεονεκτήματα που παρουσιάστηκαν στις 

προηγούμενες ενότητες, αναφορικά με τη 

συμβολή του διαδικτύου στην ανάπτυξη 

της προσωπικότητας του παιδιού, το δια-

δίκτυο εγκυμονεί πολλούς κινδύνους, οι 

οποίοι μπορούν να βλάψουν την προσω-

πικότητα των παιδιών. 

Εθισμός στο διαδίκτυο 

Ένας από τους κινδύνους του διαδικτύου 

στην προσωπικότητα του παιδιού είναι ο 

εθισμός στο διαδίκτυο. Ο εθισμός στο 

διαδίκτυο μπορεί να οριστεί ως η «ενα-

σχόληση με το διαδίκτυο για άντληση 

αισθήματος ικανοποίησης που συνοδεύε-

ται με αύξηση του χρόνου που κατανα-

λώνεται για την άντληση αυτού του αι-

σθήματος» (Τσίτσικα, 2008). Η ενασχόλη-

ση αυτή συνοδεύεται από επιπλέον συ-



μπτώματα που σχετίζονται κυρίως με τη 

μη ενασχόληση με άλλες δραστηριότητες. 

Επιγραμματικά, μερικά συμπτώματα του 

εθισμού εφήβων στο Διαδίκτυο, σύμφω-

να με την κλινική ψυχολόγο και παιδοψυ-

χολόγο κ. Ίλια Θεοτοκά, είναι η αδιαφο-

ρία για άλλες δραστηριότητες, η μειωμέ-

νη επίδοση στο σχολείο λόγω των πολλών 

ωρών που περνάει ο έφηβος στο Ίντερνετ, 

ενώ σε προχωρημένες περιπτώσεις ο έ-

φηβος δεν κοιμάται, παραμελεί την προ-

σωπική του υγιεινή αλλά και αδυναμία να 

σταματήσει την ενασχόληση αυτή την 

ώρα που έχει ορίσει ο ίδιος (Αθανάσαινα, 

2008). 

Το Ίντερνετ έχει την ικανότητα να καλύ-

ψει συγκεκριμένες ψυχολογικές ανάγκες 

ενός ατόμου. Ένα από τα χαρακτηριστικά 

του μέσου που προκύπτει από τη φύση 

του είναι ότι μπορεί να δημιουργήσει μια 

«ιδανική κατάσταση εαυτού», όπου το 

άτομο μπορεί να εξερευνήσει διάφορες 

πτυχές της προσωπικότητάς του χωρίς 

περιορισμούς και συνέπειες (Davis, 

2001). Στο Διαδίκτυο δεν υπάρχουν άμε-

σες συνέπειες των πράξεων. Ο χρήστης 

μπορεί να μπει και να βγει όποτε θέλει, 

ενώ μπορεί να καλύψει την όποια εξωτε-

ρική εμφάνιση, αφού δεν υπάρχει, πολ-

λές φορές, οπτική επαφή. Ταυτόχρονα, ο 

έφηβος μπορεί να ενσαρκώσει διαφορε-

τικούς ρόλους, ή να υιοθετήσει διαφορε-

τικές ταυτότητες ανάλογα με την εκάστο-

τε διαδικτυακή εμπειρία, εξαιτίας της 

ανωνυμίας, που συνιστά κατεξοχήν χαρα-

κτηριστικό του Διαδικτύου. Όλα τα παρα-

πάνω, έχουν αρνητικές επιδράσεις στην 

προσωπικότητα των παιδιών. 

Η εξάρτηση του παιδιού από το διαδίκτυο 

μπορεί να προκαλέσει ποικίλες ψυχικές 

διαταραχές, αρνητικές για την προσωπι-

κότητά του, όπως είναι η κατάθλιψη, οι 

αγχώδεις διαταραχές, οι διαταραχές προ-

σωπικότητας και η κοινωνική φοβία (Yoo 

et al., 2004). Όπως με κάθε μορφή διατα-

ραχής, δεν λείπουν τα ακραία περιστατι-

κά, όπου το παιδί δεν παραμελεί απλά το 

περιβάλλον του, αλλά τον ίδιο του τον 

εαυτό, διακυβεύοντας ακόμη και τη σω-

ματική του υγεία. Έτσι, εκτός από περι-

πτώσεις παιδιών που είχαν χαθεί για ο-

λόκληρα 24ωρα σε Ίντερνετ καφέ και που 

εκδήλωσαν βίαιες συμπεριφορές, η Μο-

νάδα Εφηβικής Υγείας βρέθηκε μπροστά 

σε παιδιά που παραμελούσαν την προ-

σωπική τους υγιεινή και τη διατροφή 

τους (Σιώμος, 2008). 

Ο εθισμός στο Διαδίκτυο είναι μια σχετι-

κά νέα μορφή εξάρτησης, η οποία βρί-

σκεται υπό εξέταση από την επιστημονι-

κή κοινότητα προκειμένου να οριοθετη-

θεί, αφού, η εξάρτηση από το Ίντερνετ 

δεν είναι ακόμη μια κλινική οντότητα που 

συναντάται σε εγχειρίδια ψυχιατρικά 

(Young, 1996). Σήμερα οι περισσότεροι 

ερευνητές στο τομέα των εξαρτήσεων 

προτείνουν ότι η διαταραχή εξάρτησης 



από το ίντερνετ, μια ψυχοφυσιολογική 

διαταραχή που εμπεριέχει την ανοχή, 

συμπτώματα απομόνωσης, τις συναισθη-

ματικές διαταραχές και την διακοπή των 

κοινωνικών σχέσεων, είναι ένα υπαρκτό 

πρόβλημα που γίνεται γνωστό στη κοινω-

νία όσο αυξάνεται και η χρήση του υπο-

λογιστή (Ferraro et al., 2007; Li Lei & 

Yana, 2007). 

Αναφορικά με την προσωπικότητα, τα πιο 

ευάλωτα παιδιά, σύμφωνα με την υπη-

ρεσία εξάρτησης από τον υπολογιστή της 

Ιατρικής Σχολής του Χάρβαρντ, είναι εκεί-

να που είναι μόνα και βαριούνται ή από 

οικογένειες που κανένας δεν είναι στο 

σπίτι για να σχετίζεται μαζί τους και να 

συζητά επιστρέφοντας από το σχολείο 

(Young, 1998).  

Τα παιδιά που δεν είναι δημοφιλή ή είναι 

ντροπαλά με τους συνομηλίκους ελκύο-

νται συχνά από την δημιουργία νέας ταυ-

τότητας σε online επικοινωνίες (Bargh  & 

McKenna, 2002). Τα αγόρια κυρίως είναι 

συχνά οι χρήστες των on line παιχνιδιών 

με ρόλους που δημιουργούν νέες ταυτό-

τητες και συνεργάζονται με άλλους παί-

κτες [Oxanapalesh & Koopman, 2004). 

Παρότι παίζοντας αυτά τα παιχνίδια με 

χιλιάδες άλλους χρήστες μπορεί να φαί-

νεται ότι έχουν μια κοινωνική δραστηριό-

τητα, ωστόσο για τα εσωστρεφή παιδιά 

το υπερβολικό παιχνίδι μπορεί μακρο-

πρόθεσμα να τους απομονώσει από τους 

φίλους και τους γονείς (Mouttapa et al., 

2005). 

Πρόσφατη ελληνική έρευνα (Γκαραγκού-

νη κ.α, 2011) για τη χρήση του ηλεκτρονι-

κού υπολογιστή και του διαδικτύου και 

tτη σύνδεσή τους με συναισθήματα μο-

ναξιάς και αυτοεκτίμησης σε μαθητές 

λυκείου, έδειξε ότι τα παιδιά στην πλειο-

ψηφία τους βρίσκουν την επικοινωνία 

μέσω Διαδικτύου διασκεδαστική, ενδια-

φέρουσα, ασφαλή, ελκυστική στην ιδέα 

ότι δεν υπάρχει βλεμματική επαφή, και 

μάλλον δεν τους προκαλεί άγχος  ούτε 

κάποιο φόβο. Στην ερώτηση εάν αισθά-

νονται εθισμένοι στη χρήση του Διαδι-

κτύου οι μαθητές φαίνεται ότι γενικά δεν 

αισθάνονται εθισμό, ενώ δε φαίνεται να 

θεωρούν ότι θα πρέπει να μειώσουν τις 

ώρες που περνούν στο Διαδίκτυο. Ανα-

φορικά με τις έμφυλες διαστάσεις, τα 

αγόρια θεωρούν την επικοινωνία μέσω 

Διαδικτύου πιο ενδιαφέρουσα, ασφαλέ-

στερη και αισθάνονται περισσότερο «ε-

θισμένα» συγκριτικά με τα κορίτσια. Από 

την άλλη, τα κορίτσια φαίνεται να απο-

λαμβάνουν περισσότερο την απουσία 

βλεμματικής επαφής, ενώ δηλώνουν ότι 

τα φοβίζει  και τα αγχώνει περισσότερο 

απ' ότι τα αγόρια.  

Αναφορικά με τη μοναξιά και την αυτοε-

κτίμηση και τη χρήση Διαδικτύου τα απο-

τελέσματα για τη μοναξιά έδειξαν ότι τα 

παιδιά δεν αισθάνονται ιδιαίτερη μονα-



ξιά. Όσον αφορά στην αυτοεκτίμηση φαί-

νεται ότι τα παιδιά έχουν κατά μέσο όρο 

υψηλή αυτοεκτίμηση.  Συμπερασματικά 

φάνηκε ότι η αυτοεκτίμηση δε σχετίζεται 

με τα επίπεδα της χρήσης του Διαδικτύου 

ενώ η μοναξιά σχετίζεται αρνητικά, σε 

μικρό βαθμό, με τη χρήση του Διαδικτύου 

(Γκαραγκούνη κ.α, 2011). 

Πολλοί χρήστες μπορεί να εθίζονται σε 

διαφορετικές χρήσεις του διαδικτύου. Οι 

συχνότερες μορφές εθισμού είναι σε δια-

δικτυακό σεξ (cybersex) και θέαση διαδι-

κτυακού πορνογραφικού υλικού 

(cyberporn). Η σεξουαλική ψυχαναγκα-

στικότητα που βρίσκει έκφραση μέσω του 

διαδικτύου αλλά και η αναζήτηση περι-

στασιακού ερωτικού συντρόφου διαδι-

κτυακά αποτελεί ένα πρόβλημα του ο-

ποίου η κορυφή μόνο διακρίνεται σε άρ-

θρα σε lifestyle έντυπα. Εφαρμογές όπως 

τα chat rooms και το instant messaging 

μπορεί να αποκτήσουν επίσης κατανα-

γκαστικά στοιχεία (Richard et al., 2002). 

Βία και ηλεκτρονικά παιχνίδια 

Οι έρευνες για τα ηλεκτρονικά παιχνίδια 

αφορούσαν μέχρι πρόσφατα στη διαπρο-

σωπική φανταστική βία και τους δράστες 

αυτής της μορφής άσκησης βίας 

(Goodale, 2005). Η πραγματική βία, είναι 

αντικείμενο πρόσφατης διερεύνησης. Οι 

επιδράσεις της φαίνεται ότι είναι εντονό-

τερες από τη φανταστική, η οποία λει-

τουργεί περισσότερο διεγερτικά, και αξιο-

λογούνται ως ιδιαίτερα σημαντικές για τα 

παιδιά, διότι σ' αυτά δεν είναι σαφή τα 

όρια πραγματικού και φανταστικού (Ran 

Wei, 2007). 

Ελληνική μελέτη, εξέτασε τα κίνητρα των 

παικτών διαδικτυακών παιγνιδιών μαζι-

κής συμμετοχής μέσω της μεθοδολογίας 

της μελέτης περίπτωσης. Τα αποτελέσμα-

τά της ανέδειξαν κάποιες βασικές κατη-

γορίες κινήτρων των παικτών διαδικτυα-

κών παιγνιδιών μαζικής συμμετοχής. Συ-

γκεκριμένα (Μακρής & Γεωργάκα, 2011): 

Απόδραση από την πραγματικότητα - Α-

ποφυγή της πραγματικότητας.  

Πρόκειται για ένα από τα πιο επίφοβα 

κίνητρα για την ανάπτυξη προβληματικής 

χρήσης των παιχνιδιών. Τα άτομα αυτής 

της κατηγορίας τείνουν να βυθίζονται 

μέσα στο παιχνίδι και καταναλώνουν 

πολλές ώρες σε αυτό. Αποφεύγουν να 

μιλούν για θέματα εκτός του παιχνιδιού 

και όταν το κάνουν αναφέρονται απαξιω-

τικά για τα εγκόσμια. Η επικινδυνότητα 

για προβληματική χρήση του παιγνιδιού 

εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από το 

είδος της ζωής από την οποία προσπαθεί 

να αποδράσει ο παίκτης. Η τάση για από-

δραση φαίνεται να σχετίζεται, επίσης, με 

διάφορους κοινωνικούς και πολιτισμι-

κούς παράγοντες (φύλο, ηλικία, οικογε-

νειακή κατάσταση, τόπος διαβίωσης, κοι-

νωνική απομόνωση, κοινωνική-

οικονομική κατάσταση).  



Κοινωνικοποίηση - Κοινωνική αποδοχή. 

Οι παίκτες αυτής της κατηγορίας χρησι-

μοποιούν το παιχνίδι ως εφαλτήριο νέων 

γνωριμιών και η συμπεριφορά τους ση-

ματοδοτεί πρόσκληση σε γνωριμία. Επί-

σης προβαίνουν συχνά σε αυτοαποκαλύ-

ψεις. Η συνθήκη που καθιστά τα παιχνί-

δια ακαταμάχητα για τους παίκτες αυ-

τούς, είναι το γεγονός ότι κοινωνικοποι-

ούνται με τους δικούς τους όρους, κάτι 

που, για πολλούς, σπάνια συμβαίνει στην 

πραγματική ζωή. Έτσι, στην κατηγορία 

αυτή συχνά ανήκουν άτομα με κάποια 

σωματική αναπηρία ή ψυχική διαταραχή, 

τα οποία μέσω του παιχνιδιού ενδέχεται 

να αντισταθμίζουν το στίγμα που συνε-

πάγεται η διάγνωση τους. Κάποιοι παί-

κτες μπορεί να αναζητούν και ερωτική 

συντροφιά. Τέλος, νεαροί παίκτες μπορεί 

να αποζητούν την αποδοχή και αναγνώ-

ριση μεγαλύτερων παικτών, άσχετα αν 

αυτοί είναι πρόθυμοι ή ικανοί να τους την 

προσφέρουν.  

Δημιουργία ενός ιδανικού εαυτού.  

Τα άτομα αυτής της κατηγορίας επιλέ-

γουν πάντα εξεζητημένους χαρακτήρες, 

τόσο μορφολογικά όσο και με βάση την 

προσωπική ιστορία του καθενός. Παρου-

σιάζουν μεγάλη εκδραμάτιση και λυρισμό 

κατά το παιχνίδι ρόλων και συχνά χαρα-

κτηρίζονται από το «σύνδρομο του πρω-

ταγωνιστή». Δεν αποκαλύπτουν εύκολα 

στοιχεία του πραγματικού τους εαυτού 

και, ενώ υπάρχει συχνά ταύτιση με το 

χαρακτήρα που υποδύονται, δεν υπάρχει 

μίξη της πραγματικότητας με την εικονική 

πραγματικότητα.  

Έλλειψη ενδιαφερόντων στην πραγματική 

ζωή.  

Η απουσία κινήτρων στην πραγματική 

ζωή στοιχειοθετεί ένα κίνητρο για παιχνί-

δι, με πολύ υψηλή επικινδυνότητα. Οι 

παίκτες αυτής της κατηγορίας παίζουν 

διότι δεν έχουν να ασχοληθούν με κάτι 

άλλο. Αυτό συνεπάγεται καταναγκαστικό, 

χωρίς ευφορία για το άτομο, παίξιμο. Οι 

κοινωνικές ομάδες που υπερεκπροσω-

πούνται στην κατηγορία αυτή είναι φοι-

τητές, άνεργοι, άτομα με σωματική ανα-

πηρία ή ψυχική διαταραχή και μαθητές.  

Άσκηση εξουσίας.  

Η συγκεκριμένη κατηγορία αποτελεί μία 

σπάνια αλλά διακριτή κατηγορία κινή-

τρων. Ενώ οι παίκτες αυτής της κατηγορί-

ας είναι ζεστοί, φιλικοί και συνεργάσιμοι, 

μόλις αποκτήσουν πρόσβαση στην εξου-

σία, γίνονται συγκεντρωτικοί, αυταρχικοί 

και απότομοι στη συμπεριφορά τους. Εί-

ναι προσκολλημένοι στην εξουσία και, 

προκειμένου να τη διατηρήσουν, προβαί-

νουν σε συμπεριφορές αντίθετες στο 

πνεύμα του παιχνιδιού, όπως εκβιασμό, 

εκφοβισμό και δεσποτισμό.  

 



Αυτοκαθορισμός - Αυτοεκπλήρωση.  

Στους παίκτες της κατηγορίας αυτής το 

παιχνίδι λειτουργεί ως μέσο απόδειξης 

της προσωπικής τους αξίας και μονοπω-

λεί τις συζητήσεις τους, χωρίς όμως να 

υπάρχει παιχνίδι ρόλων. Τα άτομα αντι-

μετωπίζουν το παιχνίδι με χαρακτηριστι-

κή σοβαρότητα και φαίνεται ότι οι επιλο-

γές του χαρακτήρα μέσα στο παιχνίδι α-

ντικατοπτρίζουν τις επιθυμητές αλλά άρ-

ρητες και ανεκπλήρωτες επιλογές του 

ατόμου για την εκτός παιγνιδιού ζωή του. 

Η ζωή των παικτών αυτών περιστρέφεται 

γύρω από το παιχνίδι. 
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Περίληψη 

 

Η προκείμενη μελέτη λαμβάνοντας υπό-

ψη τη σημασία της γραπτής έκφρασης 

στο μάθημα της ξένης γλώσσας εστιάζει 

στην εν λόγω γλωσσική δεξιότητα και τη 

διδακτική της και επιχειρεί να αναδείξει 

εναλλακτικούς τρόπους διδασκαλίας της 

στο μάθημα της γερμανικής ναυτικής ο-

ρολογίας. Στο επίκεντρο βρίσκεται η καλ-

λιέργεια της δημιουργικότητας των μαθη-

τών, η οποία μπορεί να προωθηθεί σε 

εξαιρετικό βαθμό με τη βοήθεια των νέων 

τεχνολογιών.   

 

Λέξεις - κλειδιά: ΤΠΕ, γραπτή έκφραση, 

δημιουργική γραφή, γερμανική ναυτική 

ορολογία

  

Εισαγωγή 

 

Η γραπτή έκφραση στην ξενόγλωσση εκ-

παίδευση αποτελεί μια γλωσσική δεξιό-

τητα πολλαπλών απαιτήσεων που πα-

ρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες για τους 

εκπαιδευόμενους κάθε ηλικίας. Για το 

λόγο αυτό κατά την εξάσκησή της στην 

αίθουσα διδασκαλίας συχνά παρατηρού-

νται αρνητικές αντιδράσεις από την 

πλευρά των μαθητών. Αυτό, αν και καθό-

λου ευχάριστο, είναι αναμενόμενο και ως 

ένα σημείο μπορεί να γίνει κατανοητό. 

Εκείνο ωστόσο, το οποίο αποτελεί δυσά-

ρεστη έκπληξη είναι το γεγονός ότι και 

αρκετοί καθηγητές ξένων γλωσσών δεν 

αντιμετωπίζουν το θέμα με τη δέουσα 

προσοχή, με αποτέλεσμα να μην μπορούν 

να προσφέρουν στους μαθητές τους τα 

κατάλληλα κίνητρα. Δεν απορρίπτουν την 

παραγωγή γραπτού λόγου από τη μαθη-

σιακή διαδικασία, ούτε την υποτιμούν 

στο βαθμό που την έχουν υποτιμήσει συ-

γκεκριμένες μέθοδοι διδασκαλίας, αλλά 

δεν καταβάλλουν προσπάθειες να την 

προωθήσουν πέρα από τα όρια που τους 

έχει θέσει το διδακτικό βιβλίο και τα ο-

ποία τις περισσότερες φορές είναι ανε-

παρκή. Είναι σαφές ότι η κατάσταση γίνε-

ται ακόμη δυσκολότερη όταν στο επίκε-

ντρο του ξενόγλωσσου μαθήματος βρί-

σκεται η διδασκαλία ορολογίας.  

Σκοπός της προκείμενης μελέτης είναι η 

ανάδειξη εναλλακτικών τρόπων διδασκα-



λίας της γραπτής έκφρασης στο μάθημα 

της γερμανικής ναυτικής ορολογίας, οι 

οποίοι θα δώσουν κίνητρα στους μαθητές 

να ασχοληθούν με την εν λόγω γλωσσική 

δεξιότητα και θα καλλιεργήσουν τη δημι-

ουργικότητά τους. Κύριο μέσο για την 

επίτευξη αυτού του στόχου θα είναι η 

ένταξη των νέων τεχνολογιών στην εκ-

παιδευτική διαδικασία, τα οποία ως απο-

τέλεσμα της ανάπτυξης της τεχνολογίας 

και των αναγκών μιας συνεχώς εξελισσό-

μενης κοινωνίας κυριαρχούν στη ζωή μας 

και επομένως και στη σχολική τάξη ενι-

σχύοντας την προσοχή των μαθητών και 

ανεβάζοντας την απόδοσή τους. 

  

Γραπτή έκφραση και διδασκαλία της γερμανικής ως ξένης γλώσσας 

Η παραγωγή γραπτού λόγου στη μητρική 

γλώσσα ενισχύει τις ικανότητες των αν-

θρώπων τόσο σε επίπεδο σκέψης όσο και 

σε επίπεδο γλώσσας. Η παραγωγή γρα-

πτού λόγου κατά την εκμάθηση μιας ξέ-

νης γλώσσας αποτελεί έναν πολύ σημα-

ντικό παράγοντα αφού επιπλέον υποστη-

ρίζει και διασαφηνίζει τη σχέση του μα-

θητή με την ξένη αλλά και με τη δική του 

γλώσσα και για το λόγο αυτό θα πρέπει 

να καλλιεργείται από πολύ νωρίς. Όσο 

δύσκολο και αν φαίνεται, κάθε μαθητής 

έχει στην πραγματικότητα τη δυνατότητα 

σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να 

συντάξει απλές προτάσεις. Πρέπει επο-

μένως να δίνουμε κίνητρα στους μαθητές 

μας ήδη από το πρώτο διάστημα που α-

σχολούνται με μια γλώσσα να εκφράζο-

νται και γραπτώς. Αυτή η δραστηριότητα 

θα τους βοηθήσει να εξοικειωθούν με την 

παραγωγή γραπτού λόγου και να βελτιώ-

σουν και τον προφορικό τους λόγο, διότι 

όποιος μαθαίνει να γράφει σωστά, μα-

θαίνει με αυτόν τον τρόπο και να μιλάει 

σωστά (Häussermann & Piepho, 1996). 

Σαφώς και ο γραπτός λόγος απαιτεί με-

γαλύτερη ακρίβεια από τον προφορικό, 

αφού λόγω απουσίας προσωπικής επα-

φής και ανάπτυξης διαλόγου, μπορεί να 

οδηγήσει σε παρανοήσεις και παρεξηγή-

σεις, ωστόσο δε θα πρέπει να παραμελη-

θεί μόνο και μόνο για να διευκολύνει «τη 

ζωή» των μαθητών. Η γραπτή έκφραση 

μπορεί να γίνει πολύ χρήσιμη για το μά-

θημα αλλά και για άλλους ενδιαφερόμε-

νους εκτός τάξης (Huneke & Steinig, 2000) 

και χρειάζεται πολλή εξάσκηση, αφού ο 

λόγος μας βελτιώνεται όσο περισσότερο 

τον χρησιμοποιούμε. Δεν είναι όμως μόνο 

το γλωσσικό κομμάτι το οποίο βελτιώνε-

ται με την πρακτική εξάσκηση, ακόμη και 

το περιεχόμενο των γραφόμενών μας δι-

αφοροποιείται. Οι ιδέες μας και οι σκέ-

ψεις συνήθως δεν είναι από την αρχή 

μιας γραπτής άσκησης πλήρως ολοκλη-

ρωμένες, δημιουργούνται στην πορεία 

του γραψίματος . «Όπως τρώγοντας έρχε-

ται η όρεξη, έτσι και γράφοντας έρχονται 



οι ιδέες». Σε αυτή τη διαδικασία έχουμε 

επίσης και δύο εξαιρετικά πλεονεκτήμα-

τα: το πρώτο είναι ότι έχουμε μια σχετική 

άνεση χρόνου να σκεφτόμαστε και να 

ταξινομούμε τις σκέψεις μας και το δεύ-

τερο ότι μπορούμε να διαβάζουμε αυτά 

που γράφουμε και να ελέγχουμε κατά 

πόσο αντιστοιχούν σε αυτά που θέλαμε 

να εκφράσουμε (Kast, 2003). 

Για να έχουν ωστόσο οι μαθητές μας επι-

τυχία στο εγχείρημά τους να εκφραστούν 

γραπτώς στην ξένη γλώσσα πρέπει να 

καθοδηγούνται να χρησιμοποιούν κά-

ποιες συγκεκριμένες στρατηγικές: πρέπει 

να διατυπώνουν πρώτα με σαφήνεια στο 

μυαλό τους αυτό για το οποίο θέλουν να 

γράψουν, πρέπει στη συνέχεια να εξα-

κριβώνουν σε ποιο βαθμό το γλωσσικό 

τους επίπεδο είναι επαρκές σε σχέση με 

αυτό που θέλουν να εκφράσουν, ώστε να 

χρησιμοποιούν λεξιλόγιο και γραμματικές 

και συντακτικές δομές που πραγματικά 

κατέχουν στην ξένη γλώσσα και τέλος, 

πρέπει να μπορούν να αναπτύσσουν 

στρατηγικές που θα τους βοηθήσουν να 

συντάξουν ένα κείμενο συνδυάζοντας 

αυτά που θέλουν να εκφράσουν και αυτά 

που γνωρίζουν από γλωσσική άποψη. Οι 

στρατηγικές αυτές ως ένα βαθμό είναι 

γνωστές από τη μητρική μας γλώσσα, αλ-

λά αυτό μπορεί μεν να μας βοηθήσει και 

στην ξένη γλώσσα, μπορεί όμως να δημι-

ουργήσει και προβλήματα σε περιπτώ-

σεις που υφίστανται π.χ. πολιτισμικές 

διαφορές (Krumm, 2000). 

Ασκήσεις που προωθούν την παραγωγή 

γραπτού λόγου υπάρχουν πολλές και κα-

τατάσσονται σε διάφορους τομείς, οι ο-

ποίοι αλληλοσυμπληρώνονται μεταξύ 

τους και εφαρμόζονται σε όλα τα επίπεδα 

μάθησης. Στην παρούσα μελέτη θα ασχο-

ληθούμε αποκλειστικά και μόνο με την 

ελεύθερη και δημιουργική γραφή, αν και 

κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής δια-

δικασίας κρίνεται σκόπιμο να εντάσσει 

κανείς στο μάθημα ασκήσεις κάθε είδους 

(Kast, 2003). 

Επικεντρώνουμε το ενδιαφέρον στην α-

νάπτυξη της δημιουργικότητας των μαθη-

τών διότι θεωρούμε ότι οι σημερινοί μα-

θητές στην επαγγελματική τους ζωή μελ-

λοντικά θα κληθούν εκτός της εξειδίκευ-

σης να αποδείξουν ότι διαθέτουν και δη-

μιουργικό πνεύμα και ικανότητα πρακτι-

κής εφαρμογής γνώσεων και ιδεών. Επο-

μένως, θα πρέπει να εκπαιδεύονται σύμ-

φωνα με τη θεωρία της τριαρχικής νοη-

μοσύνης, δηλαδή με τρόπους και διαδι-

κασίες που να προωθούν τόσο τις αναλυ-

τικές, όσο και τις δημιουργικές και πρα-

κτικές ικανότητές τους (Sternberg, 1999, 

«Triarchic theory of intelligence»). Δεδο-

μένου ότι τα περισσότερα εκπαιδευτικά 

συστήματα επιβραβεύουν τον αναλυτικό 

τρόπο σκέψης και ότι στην ξενόγλωσση 

εκπαίδευση οι πρακτικές ικανότητες των 

μαθητών προωθούνται ταυτόχρονα με τις 



δημιουργικές, θα εστιάσουμε στην καλ-

λιέργεια των τελευταίων.   

Τρόποι δημιουργικής γραφής μπορούν να 

ενταχθούν στο μάθημα ακόμη και των 

αρχαρίων και δεν αποκλείουν τη βοήθεια 

από τον καθηγητή. Η δημιουργικότητα 

των μαθητών δε χάνει τη σημασία της αν 

υπάρχει η κατάλληλη καθοδήγηση από 

τον εκπαιδευτικό και οι κατάλληλες υπο-

δείξεις π.χ. από τη λέξη στην πρόταση και 

στη συνέχεια στο κείμενο. Στο ελεύθερο 

γράψιμο, ωστόσο, οι μαθητές είναι ελεύ-

θεροι να εκφράσουν τις απόψεις τους, τις 

εμπειρίες τους, είναι ελεύθεροι στην επι-

λογή των θεμάτων και των τρόπων έκ-

φρασης. Σημαντικό είναι στο σημείο αυτό 

να κατανοηθεί ότι ελεύθερη και δημιουρ-

γική γραφή είναι δύο έννοιες στενά συν-

δεδεμένες μεταξύ τους, δύο έννοιες που 

ανήκουν μαζί και οι οποίες δεν εκφρά-

ζουν δύο διαφορετικά πράγματα, αλλά 

δεν επικαλύπτονται και πλήρως η μία 

από την άλλη. Με άλλα λόγια το ελεύθε-

ρο γράψιμο είναι και δημιουργικό, αλλά 

το δημιουργικό γράψιμο δεν είναι μόνο 

το ελεύθερο. Μέρος της βιβλιογραφίας 

χρησιμοποιεί, ωστόσο, τους δύο όρους 

ως συνώνυμους (Kast, 2003), ενώ στην 

παρούσα μελέτη για λόγους συντομίας 

θα χρησιμοποιηθεί κατά κύριο λόγο ο 

όρος της δημιουργικότητας λαμβάνοντας 

όμως υπόψη ότι περικλείει και τον όρο 

της ελευθερίας, τον οποίο δεν επικαλύ-

πτει και από τον οποίο δεν επικαλύπτε-

ται, αλλά με τον οποίο αποτελεί ενότητα, 

η οποία δεν είναι δυνατόν να διασπαστεί.  

 

Ας δούμε ολοκληρώνοντας αυτήν την ε-

νότητα μερικά από τα χαρακτηριστικά της 

δημιουργικής γραφής όπως διατυπώνο-

νται από την Pommerin (1996) και παρα-

τίθενται από τον Kast (2003): 

• Η δημιουργική γραφή επιτρέπει σε 

όσους μαθαίνουν τη γερμανική 

γλώσσα να συντάσσουν μικρά κείμε-

να ευθύς εξαρχής 

• Η δημιουργική γραφή λαμβάνει χώρα 

σε ένα περιβάλλον απαλλαγμένο από 

φόβους και άγχη και για αυτό το λόγο 

βοηθάει ιδιαίτερα και τους πιο αδύ-

ναμους μαθητές 

• Η δημιουργική γραφή επιτρέπει την 

ένταξη του παιχνιδιού στο μάθημα  

• Τα κείμενα που συντάσσονται με δη-

μιουργικούς τρόπους μπορούν να 

χρησιμεύσουν περαιτέρω στο μάθη-

μα, για ανάγνωση, συζήτηση ή ακόμη 

και ως αφορμή για περισσότερο 

γράψιμο 

• Η δημιουργική γραφή απαιτεί αφορ-

μές, ιδέες και διαδικασίες που να πα-

ρέχουν κίνητρα. 

 

  

Γερμανική ναυτική ορολογία και τρόποι δημιουργικής γραφής 



 

Ο στρατός είναι μια κλειστή κοινωνία, η 

οποία διαθέτει δικές της συνήθειες, κα-

νόνες και χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Ως 

εκ τούτου, ο στρατός κάθε χώρας έχει 

αναπτύξει με το πέρασμα των χρόνων τη 

δική του γλώσσα, η οποία διαθέτοντας 

συγκεκριμένες έννοιες έχει οδηγήσει σε 

μια συγκεκριμένη ορολογία, τη στρατιω-

τική (Αθανασόπουλος, 1986).  

Η εκμάθηση της στρατιωτικής ορολογίας 

σε μια ξένη γλώσσα και συγκεκριμένα της 

ναυτικής ορολογίας που μας ενδιαφέρει 

εδώ παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες. Για 

το λόγο αυτό εντείνεται η ανάγκη εύρε-

σης εναλλακτικών τρόπων διδασκαλίας, 

που θα δίνουν κίνητρα στους μαθητές να 

συμμετέχουν περισσότερο στο μάθημα 

και θα καλλιεργούν τη δημιουργικότητά 

τους. 

Ας δούμε στο σημείο αυτό μέσω ορισμέ-

νων παραδειγμάτων/προτάσεων - πώς θα 

μπορούσε να διαμορφωθεί η διδασκαλία 

της γερμανικής ναυτικής ορολογίας, ώστε 

να καλλιεργεί στους μαθητές τη δημιουρ-

γική γραφή: 

Θα ασχοληθούμε εν προκειμένω με την 

ένταξη στο μάθημα υλικών όπως οι φω-

τογραφίες, καθώς και με την ένταξη ορι-

σμένων μορφών παιχνιδιού. Οφείλουμε, 

ωστόσο, να επισημάνουμε ότι προϋπό-

θεση για την επιτυχή ένταξη αυτών των 

τρόπων διδασκαλίας είναι η αξιοποίηση 

της νέας τεχνολογίας και πιο συγκεκριμέ-

να του διαδικτύου και του διαδραστικού 

πίνακα. Ο συνδυασμός των δύο αυτών 

μέσων διευκολύνει σε σημαντικό βαθμό 

την καλλιέργεια της δημιουργικότητας 

των μαθητών, αφού μεταξύ άλλων καθι-

στούν δυνατή την πρόσβαση σε πλήθος 

υλικού –στην περίπτωσή μας βοηθά ι-

διαίτερα το υλικό των επίσημων ιστοσε-

λίδων των ναυτικών άλλων χωρών, καθώς 

και των ψηφιακών εφημερίδων- και διευ-

κολύνουν την εκπαιδευτική διαδικασία 

(Ροφούζου, 2011α, Ροφούζου, 2011β). 

Θα ξεκινήσουμε με κάποιους πιο απλούς 

και συνηθισμένους τρόπους, οι περισσό-

τεροι από τους οποίους βασίζονται ως 

ιδέες στις ασκήσεις που έχουν συγκε-

ντρώσει από διάφορες πηγές οι 

Häussermann & Piepho (1996): 

• Βρίσκουμε στο ίντερνετ εικόνες, οι 

οποίες να μπορούν να συνδεθούν 

νοηματικά και στην περίπτωσή μας 

να έχουν σχέση με το Ναυτικό. Τις 

προβάλλουμε στο διαδραστικό πίνα-

κα κατά τη διάρκεια του μαθήματος 

και ζητάμε από τους μαθητές να 

γράψουν μια μικρή ιστορία. 

• Επιλέγουμε από το ίντερνετ μια εικό-

να ναυτικού περιεχομένου, την προ-

βάλλουμε και πάλι στο διαδραστικό 

πίνακα και ζητάμε από τους μαθητές 

αρχικά να την περιγράψουν και να 



της δώσουν ένα τίτλο και στη συνέ-

χεια να τοποθετηθούν σχετικά. Αν η 

εικόνα το επιτρέπει μπορούμε εναλ-

λακτικά να τους ζητήσουμε να μας 

γράψουν για ένα αντίστοιχο θέμα 

που τους αφορά. Αν π.χ. τους δείξου-

με μια φωτογραφία από την εκπαί-

δευση των μελλοντικών αξιωματικών 

στη Marineschule Mürwik της Γερμα-

νίας μπορούμε να τους ζητήσουμε να 

μας γράψουν κάτι αντίστοιχο για τη 

δική τους εκπαίδευση στη Σχολή 

Ναυτικών Δοκίμων.  

• Ακολουθώντας την ίδια διαδικασία 

προβάλλουμε μια φωτογραφία ενός 

αξιωματικού του γερμανικού ναυτι-

κού εν ώρα υπηρεσίας και ζητάμε 

από τους μαθητές αρχικά να περι-

γράψουν τι βλέπουν και στη συνέχεια 

να τοποθετήσουν τον εαυτό τους στη 

θέση αυτού του αξιωματικού και να 

περιγράψουν τις ενέργειες που θα 

έκαναν εκείνοι. Εναλλακτικά ζητάμε 

από τους μαθητές να μας κάνουν πι-

θανές ερωτήσεις για τη ζωή του αξι-

ωματικού και τις καταγράφουμε στον 

πίνακα. Ο διαδραστικός πίνακας μας 

επιτρέπει να καταγράφουμε τις ερω-

τήσεις ακόμη και στο πλαίσιο γύρω 

από τη φωτογραφία και μας δίνει ε-

πίσης τη δυνατότητα να αποθηκεύ-

σουμε το νέο υλικό και να το εκτυ-

πώσουμε στη συνέχεια. Οι μαθητές 

μπορούν έτσι να βλέπουν τη φωτο-

γραφία και τις ερωτήσεις και δίνο-

ντας οι ίδιοι σε αυτές τις ερωτήσεις 

τις απαντήσεις που επιθυμούν να συ-

ντάξουν μια σύντομη βιογραφία του 

απεικονιζόμενου προσώπου. Το απο-

τέλεσμα είναι πολύ ενδιαφέρον διότι 

για το ίδιο άτομο προκύπτουν διαφο-

ρετικές βιογραφίες. 

• Ακολουθώντας την ίδια τακτική προ-

βάλλουμε μια φωτογραφία από το 

παρελθόν, η οποία να απεικονίζει ε-

κτός των άλλων τουλάχιστον δύο 

πρόσωπα. Προτρέπουμε τους μαθη-

τές να μεταφερθούν εικονικά στην 

εποχή εκείνη, να αναλάβουν αντί-

στοιχους ρόλους και να γράψουν έ-

ναν πιθανό διάλογο. 

 

Ας δούμε τώρα ορισμένες πιο ασυνήθι-

στες ασκήσεις, οι οποίες βασίζονται -αν 

και συχνά με αρκετές παραλλαγές- στο 

υλικό που παραθέτει ο Wicke (2000): 

• Βρίσκουμε στο ίντερνετ ένα αντικεί-

μενο ναυτικού ενδιαφέροντος π.χ. 

ένα ναυτικό κόμπο, καθώς επίσης και 

εικόνες που δυνητικά συνδέονται με 

το αντικείμενο. Στη συνέχεια ετοιμά-

ζουμε μια σελίδα με πληροφορίες 

γύρω από το αντικείμενο, δικής μας 

επινόησης. Προβάλλουμε όλο το υλι-

κό στο διαδραστικό πίνακα και ζητά-

με από τους μαθητές να συνδυάσουν 

όλα τα στοιχεία, ώστε να γράψουν 

μια φανταστική ιστορία. 



• Με τη συμμετοχή των μαθητών βρί-

σκουμε στο διαδίκτυο και αποθηκεύ-

ουμε φωτογραφίες που να παρουσιά-

ζουν κάποιο ενδιαφέρον και να έχουν 

σχέση με τη θεματική μας. Ο αριθμός 

των φωτογραφιών καλό θα ήταν να 

είναι περιορισμένος. Στη συνέχεια 

αφήνουμε τους μαθητές να επιλέξουν 

ελεύθερα το είδος και το περιεχόμενο 

του γραπτού που θα δημιουργήσουν 

με βάση τη φωτογραφία που θα επι-

λέξουν. Θα έχουν τη δυνατότητα να 

γράψουν ένα διάλογο, ένα ποίημα, 

μια αγγελία, ένα γράμμα, τις σκέψεις 

ή τα συναισθήματα ενός προσώπου, 

ενός ζώου, ενός αντικειμένου, οδηγί-

ες χρήσης, ένα μονόλογο, ένα παρα-

μύθι και ό,τι άλλο τους έρθει στο 

μυαλό. 

• Μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση 

είναι το κολάζ. Συλλέγουμε στη διάρ-

κεια ενός μαθήματος μαζί με τους 

μαθητές πλήθος φωτογραφιών και 

εικόνων από το διαδίκτυο αφού προ-

ηγουμένως έχουμε ορίσει ένα θέμα 

ναυτικού περιεχομένου, τις κατατάσ-

σουμε και τις αποθηκεύουμε σε αρ-

χεία. Στη συνέχεια τις εκτυπώνουμε 

και σε επόμενο μάθημα δίνουμε το 

υλικό στους μαθητές μαζί με ορισμέ-

να βοηθητικά αντικείμενα, όπως χαρ-

τόνια, μαρκαδόρους, ψαλίδια και 

κόλλες. Μπορούμε να κρατάμε και 

αρχείο με τις εκτυπωμένες εικόνες, 

ώστε να αντλούμε και από εκεί υλικό 

για μελλοντικές χρήσεις. Η εργασία 

αυτού του μαθήματος θα είναι η δη-

μιουργία ενός κολάζ. Οι μαθητές θα 

κόψουν τις φωτογραφίες που τους 

αρέσουν και θα δημιουργήσουν ένα 

κολάζ. Καλό είναι προηγουμένως να 

έχουμε δείξει ένα δικό μας κολάζ 

στην τάξη για να γίνει κατανοητή η 

εργασία μας. Έχει διαπιστωθεί ότι η 

συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα 

ενισχύεται και οι επιφυλάξεις τους 

μετριάζονται όταν οι μαθητές έχουν 

λάβει μέρος και στη συλλογή, επιλο-

γή και δημιουργία του εκπαιδευτικού 

υλικού. Σε επόμενο μάθημα ζητάμε 

από τους μαθητές να συνδέσουν τα 

στοιχεία που μαρτυρά το κολάζ τους 

και να γράψουν ένα κείμενο. Μπο-

ρούμε να βοηθήσουμε γράφοντας σε 

συνεργασία με τους μαθητές ορισμέ-

νες λέξεις κλειδιά στον πίνακα. 

• Ακόμη και τα έργα τέχνης μπορούν να 

ενταχθούν με επιτυχία στο μάθημα 

και να καλλιεργήσουν τη δημιουργι-

κότητα των μαθητών. Αυτό ισχύει α-

κόμη περισσότερο όταν το ρόλο καλ-

λιτεχνών αναλαμβάνουν οι ίδιοι οι 

μαθητές. Μια ενδιαφέρουσα πρότα-

ση είναι να ζητηθεί από τους μαθητές 

να ζωγραφίσουν στο διαδραστικό πί-

νακα και με τα εργαλεία που τους 

προσφέρονται θέματα σχετικά με το 

Ναυτικό. Στη συνέχεια να γίνει εκτύ-



πωση αυτών των έργων και σε επό-

μενο μάθημα να μοιραστούν τυχαία 

στην τάξη και ενώ προβάλλονται και 

στον πίνακα να συζητηθούν με τελικό 

στόχο την ελεύθερη παραγωγή γρα-

πτού λόγου. 

Είναι σαφές ότι πολλές από τις ασκήσεις 

που προτείνουμε δεν είναι δυνατόν να 

ολοκληρωθούν στα πλαίσια μιας διδακτι-

κής ώρας, ιδιαιτέρως στις περιπτώσεις 

όπου απαιτείται η συλλογή του υλικού σε 

συνεργασία με τους μαθητές. Θα πρέπει 

επίσης να επισημανθεί ότι οι παραπάνω 

προτάσεις ενδείκνυνται για όλες τις μορ-

φές οργάνωσης της τάξης. Δε θα πρέπει 

να επικρατεί η άποψη ότι η παραγωγή 

γραπτού λόγου σημαίνει ταυτόχρονα και 

ατομική εργασία. Από τη σχετική βιβλιο-

γραφία προκύπτει ότι ιδιαίτερα η εργασί-

ες σε ζευγάρια και οι ομαδικές εργασίες 

ενισχύουν τη δημιουργικότητα των μαθη-

τών, διότι δημιουργούν προϋποθέσεις 

ανταλλαγής απόψεων και συνεργασίας 

(Wicke, 2000). Επιστημονικές έρευνες 

έχουν καταλήξει σε πέντε βασικά επιχει-

ρήματα για τη θετική επίδραση των ομα-

δικών εργασιών στο μάθημα της ξένης 

γλώσσας:  

Η ομαδική εργασία (Schwerdtfeger, 

2001): 

• Προσφέρει πολύ περισσότερες δυνα-

τότητες συμμετοχής στο μάθημα 

• Βελτιώνει την ποιότητα των γλωσσι-

κών εκφράσεων των μαθητών 

• Δεν παραβλέπει τις προσωπικές ανά-

γκες του κάθε μαθητή 

• Δημιουργεί θετικό κλίμα στην τάξη 

• Δίνει κίνητρα στους μαθητές.  

 

Κλείνοντας αυτήν την ενότητα ας δούμε 

και ορισμένα παραδείγματα παιχνιδιών 

που μπορούν να ενισχύσουν τη δημιουρ-

γική γραφή των μαθητών και ταυτόχρονα 

να τους διασκεδάσουν και να δημιουργή-

σουν ένα ευχάριστο κλίμα στην αίθουσα 

διδασκαλίας. Σύμφωνα με τους 

Häussermann & Piepho (1996), τα παιχνί-

δια μπορούν να κάνουν ένα επικοινωνια-

κό μάθημα ακόμη πιο επικοινωνιακό, ιδι-

αιτέρως όταν συμμετέχουν όσο το δυνα-

τόν περισσότεροι μαθητές. Μπορούν να 

ενταχθούν στα μάθημα ακόμη και των 

ενηλίκων και να εξισορροπήσουν διαφο-

ρές μαθητών σε γλωσσικό επίπεδο, πολύ 

περισσότερο μάλιστα όταν είναι δυνατόν 

να κερδίζουν και οι πιο αδύναμοι μαθη-

τές.  

 

Τέτοια παιχνίδια έχουν συγκεντρώσει 

από διάφορες πηγές οι Häussermann & 

Piepho (1996). Ας δούμε ορισμένα από 

αυτά σε σχέση με τη θεματική μας: 

Αρκτικόλεξα/Συντομογραφίες Δίνουμε 

επίσημα αρκτικόλεξα του στρατού στους 

μαθητές και με τη βοήθεια του διαδικτύ-

ου βρίσκουμε την πραγματική τους ερμη-



νεία. Τα προβάλλουμε στον πίνακα και 

στη συνέχεια ζητάμε από τους μαθητές 

να κάνουν κάτι πολύ γνώριμο στην στρα-

τιωτική κοινωνία, να αντικαταστήσουν τις 

πραγματικές λέξεις με άλλες, ώστε να 

προκύπτει ένα αστείο αποτέλεσμα. 

Παροιμίες/Ρητά Βρίσκουμε στο διαδίκτυο 

και προβάλλουμε στον πίνακα γερμανικές 

παροιμίες ή ρητά ναυτικού περιεχομένου 

και ζητάμε από τους μαθητές να τα επε-

κτείνουν.  

Δημιουργία κουίζ Ζητάμε από τους μαθη-

τές να φτιάξουν όλοι μαζί ένα κουίζ γύρω 

από το Ναυτικό, εναλλακτικά με μεγαλύ-

τερο βαθμό δυσκολίας μπορούν να δημι-

ουργήσουν ένα κουίζ πολλαπλών απα-

ντήσεων. 

 

Επίλογος 

Οι εκπαιδευτικοί είναι αλήθεια ότι αντι-

μετωπίζουν αρκετές δυσκολίες στο έργο 

τους. Αυτές οι δυσκολίες, ωστόσο, είναι 

που επιβάλλουν τις εναλλακτικές μορφές 

διδασκαλίας, οι οποίες δεν αφήνουν α-

νεκμετάλλευτα  τα πλεονεκτήματα που 

προσφέρει η ένταξη των νέων τεχνολο-

γιών στη μαθησιακή διαδικασία. Οι κα-

θηγητές όλων των ειδικοτήτων, επομένως 

και των ξένων γλωσσών οφείλουν να δια-

μορφώνουν κατά τέτοιο τρόπο τη διδα-

σκαλία τους που να αξιοποιεί στο μέγιστο 

βαθμό τα δυνατά σημεία των μαθητών 

τους και να τους ωθούν να τα εκμεταλ-

λεύονται κι εκείνοι (Sternberg, 1999). 

Οι διδακτικές προτάσεις που παρουσιά-

στηκαν σε αυτή τη μελέτη δεν απευθύνο-

νται μόνο στους αποκαλούμενους ‘κα-

λούς’ μαθητές, ούτε αφήνουν ανεκμετάλ-

λευτα τα ταλέντα των πιο αδύναμων. Αξι-

οποιούν τις δυνατότητες της τεχνολογίας, 

προωθούν με μοναδικό τρόπο την παρα-

γωγή γραπτού λόγου και μάλιστα σε ένα 

μάθημα ειδικών απαιτήσεων όπως είναι 

το μάθημα της ναυτικής ορολογίας και 

καλλιεργούν χωρίς αμφιβολία τη δημι-

ουργικότητα των μαθητών. Τους δίνουν 

την ευκαιρία να διατυπώνουν ιδέες, να 

εκφράζουν τη φαντασία τους, να δημι-

ουργούν υποθέσεις, να μπαίνουν στη θέ-

ση άλλων ατόμων, να μεταφέρονται σε 

άλλες εποχές, να γράφουν ιστορίες, τρα-

γούδια, ποιήματα. Τέλος, οι μαθητές εξα-

σκούν και τις πρακτικές τους ικανότητες, 

αφού χρησιμοποιούν μέσα που θα χρη-

σιμοποιούσαν και στην πραγματική τους 

ζωή, μαθαίνουν να αντλούν πληροφορίες 

από το διαδίκτυο, να περιγράφουν πραγ-

ματικά γεγονότα ή προβλήματα της ζωής 

τους και να προτείνουν λύσεις.  
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Περίληψη 

Η εργασία αναφέρεται στη δημιουργία 

μίας μαθησιακής κοινότητας το σχολικό 

έτος 2011-2012, όπου μαθητές της Α΄ τά-

ξης του Π.Π. ΓΕΛ του Πανεπιστημίου Μα-

κεδονίας  συνεργάζονται με μαθητές της 

Γ΄ τάξης του Γυμνασίου Γαζίου Κρήτης σε 

έναν ιστοχώρο wiki ανακαλύπτοντας και 

παρουσιάζοντας τον τόπο τους. Πρόκειται 

για μια  εναλλακτική  πρόταση για την 

υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτή-

των που συμβάλλει  καθοριστικά στην 

δημιουργία ενός νέου περιβάλλοντος μά-

θησης,  ενθαρρύνοντας το άνοιγμα της 

τάξης  σε νέους σχολικούς ορίζοντες, νέες 

και καινοτομικές διδακτικές προσεγγίσεις. 

Η διδακτική αξιοποίηση του wiki συνει-

σφέρει σημαντικά στην εμπλοκή εκπαι-

δευομένων και εκπαιδευτικών σε αυθε-

ντικά περιβάλλοντα πολυμορφικής μάθη-

σης, που μπορεί να εφαρμοστεί σε καινο-

τόμα προγράμματα, projects ή διδακτικά 

αντικείμενα, με τους μαθητές να αναλαμ-

βάνουν οι ίδιοι την ευθύνη για τα αντι-

κείμενα της μάθησης, σύμφωνα με τις 

ανάγκες τους και τα ενδιαφέροντά τους. 

Η αλληλεπίδραση μαθητών με διαφορετι-

κές εμπειρίες, συμπεριφορές και βιώματα 

προσφέρει ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες 

για οικοδόμηση   της γνώσης, ανταλλαγή 

απόψεων και ανάπτυξη διερευνητικών 

δεξιοτήτων.  

Λέξεις- κλειδιά:  wiki, μαθησιακές κοινό-

τητες, συνεργασία σχολείων  

 

Εισαγωγή 

Η μάθηση ως γνωστική διαδικασία ανα-

πτύσσεται μέσα σε κοινωνικό πλαίσιο. 

Στα πλαίσια μια κοινωνικής εποικοδομη-

τικής προσέγγισης, ο σχεδιασμός θα πρέ-

πει να λαμβάνει υπόψη τη δημιουργία 

συνεργατικού κλίματος κοινωνικής αλλη-

λεπίδρασης και την σύνδεση της γνώσης 

με την δράση μέσα από την εμπλοκή του 

εκπαιδευομένου σε παιδαγωγικά σωστά 

οργανωμένες δραστηριότητες (Tennant 

1997).  Η ιδέα της μαθησιακής κοινότητας 

προτείνεται ως εναλλακτική πρόταση της 
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παραδοσιακής διδασκαλίας (Wilson & 

Ryder, 1996) με τα καινοτόμα προγράμ-

ματα, τις  δραστηριότητες και τα projects 

να είναι κατεξοχήν χώροι εφαρμογής τέ-

τοιων μεθόδων, που μπορούν όμως με 

σωστό σχεδιασμό να εφαρμοστούν και 

στα άλλα αντικείμενα του Αναλυτικού 

Προγράμματος (Slotta & Peters, 2008). Οι 

μαθησιακές κοινότητες οικοδομούνται 

βασιζόμενες σε αρχές κοινής συμμετοχής, 

ενώ την ίδια στιγμή προκαλούν τις παρα-

δοσιακές μορφές σχέσεων δασκάλου-

μαθητή (Roth, 1998, αναφ. από Pringle, 

2002), δεδομένου ότι οι εκπαιδευτικοί 

δεν είναι πλέον οι φορείς της πληροφο-

ρίας, αλλά συνεργάτες σε δράσεις που 

σκοπό έχουν την οικοδόμηση της γνώσης. 

Για την οργάνωση μιας τέτοιας κοινότη-

τας απαραίτητη είναι η εξασφάλιση επι-

κοινωνίας.  

Το δικτυακό περιβάλλον δίνει τη δυνατό-

τητα επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης 

στα άτομα χωρίς γεωγραφικούς και χρο-

νικούς περιορισμούς (Porter, 1997), δυ-

νατότητα συμμετοχής απομονωμένων 

χρηστών/ριών στην εκπαιδευτική διαδι-

κασία  και ελαχιστοποίηση τoυ κόστους 

(Hazemi et al., 1998; Sasse et al., 1998; 

Petre et al., 2000). Η τεχνολογία του Web 

2.0 προσφέρει πλήθος αλληλεπιδραστι-

κών εργαλείων, τα λεγόμενα «κοινωνικά 

λογισμικά», τα οποία διευκολύνουν την 

ανθρώπινη επικοινωνία και τη συνεργα-

σία μεγάλων κοινωνικών ομάδων 

(Chellappa et al., 1997; Van Dusen, 1997; 

Norman, 1998; Graves, 2001). Η χρήση 

τέτοιων εργαλείων, όπως τα blogs και τα 

wikis, κερδίζει τα τελευταία χρόνια όλο 

και περισσότερο έδαφος στο χώρο της 

εκπαίδευσης. Όμως, έχει μεγάλη σημασία 

ο καθορισμός της τεχνολογίας που θα 

υποστηρίξει την διαδικτυακή «μαθησιακή 

κοινότητα» (Garber, 2004), διότι από την 

επιλογή αυτή καθορίζεται άμεσα  το εί-

δος των αλληλεπιδράσεων που επιθυμεί 

κάποιος να ενισχυθούν. Στη βιβλιογραφία 

τα wikis αναφέρονται ως το ιδανικό εργα-

λείο του web 2.0 για τη δημιουργία κα-

τάλληλου περιβάλλοντος για συνεργατική 

μάθηση και οικοδόμηση της γνώσης 

(Yukawa, 2006). 

Στην εργασία αυτή παρουσιάζουμε ένα 

πρόγραμμα συνεργασίας του Π.Π.ΓΕΛ   

Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Γυ-

μνασίου Γαζίου Ηρακλείου Κρήτης, με τη 

δημιουργία μίας διαδικτυακής μαθησια-

κής κοινότητας σε κοινό wiki, για ανακά-

λυψη και παρουσίαση του τόπου των μα-

θητών και μελέτη των ιστορικών μνημεί-

ων της περιοχής τους. Το πρόγραμμα υ-

λοποιήθηκε τη σχολική χρονιά 2011-12, 

εντάχθηκε στα πλαίσια προγραμμάτων 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και διήρ-

κεσε έξι μήνες. Συμμετείχαν 25 μαθητές 

Α΄ τάξης του Π.Π.ΓΕΛ του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας και 25 μαθητές Γ΄ τάξης του 

Γ/σίου Γαζίου, επίσης 4 καθηγήτριες από 

τα δύο σχολεία. Το wiki εμφανίζεται στο 



δικτυακό τόπο:  http://thessalonikihera 

kleio.pbworks.com και αποτελεί  συνέχεια 

αξιοποίησης προηγούμενων διδακτικών 

παρεμβάσεων, τα τρία τελευταία  έτη 

όπου μαθητές σχολείων της Κρήτης και 

της Μακεδονίας συνεργάζονταν επίσης 

σε  κοινό wiki, διερευνούσαν και αντάλ-

λασαν απόψεις πάνω σε περιβαλλοντικά 

θέματα (Γκινούδη κ.α., 2011, Γκινούδη 

κ.α., 2012), ενώ περιλαμβάνει και επι-

πλέον βιωματικές δράσεις.  

Η ιδέα για την πραγματοποίηση της συ-

γκεκριμένης δράσης προέκυψε όταν οι 

μαθητές του Π. Πειραματικού ΓΕΛ, θέλη-

σαν να προβάλλουν με έναν ιδιαίτερο και 

ξεχωριστό τρόπο, τον εορτασμό των 100 

χρόνων από την απελευθέρωση της Θεσ-

σαλονίκης. Στην κατεύθυνση αυτή, πρό-

τειναν να παρουσιάσουν την πόλης τους, 

μέσα από τα μνημεία της, σε συμμαθητές 

τους από  μία απομακρυσμένη περιοχή 

της χώρας και να τους προσκαλέσουν σε 

μία δια ζώσης ξενάγηση στα μονοπάτια 

της ιστορίας και της πολιτιστικής κληρο-

νομιάς. Οι περιοχές (Κρήτη και Κεντρική 

Μακεδονία) εμφανίζουν σημαντικές δια-

φοροποιήσεις, ως προς την πολιτισμική 

σύνθεση της κοινωνίας, τις επιρροές, τα 

γεωγραφικά χαρακτηριστικά, τις κλιματο-

λογικές συνθήκες, τα συγκριτικά πλεονε-

κτήματα και τις δραστηριότητες των αν-

θρώπων. 

Σκοπός της παρέμβασης είναι να εμπλα-

κούν οι μαθητές στη διαδικασία να κτί-

ζουν και να οργανώνουν τις γνώσεις τους 

σε ένα συγκεκριμένο θέμα σύμφωνα με 

τις ανάγκες τους (Forte & Bruckman, 

2007). Ειδικότεροι στόχοι είναι η προσέγ-

γιση των μνημείων με βάση την εποχή, 

τους ανθρώπους και των πολιτισμό που 

τα δημιούργησε, ο θαυμασμός με στοχα-

στική διάθεση, ο προβληματισμός για την 

ανθρώπινη ύπαρξη και τον πολιτισμό, η 

αναγνώριση της καλλιτεχνικής τους αξίας 

και η συσχέτιση του φυσικού περιβάλλο-

ντος, της μορφολογίας και του κλίματος 

με τις δραστηριότητες και τον πολιτισμό 

των ανθρώπων που ζουν στην περιοχή 

διαχρονικά. Επιπλέον στόχοι της παρέμ-

βασης σχετίζονται με την επικοινωνία, τη 

συνεργασία, την ορθολογική χρήση της 

νέας τεχνολογίας, του διαδικτύου και των 

μέσων κοινωνικής δικτύωσης, καθώς επί-

σης και την ευαισθητοποίηση των μαθη-

τών σε θέματα προστασίας και αξιοποίη-

σης της πολιτιστικής κληρονομιάς. 

 

Σχεδιασμός της μαθησιακής κοινότητας 

Στo πλαίσιo των εγκεκριμένων σχολικών 

δραστηριοτήτων σκεφτήκαμε την αναζή-

τηση σχολείου – συνεργάτη για δημιουρ-

γία μαθησιακής κοινότητας ώστε να υ-

πάρχει αλληλεπίδραση και συνεργασία. 

Το κυρίαρχο μάθημα για το θέμα που ε-



πιλέξαμε είναι η ιστορία, ωστόσο  αυτή 

συνδυάζεται  διαθεματικά και με τη λογο-

τεχνία, τη γεωγραφία, την αισθητική α-

γωγή, αλλά και την πληροφορική, δεδο-

μένου ότι οι μαθητές εξοικειώνονται με 

τα διαδικτυακά εργαλεία όπως το  wiki, 

το internet και το ηλεκτρονικό ταχυδρο-

μείο, καθώς  και με την ψηφιακή επεξερ-

γασία δεδομένων. Αφού αναζητήσαμε 

συνεργάτη χρησιμοποιώντας τις προσω-

πικές μας γνωριμίες και καταλήξαμε, 

χρησιμοποιήσαμε τη μέθοδο project και 

αποφασίσαμε τη δημιουργία της ομαδο-

συνεργατικής ιστοσελίδας wiki. Για την 

οικοδόμηση της διαδικτυακής μαθησια-

κής κοινότητας χρησιμοποιήσαμε το λο-

γισμικό pbworks, επειδή α) διατίθεται 

δωρεάν στο διαδίκτυο για εκπαιδευτι-

κούς σκοπούς (μέχρι 2Gb), β) είναι ιδιαί-

τερα απλό στη χρήση, γ) επιτρέπει τη συ-

νεργατική κατασκευή και δ) προσφέρει 

ένα απολύτως ασφαλές και ελεγχόμενο 

περιβάλλον κοινωνικής δικτύωσης αφού 

απαιτεί από τους χρήστες να έχουν κωδι-

κό πρόσβασης και έτσι οι μαθητές προ-

στατεύονται και οι δραστηριότητες τους 

δεν είναι προσβάσιμες από άλλους. Επι-

πλέον, το λογισμικό αφήνει χώρο για α-

νταλλαγή απόψεων και σχολιασμό, ενώ 

οι παρουσιάσεις των δύο σχολείων δια-

φοροποιούνται μέσα στον ιστοχώρο και 

είναι διακριτή η συμβολή του κάθε σχο-

λείου και του κάθε μαθητή. Τέλος, το λο-

γισμικό καταγράφει όλες τις παρεμβάσεις 

που έκανε ο κάθε μαθητής καθώς και κά-

θε αλλαγή που γίνεται, ενώ οποιαδήποτε 

στιγμή η σελίδα μπορεί να έρθει σε προ-

ηγούμενη κατάσταση. Το περιεχόμενο 

του wiki μπορεί να δημιουργηθεί συνερ-

γατικά, χρησιμοποιώντας απλά ένα φυλ-

λομετρητή, ενώ οι μαθητές μπορούν να 

προσθέτουν και να επεξεργάζονται σελί-

δες χωρίς να διαθέτουν εξειδικευμένες 

γνώσεις πληροφορικής. Μπορούν επίσης  

να εισάγουν  πάσης φύσης πολυμεσικό 

υλικό, όπως κείμενα, video, φωτογραφί-

ες, μουσική, ψηφιακό υλικό από το δια-

δίκτυο κ.λ.π. Το τελικό περιεχόμενο δια-

μορφώθηκε  από κοινού από τα δυο σχο-

λεία, ενώ η συμβολή του κάθε Σχολείου 

αλλά και της κάθε ομάδας είναι διακριτή. 

Το θέμα της ανακάλυψης και παρουσία-

σης του ιστορικού περιβάλλοντος α) είναι 

οικείο στους μαθητές, και άρα προκαλεί 

το ενδιαφέρον τους και προσφέρεται για 

οικοδόμηση των γνώσεων, β) επιτρέπει 

τη διαθεματική και διαπολιτισμική προ-

σέγγιση και την άμεση συσχέτιση των 

μνημείων τόσο με τις συνθήκες της επο-

χής που τα δημιούργησε και τις επιδρά-

σεις που δέχτηκε ο πολιτισμός μας από 

άλλους λαούς, όσο και με το φυσικό πε-

ριβάλλον που συνέβαλλε στην ανάπτυξη 

πολιτισμικών δραστηριοτήτων, γ) υπάρχει 

μεγάλη ποσότητα σχετικού υλικού διαθέ-

σιμου στη βιβλιογραφία και στο διαδί-

κτυο, δ) υπάρχει πλήθος βιωματικών 

δραστηριοτήτων που μπορούν εύκολα να 



πραγματοποιηθούν και ε) συνδέεται με 

ένα ευρύ φάσμα γνώσεων που καλούνται 

οι μαθητές να αποκτήσουν στα πλαίσια 

διαφόρων μαθημάτων και στ) υπάρχει 

πλήθος φορέων για επίσκεψη, άντληση 

πληροφοριών και συνεργασία. Επιπλέον, 

οι μαθησιακοί στόχοι που τέθηκαν συν-

δέονται με ένα ευρύ φάσμα γνώσεων 

που καλούνται οι μαθητές να αποκτή-

σουν στα πλαίσια των Αναλυτικών Προ-

γραμμάτων Σπουδών του Γυμνασίου και 

Λυκείου, αλλά και όλη η διαθεματική 

δραστηριότητα είναι απόλυτα συμβατή 

με το πρόγραμμα σπουδών μελέτης του 

περιβάλλοντος για το «Νέο Σχολείο», ό-

πως αυτή αναλύεται και οικοδομείται σε 

ερευνητικά σχέδια εργασίας, μέσα από τα 

οποία οι μαθητές αναπτύσσουν την κριτι-

κή τους σκέψη, έτσι ώστε να μπορούν να 

αντιλαμβάνονται την πολυπλοκότητα της 

πραγματικότητας και να μπορούν να δια-

μορφώνουν θετικές στάσεις και συμπε-

ριφορές προς την ιστορία και το περιβάλ-

λον (Gough, 2005).  

Για τη διεξαγωγή της δραστηριότητας ε-

νημερώθηκαν οι Σύλλογοι καθηγητών 

των δύο Σχολείων και οι γονείς των μαθη-

τών, στους οποίους εστάλη επιστολή στην 

οποία αναλύθηκαν ο σκοπός και οι στόχοι 

του Προγράμματος και ζητήθηκε η συ-

γκατάθεσή τους. Επίσης διευθετήθηκαν 

ζητήματα, όπως αυτά της χρήσης των Η/Υ 

του Σχολείου, από μαθητές οι οποίοι δεν 

είχαν Η/Υ στο σπίτι τους και της αναζήτη-

σης ωρών, πέρα του ωρολογίου προ-

γράμματος για την πραγματοποίηση της 

δραστηριότητας. 

 

Η δραστηριότητα 

Στην πρώτη φάση της παρέμβασης οι μα-

θητές των δύο σχολείων ενημερώνονται 

στο Σχολείο για τη δραστηριότητα, τους 

σκοπούς της, τις βασικές αρχές λειτουρ-

γίας του wiki και τις παράλληλες βιωματι-

κές δράσεις. Τους δόθηκε  υποστηρικτικό 

υλικό για τη χρήση του εργαλείου, η 

διεύθυνση του δικτυακού τόπου, καθώς 

και το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρό-

σβασης. Σε κάθε μαθητή δόθηκαν πλήρη 

δικαιώματα, στο να δημιουργούν περιε-

χόμενο, να δημιουργούν νέες σελίδες και 

να παρεμβαίνουν στο περιεχόμενο των 

συμμαθητών τους. Έτσι, συνεργατικά 

μπορούσαν να ολοκληρώσουν την εργα-

σία τους. Η δόμηση της ιστοσελίδας 

πραγματοποιήθηκε από τις συντονίστριες 

καθηγήτριες. Οι πρώτες δύο εβδομάδες 

αφιερώθηκαν στο να εξοικειωθούν οι 

μαθητές με το εργαλείο και να γνωρι-

στούν μεταξύ τους. Χρησιμοποιούσαν 

περισσότερο το χώρο για σχολιασμό και 

ανταλλαγή απόψεων και συζήτησαν ε-

λεύθερα για τα Σχολεία τους και τους τό-

πους τους. Αξιοποίησαν τις κοινωνικές 

και πολιτισμικές παραστάσεις τους ο κα-



θένας για τον τόπο του και τον τόπο του 

άλλου. Άλλα θέματα που απασχόλησαν 

τις προκαταρτικές συνομιλίες ήταν οι 

σχολικοί περίπατοι και οι εκπαιδευτικές 

επισκέψεις των Σχολείων της άλλης περι-

οχής. Έπειτα, οι μαθητές χωρίστηκαν σε 

ομάδες, το θέμα επιμερίστηκε σε υποε-

νότητες και σύμφωνα με τα ενδιαφέρο-

ντά τους αναζήτησαν το υλικό σε βιβλιο-

θήκες, Μουσεία, ιστορικά μνημεία, φο-

ρείς, ιστοχώρους. Οι κοινότητες μάθησης, 

ολοκληρώνουν την στοχοθεσία της μεθό-

δου Project, καθώς ενθαρρύνουν την οι-

κοδόμηση της γνώσης στο πλαίσιο της 

κοινότητας με βάση την ισότιμη συμμετο-

χή και την δημιουργική ανταλλαγή από-

ψεων (Scardamalia, 2002) μέσα από μια 

δεσμευτική διαδικασίας πράξης και συμ-

μετοχής σε μια κοινότητα πρακτικής 

(Wenger,1999).  

Παράλληλα με την αναζήτηση πληροφο-

ριών σε πηγές, οργανώθηκαν και βιωμα-

τικές επισκέψεις σε μουσεία, μνημεία, 

καθώς και εξορμήσεις για παρατήρηση 

του φυσικού περιβάλλοντος. Έτσι, ανα-

πτύχθηκε σταδιακά η μαθησιακή κοινό-

τητα (wiki ),  στην οποία οι μαθητές μοι-

ράστηκαν τις γνώσεις τους και αντάλλα-

ξαν απόψεις. Οι μαθητές δεν αντιμετώπι-

σαν κανένα πρόβλημα στη χρήση όλων 

των παραπάνω εργαλείων. Επίσης, έγινε 

σύγκριση με το εντελώς διαφορετικό πε-

ριβάλλον του άλλου σχολείου. Οι μαθη-

τές από τη Θεσσαλονίκη εντυπωσιάστη-

καν από το ανάκτορο της Κνωσού, το αρ-

χαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, τον Κού-

λε, από το γεγονός ότι οι συμμαθητές 

τους επισκέφθηκαν το Ενυδρείο Κρήτης 

στα πλαίσια εκπαιδευτικής επίσκεψης και 

μπορούσαν να το δουν και εκείνοι μέσω 

της ιστοσελίδας, ενώ οι μαθητές του Γα-

ζίου έμαθαν από τους συμμαθητές τους 

από την Μακεδονία για την επίσκεψή 

τους στο Λευκό Πύργο, για τη ρωμαϊκή 

αγορά, το Επταπύργιο,  για εξορμήσεις 

στις λίμνες και την παρατήρηση ορνιθο-

πανίδας. Μέσα από αυτή τη συζήτηση 

αναπτύχθηκε και το ενδιαφέρον των μα-

θητών για τον τόπο τους και τον πολιτι-

σμό, αλλά και να γνωρίσουν χαρακτηρι-

στικά του άλλου τόπου τόσο διαφορετικά 

από τα δικά τους. Οι μαθητές εργάζονταν 

τόσο στο χώρο του σχολείου, όσο και έξω 

από αυτόν. Οι καθηγήτριες είχαν ενεργό 

ρόλο στο να βοηθούν τους μαθητές και 

να επιλύουν τις απορίες που προέκυπταν, 

είτε από κοντά στο Σχολείο, είτε από α-

πόσταση μέσα στις σελίδες τους. Σε κάθε 

σελίδα υπάρχει χώρος για σχολιασμό και 

ανατροφοδότηση. Κατά τη διαδικασία 

σύνταξης των εργασιών υπήρχε αλληλε-

πίδραση, έτσι ώστε τα όποια λάθη να δι-

ορθώνονται έγκαιρα.  

Το αποτέλεσμα που παρουσιάστηκε ήταν 

συλλογικό και αντιπροσωπευτικό των δύο 

ομάδων μαθητών που το κατασκεύασαν. 

Η ανοικτή αρχιτεκτονική των wikis επι-

τρέπει την ανάπτυξη και δυναμική εξέλιξη 



του πολυμεσικού περιεχομένου σύμφωνα 

με τις συλλογικές αποφάσεις των ατόμων 

που συμμετέχουν στη διαμόρφωση της 

εκάστοτε έκδοσης. Το wiki είχε από την 

αρχή αυστηρή δόμηση.  Ήδη, από την 

αρχική σελίδα (Εικόνα 1) υπάρχουν δύο 

συνδέσεις που κατευθύνουν τον επισκέ-

πτη στις εργασίες των δύο Σχολείων, ενώ 

η σελίδα κάθε Σχολείου (Εικόνες 2 & 3) 

περιέχει συνδέσεις με τις σελίδες κάθε 

ομάδας και από εκεί επιπλέον συνδέσεις 

με άλλες σελίδες. 

Εικόνα 1. Αρχική σελίδα του wiki με τους υπερσυνδέσμους να κατευθύνουν στους δύο τόπους 

Εικόνα 2 Αρχική σελίδα της ομάδας της Θεσσαλονίκης 



 

Εικόνα 3: Αρχική σελίδα της ομάδας του Ηρακλείου 

Στις Εικόνες 4 και 5 φαίνονται παραδείγ-

ματα από τις σελίδες των μαθητών της 

Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου αντίστοιχα. 

Η συνεισφορά κάθε ομάδας, είναι διακρι-

τή, τόσο όσον αφορά στο περιεχόμενο, 

όσο και  στην επικοινωνία με την ομάδα 

και το πλήθος των διευκρινιστικών ερω-

τήσεων.

 

Εικόνα 4. Παράδειγμα από σελίδα μαθητών της Θεσσαλονίκης. Η ομάδα αναφέρεται στη Ρωμαϊκή Αγορά. 
 



 

Εικόνα 5.  Παράδειγμα από σελίδα μαθητών του  Ηρακλείου. Η ομάδα αναφέρεται στον Προμαχώνα Ιησού 

Το τελικό περιεχόμενο περιελάμβανε 

πληροφορίες για τα σημαντικότερα ιστο-

ρικά μνημεία των δύο πόλεων. Οι μαθη-

τές της Θεσσαλονίκης επικεντρώθηκαν 

στα αρχαία, ρωμαϊκά, βυζαντινά και ο-

θωμανικά μνημεία, καθώς και στα σχετι-

κά μουσεία. Επιπλέον, ανέδειξαν πτυχές 

της νεότερης Ελληνικής ιστορίας του τό-

που τους, όπως τον μακεδονικό αγώνα, 

έκαναν ιδιαίτερη αναφορά στο Μουσείο 

Μακεδονικού Αγώνα  και παρουσίασαν 

τη σχετική βιβλιογραφία. Οι μαθητές της 

Κρήτης από την πλευρά τους αναφέρθη-

καν στην μινωϊκή περίοδο και τον πολιτι-

σμό της, αλλά επεκτάθηκαν και στα οθω-

μανικά μνημεία της πόλης και ανέδειξαν 

τα στολίδια της Ενετικής περιόδου που 

διασώζονται  μέχρι τις μέρες μας και κο-

σμούν την πόλη του Ηρακλείου, χωρίς να 

παραλείψουν και αναφορές  σε νεότερα 

μνημεία όπως ο λόφος Μαρτινέγκο (τά-

φος Καζατζάκη). Όλες οι εργασίες δεν 

είναι προϊόν σύνθεσης των μαθητών, αλ-

λά μερικές από αυτές αποτελούν ήδη δη-

μοσιευμένο περιεχόμενο. Όμως, το τελικό 

περιεχόμενο ακόμα και αν βασίζεται σε 

ήδη δημοσιευμένο υλικό αποτελεί νέο 

πρωτότυπο περιεχόμενο, αντιπροσωπευ-

τικό της ομάδας των μαθητών που το δη-

μιούργησε. Οι μαθητές έμαθαν τους πε-

ριορισμούς και τους κανόνες δεοντολογί-

ας που (πρέπει να) διέπει το διαδίκτυο, 

έτσι ώστε να μπορούν να επαναχρησιμο-

ποιούν προηγούμενη εργασία με ιδιαίτε-

ρη όμως αναφορά στους αρχικούς συντά-

κτες της. Επιπλέον, το wiki αυτό, με τις 

βιωματικές δράσεις που περιλαμβάνει 

(επισκέψεις σε Μουσεία, πεζοπορίες, εκ-

παιδευτικές δραστηριότητες στη φύση 

κ.λ.π.), εξελίχθηκε σε μία πηγή πληροφο-



ριών για το θέμα, που μπορεί να εμπλου-

τίζεται συνεχώς με νέες  ιδέες και δρα-

στηριότητες από τους ίδιους τους μαθη-

τές, αλλά και από μαθητές  επομένων 

τάξεων, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο 

την οικοδόμηση νέας γνώσης. Ακόμη, οι 

ομάδες τόσο της τοπικής όσο και της α-

πομακρυσμένης τάξης παρουσίασαν το 

έργο τους τόσο στους συμμαθητές τους 

όσο και σε προσκεκλημένους (γονείς, κα-

θηγητές, μαθητές άλλων τάξεων). Οι πα-

ρουσίες των εργασιών αποτελούν σημα-

ντικό μέσο ανταμοιβής για τους μαθητές 

(Fincher & Petre, 1998).  

Επιπλέον, οι μαθητές από την Κρήτη επι-

σκέφτηκαν τη Θεσσαλονίκη, γνώρισαν 

από κοντά τους συμμαθητές τους από το 

άλλο σχολείο, αντάλλαξαν γευστικές και 

μουσικές εμπειρίες, τους αφιέρωσαν μα-

ντινάδες συνοδεία κρητικής λύρας και 

ξεναγήθηκαν στην Πόλη, την οποία ήδη 

είχαν γνωρίσει, μέσα από τις προσωπικές 

εμπειρίες των συμμαθητών τους αλλά και 

το υλικό στη διαμορφωμένη ιστοσελίδα 

του wiki. Την τελευταία μέρα της επίσκε-

ψης, έγινε συζήτηση για όλη την εμπειρία 

και τις εντυπώσεις των μαθητών πράγμα 

που ήταν πολύ σημαντικό για όλους και 

ενδυναμώθηκαν οι σχέσεις των δύο σχο-

λείων και των μαθητών τους. Οι μαθητές 

της Θεσσαλονίκης, όχι μόνο επέκτειναν 

τις γνώσεις τους για την πόλη τους, αλλά 

είχαν την ευκαιρία να τις εφαρμόσουν 

ξεναγώντας τους συμμαθητές τους στην 

Θεσσαλονίκη. Αξίζει να σημειωθεί, ότι η 

ξενάγηση αυτή προέκυψε μετά από έ-

ρευνα των αναγκών και των ενδιαφερό-

ντων των συμμαθητών τους, μέσα από 

ουσιαστικό διάλογο που προηγήθηκε στις 

σελίδες του wiki, από την έναρξη του 

προγράμματος. 

 

Αξιολόγηση της διαδικασίας 

Στη βιβλιογραφία επισημαίνεται δυσκο-

λία στην αξιολόγηση των ομαδοσυνεργα-

τικών δράσεων. Αυτή εντοπίζεται στο ότι 

ο εκπαιδευτικός δε μπορεί να είναι ποτέ 

σίγουρος ότι έχουν επιτευχθεί οι μαθησι-

ακοί στόχοι και ότι όλοι οι μαθητές που 

συμμετείχαν στην ομάδα εργάστηκαν ι-

κανοποιητικά και συνεισέφεραν εξίσου 

(Slotta & Peters, 2008).  Όμως, η τεχνολο-

γία wiki διευκολύνει την αξιολόγηση της 

ομαδοκεντρικής συνεργασίας διότι όπως 

αναφέρθηκε, στην πλατφόρμα εργασίας 

είναι διακριτή η συμβολή της κάθε ομά-

δας, αλλά και του κάθε ατόμου στην ο-

μάδα. Έτσι, κατέστη δυνατή η καταγραφή 

και  αξιολόγηση της συμμετοχής των μα-

θητών, η έκφραση διαφορετικών απόψε-

ων, η συχνότητα των διευκρινιστικών ε-

ρωτήσεων, το καλό κλίμα, ο χρόνος που 

αφιερωνόταν σε συζητήσεις, η συνεργα-



σία, τόσο μέσα στην ομάδα, όσο και ανά-

μεσα στις ομάδες. Επιπλέον, καταγράφη-

καν στοιχεία, όπως οι αντιδράσεις των 

μαθητών, η τήρηση του χρονοδιαγράμ-

ματος, προβλήματα σε υλικοτεχνική υπο-

δομή κ.λ.π. Φυσικά, με τη διαδικασία αυ-

τή δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί πλή-

ρως η επίτευξη των γνωστικών στόχων 

και επομένως χρειάζονται συμπληρωμα-

τικές - παραδοσιακές τεχνικές αξιολόγη-

σης, όπως για παράδειγμα τέστ γνώσεων, 

αλλά μπορεί να εκτιμηθεί η επίτευξη στό-

χων σε επίπεδο στάσεων και δεξιοτήτων, 

προτεραιότητες που τέθηκαν από την 

αρχή στο σχεδιασμό του συγκεκριμένου 

προγράμματος. Έτσι, τόσο από την επι-

κοινωνία των μαθητών στην ιστοσελίδα 

όσο και από την πρόσωπο με πρόσωπο 

συνάντηση διαπιστώθηκε η διεύρυνση 

των συνεργατικών, επικοινωνιακών και 

κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών. 

Επιπλέον, σε συζητήσεις στις παιδαγωγι-

κές συνεδριάσεις των δύο σχολείων, δια-

πιστώθηκε σημαντική βελτίωση όλων των 

συμμετεχόντων μαθητών στη χρήση των 

νέων τεχνολογιών. 

Ακόμα, το γεγονός ότι η δράση εμπεριείχε 

πολλές βιωματικές δραστηριότητες συνέ-

βαλλε στην ευαισθητοποίηση των μαθη-

τών σε θέματα πολιτισμού και πολιτιστι-

κής κληρονομιάς. Με την ανάληψη πρω-

τοβουλίας των μαθητών του Π.Π. ΓΕΛ 

ΠαΜακ. να ξεναγήσουν οι  ίδιοι τους 

συμμαθητές τους στην πόλη τους, μπό-

ρεσαν τόσο οι μαθητές, όσο και οι καθη-

γητές τους να αξιολογήσουν τις γνώσεις 

που αποκτήθηκαν, την αλληλεπίδραση 

του διαφορετικού πολιτισμικού περιβάλ-

λοντος, καθώς και την όλη διαδικασία. 

Στη συζήτηση που ακολούθησε διαφάνη-

κε πρόοδος των μαθητών στη σύνθεση 

γνώσεων και στην ανάπτυξη κριτικής 

σκέψης και αναστοχασμού, καθώς και 

ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέμα-

τα προστασίας και αξιοποίησης της πολι-

τιστικής κληρονομιάς. Επίσης, οι μαθητές 

από την Κρήτη προσκάλεσαν τους συμ-

μαθητές τους σε αντίστοιχη επίσκεψη – 

ξενάγηση στο νησί τους την επόμενη σχο-

λική χρονιά. Από την άλλη, οι καθηγήτρι-

ες οδηγήθηκαν σε ασφαλή συμπεράσμα-

τα για τον τρόπο που οι γνώσεις  οικοδο-

μήθηκαν,  ξεκινώντας από την καθημερι-

νή εμπειρία και φθάνοντας μέχρι τη συ-

σχέτιση γεγονότων και πολιτισμών, και 

μάλιστα τη χρονιά που η Θεσσαλονίκη 

γιορτάζει τα 100 χρόνια από την απελευ-

θέρωση.

 

Συμπεράσματα 

Η εργασία παρουσίασε μία μελέτη περί-

πτωσης εφαρμογής των wikis στην εκπαι-

δευτική διαδικασία, κάτω από το πρίσμα 

της συνεργατικής μάθησης και σε συνδυ-

ασμό με βιωματικές δράσεις. Οι μαθητές 

από διαφορετικούς τόπους και με διαφο-



ρετικές εμπειρίες ενεπλάκησαν σε αυθε-

ντικά περιβάλλοντα μάθησης και παράλ-

ληλα η εφαρμογή αυτή προκάλεσε το εν-

διαφέρον τους και συνέβαλλε στη δημι-

ουργία ενός ευχάριστου κλίματος συνερ-

γασίας, ευγενούς άμιλλας αλλά και α-

νταλλαγής πολιτισμικών εμπειριών, που 

προάγει τη μαθησιακή διαδικασία και 

οικοδομεί τη γνώση. Αν και οι μαθητές 

δεν είχαν προηγούμενη εμπειρία στη 

χρήση συνεργατικών διαδικτυακών εργα-

λείων, δεν αντιμετώπισαν ιδιαίτερα προ-

βλήματα στην εφαρμογή. Η συμμετοχή 

όλων ήταν ιδιαίτερα ενεργή,  γεγονός που 

συνετέλεσε σε μία πολύ καλή ομαδική 

παρουσίαση της δουλειάς του κάθε Σχο-

λείου στην κοινή ιστοσελίδα, αλλά στην 

από κοντά παρουσίαση των δραστηριο-

τήτων και των πολιτιστικών δρώμενων.  

Πιστεύουμε, ότι η δράση αυτή συνέβαλλε 

στο να τονωθεί το ενδιαφέρον των μαθη-

τών για το μάθημα της Ιστορίας και της 

τοπικής ιστορίας. Είναι γνωστό, ότι τα 

αντικείμενα αυτά δυσκολεύουν ιδιαίτερα 

τους μαθητές, λόγω της απαίτησης για 

απομνημόνευση και ερμηνεία των γεγο-

νότων. Το γεγονός ότι οι μαθητές πρέπει 

να οργανώσουν τις γνώσεις τους, έτσι 

ώστε να παρουσιάσουν όσο γίνεται καλύ-

τερα τον τόπο τους σε συμμαθητές τους 

από ένα άλλο μέρος, τους κινητοποιεί και 

το αποτέλεσμα της ξενάγησης των μαθη-

τών του Ηρακλείου στη Θεσσαλονίκη από 

συμμαθητές τους οδηγεί σε ασφαλή συ-

μπεράσματα, όσον αφορά στην επίτευξη 

των στόχων. Στην πορεία της διαδικασίας 

όλοι οι μαθητές ερεύνησαν, συνέλεξαν 

πληροφορίες, συζήτησαν τις αρχικές τους 

υποθέσεις με τους συμμαθητές τους, κα-

τέληξαν σε συμπεράσματα και αυτό σε 

μία επαναλαμβανόμενη κυκλική διαδικα-

σία.  

Οι μαθητές εξέφρασαν την επιθυμία τους 

να εργάζονται σε παρεμφερή διαδικτυα-

κά εργαλεία και σε ανάλογες βιωματικές 

δράσεις και στα πλαίσια των άλλων μα-

θημάτων του αναλυτικού προγράμματος. 

Ωστόσο, με την πίεση που υπάρχει στη 

συμβατική τάξη για κάλυψη της διδακτέ-

ας ύλης, αλλά και με το ισχύον σύστημα 

αξιολόγησης στη Δευτεροβάθμια Εκπαί-

δευση είναι αρκετά δύσκολο να υιοθετη-

θεί αυτή η εκπαιδευτική τεχνική στα μα-

θήματα του αναλυτικού προγράμματος. 

Όμως, στα πλαίσια του Νέου Σχολείου με 

έμφαση στην Αειφόρο Εκπαίδευση, τέ-

τοιες δράσεις, όχι απλώς ενθαρρύνονται, 

αλλά είναι απόλυτα συμβατές με τη φι-

λοσοφία της εκπαίδευσης και αποτελούν 

αναπόσπαστο κομμάτι  της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας.
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Περίληψη 

Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού λογισμικού αποτελεί μια σύνθετη ερευνητική διαδικασία, 

η οποία εμπλέκει πολλούς επιστήμονες από διαφορετικά πεδία κι έχει πολλαπλούς αντι-

κειμενικούς στόχους, χρήσιμους για τους κατασκευαστές και τους χρήστες. Το λογισμικό 

από μόνο του δεν αποτελεί πανάκεια για τη βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας. Απα-

ραίτητη είναι και η ενδελεχής αξιολόγηση του παραγόμενου λογισμικού. Στο πλαίσιο αυτό 

πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση του εκπαιδευτικού λογισμικού των Θρησκευτικών Ε και Στ 

Δημοτικού. Σε καμιά περίπτωση δεν καταδικάζουμε την προσπάθεια των δημιουργών κα-

θώς το εκπαιδευτικό λογισμικό έχει αρκετά θετικά στοιχεία χρήζει όμως και βελτίωσης σε 

αρκετούς τομείς όπως αποδεικνύεται από την αξιολόγηση που παρατίθεται ακολούθως. 

Λέξεις – Κλειδιά: Αξιολόγηση, Εκπαιδευτικό λογισμικό, θρησκευτικά, διεπιφάνεια χρήσης, 

αρτιότητα 

Το εκπαιδευτικό λογισμικό και η αξιολόγησή του 

Η εισαγωγή των ηλεκτρονικών υπολογιστών στην εκπαίδευση έχει αλλάξει τα εκπαιδευτικά 

δεδομένα. Ο Papert (1980), επισημαίνει ότι η χρήση του υπολογιστή προσφέρει γνωστικά 

εργαλεία και έτσι μεταβάλλει τη μάθηση από αντικείμενο πειθαρχίας και ταλαιπωρίας σε 

διαδικασία ανακάλυψης και ενθουσιασμού.  Βέβαια απαραίτητο είναι να αναπτυχθεί και το 

απαραίτητο εκπαιδευτικό λογισμικό ώστε να υποστηριχθεί ουσιαστικά η διαδικασία της 

μάθησης και να μην υπονομευθεί η ποιότητα της διδασκαλίας. 

Με τον «όρο εκπαιδευτικό λογισμικό εννοούμε τις εφαρμογές που χρησιμοποιούνται για 

την υπολογιστική υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθησης» (Κόμης, 2004: 73). 



Με τη χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού στη μαθησιακή διαδικασία επιδιώκεται η αξιο-

ποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινω-

νίας για τη δημιουργία ενός πλούσιου, ελκυστικού και δυναμικού περιβάλλοντος που θα 

προκαλεί το μαθητή να πειραματίζεται, να δημιουργεί και να μαθαίνει κάνοντας (Παπαδό-

πουλος, 2000). Με τη χρήση του η μαθησιακή διαδικασία μπορεί να καταστεί εξαιρετικά 

αποτελεσματική για το μαθητή: μπορεί να γίνει αλληλεπιδραστική, οδηγούμενη από το 

χρήστη, εμπλουτισμένη, διαθεματική και με δυνατότητα εξερεύνησης (Παναγιωτακόπουλος 

κ.α., 2003).  

Σε αυτό το μαθησιακό πλαίσιο οι ρόλοι όλων όσοι εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικα-

σία επαναπροσδιορίζονται. Ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να εργαστεί για τη βελτίωση της 

επίδοσης των μαθητών, να παρέχει συμβουλές, να παρακινεί, να ασκεί κριτική και να είναι 

σε θέση να προτείνει εναλλακτικές λύσεις και μοντέλα (Βοσνιάδου, 2006), «να παρεμβαίνει 

και να αξιοποιεί τις ποικίλες ευκαιρίες για μάθηση και προβληματισμό» (Ράπτης και Ράπτη, 

2003: 241). 

Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού λογισμικού αποτελεί μια σύνθετη ερευνητική διαδικασία, 

η οποία εμπλέκει πολλούς επιστήμονες από διαφορετικά πεδία κι έχει πολλαπλούς αντι-

κειμενικούς στόχους, χρήσιμους για τους κατασκευαστές και τους χρήστες. «Η αξιολόγηση 

θα μπορούσε να οριστεί ως η συστηματική συλλογή, ανάλυση και ερμηνεία πληροφοριών 

για οποιαδήποτε πλευρά ενός προϊόντος, με στόχο τη διαπίστωση της αποτελεσματικότη-

τας και της αποδοτικότητάς του ή την εκτίμηση οποιονδήποτε άλλων παραμέτρων που σχε-

τίζονται με την εφαρμογή του» (Παναγιωτακόπουλος κ.α., 2003: 82). 

Από τους ερευνητές θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο – αν όχι αδύνατο - να υπάρξει ένα απο-

δεκτό σύνολο κριτηρίων αξιολόγησης, τα οποία θα μπορούν να ελέγξουν όλες τις πτυχές με 

αντικειμενικότητα, ιδιαίτερα όσες αφορούν στην εκπαιδευτική και τη μαθησιακή διαδικα-

σία. Η αναγκαιότητα της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών λογισμικών αυξάνει καθώς, σύμ-

φωνα με σχετικές έρευνες στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ (Παπαδόπουλος, 2001), τα παραδείγ-

ματα εκπαιδευτικού λογισμικού καλής ποιότητας είναι διεθνώς πολύ λίγα. Μεγάλος αριθ-

μός από τα υπάρχοντα εκπαιδευτικά λογισμικά δεν συνιστούν τίποτε περισσότερο από ηλε-

κτρονικά βιβλία, παρουσιάζοντας το περιεχόμενο με ωραία γραφικά, εικόνες και ήχους και 

προσφέροντας μια χαμηλού βαθμού αλληλεπίδραση (Δημητρακοπούλου, 2002). 



Για να μπορεί ένα εκπαιδευτικό λογισμικό να θεωρηθεί ικανοποιητικό χρειάζεται, χωρίς να 

είναι οπωσδήποτε καινοτομικό, να είναι πραγματικά επεξεργασμένο στην εκπαιδευτική και 

στην τεχνολογική του διάσταση. Η αξιολόγηση του λογισμικού μπορεί να περιλαμβάνει 

(Παναγιωτακόπουλος κ.α., 2003, κλπ.): α) Αξιολόγηση του περιεχομένου, β) Αξιολόγηση της 

παιδαγωγικής ή διδακτικής μεθόδου ή καλύτερα της θεωρίας μάθησης με την οποία μπορεί 

να συσχετιστεί, γ) Αξιολόγηση της διεπιφάνειας συστήματος-χρήστη, δ) Αξιολόγηση ως 

προς τη στήριξη της διδασκαλίας, την ύπαρξη υποστηρικτικού υλικού, ε) Αξιολόγηση σε 

σχέση με το απαιτούμενο κόστος και  στ) Αξιολόγηση της διδακτικής αποτελεσματικότητας 

του εκπαιδευτικού λογισμικού, δηλαδή του μαθητή και του μαθησιακού αποτελέσματος. 

Μέθοδοι αξιολόγησης 

Σε σχέση με την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού λογισμικού έχουν αναπτυχθεί ποικίλες 

προσεγγίσεις και μεθοδολογίες. 

Οι μέθοδοι αξιολόγησης διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες (Hinostroza et al., 2000):  

• Πειραματικές, στις οποίες χρησιμοποιούνται αρχικά και τελικά ερωτηματολόγια για τη 

μέτρηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων μιας διδασκαλίας με τη χρήση λογισμικού 

(Σολομωνίδου, 2001/04). Επίσης μπορεί να περιλαμβάνουν και μετα-έρευνες που επι-

τρέπουν την εξαγωγή συμπερασμάτων σε ένα ανώτερο επίπεδο (πχ. Kulik et al., 1980, 

1983, Poole, 1995/1997, Σολομωνίδου, 2000α) 

• προσεγγίσεις με καταλόγους ελέγχου κριτηρίων (check-lists) όπου με κατάλληλα δια-

μορφωμένα κριτήρια ελέγχονται η παιδαγωγική και η τεχνική πλευρά ενός λογισμικού. 

Συγκεκριμένα, ερευνάται αν και κατά πόσο υπάρχουν στο λογισμικό χαρακτηριστικά τα 

οποία κατατάσσονται σε 4 κατηγορίες: παιδαγωγική, αισθητική, τεχνική, αξιολόγηση 

(Παναγιωτακόπουλος κ.α., 2003, Squires & McDougall, 1994 κ.α.) 

• ποιοτικές μέθοδοι οι οποίες αφορούν στην αξιολόγηση του λογισμικού σε συγκεκριμέ-

να περιβάλλοντα και καταστάσεις. Η αξιολόγηση αυτή στηρίζεται στη συμπεριφοριστι-

κή και λιγότερο στη γνωστική προσέγγιση 

Το λογισμικό Θρησκευτικών του Π.Ι. για την Ε΄ &   Στ΄ Δημοτικού 



Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται το ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό για το μάθημα των 

θρησκευτικών των τάξεων Ε’ και Στ’ δημοτικού (εικόνα 1). Το παρόν εκπαιδευτικό λογισμικό 

αξιολογήθηκε με βάση τις γενικές προδιαγραφές και τα κριτήρια αξιολόγησης του Παιδα-

γωγικού Ινστιτούτου (ΥΠΕΠΘ 2003 σελ.3-11) για να διαπιστωθεί κατά πόσο ανταποκρίνεται 

στις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών των δυο τελευταίων τάξεων  του δημοτικού. Για 

την αξιολόγηση ακολουθήθηκε η προσέγγιση με καταλόγους κριτηρίων (check – lists)  και 

ελέγχθηκε η παιδαγωγική του και τεχνική του πλευρά ώστε να ελεγχθεί αν και κατά πόσο 

υπάρχουν χαρακτηριστικά τα οποία κατατάσσονται σε 4 κατηγορίες: παιδαγωγική, αισθητι-

κή, τεχνική, αξιολόγηση (Παναγιωτακόπουλος κ.α., 2003, Squires & McDougall, 1994 κ.α.). 

Το εκπαιδευτικό λογισμικό είναι ελεύθερο για αναπαραγωγή από την ιστοσελίδα του Παι-

δαγωγικού Ινστιτούτου. Σύμφωνο με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, το συγκεκριμένο 

λογισμικό θεωρείται υποστηρικτικό υλικό των τάξεων Ε’ και Στ’. Όπως αναφέρει και η ομά-

δα ανάπτυξης «σκοπός του δεν είναι, σε καμία περίπτωση, να αντικαταστήσει το σχολικό 

βιβλίο, αλλά να το εμπλουτίσει, να διευρύνει τους διδακτικούς του στόχους και παράλληλα 

να δημιουργήσει ένα περιβάλλον μάθησης ευχάριστο και δημιουργικό για τους μικρούς 

μαθητές και να συνεπικουρήσει τον παιδαγωγό στο δύσκολο έργο του για ουσιαστική και 

βιωματική διδασκαλία».  

Το εκπαιδευτικό λογισμικό των θρησκευτικών δύναται να ενισχύσει το δάσκαλο, που στο 

μάθημα των θρησκευτικών αποτελεί το μοναδικό φορέα μετάδοσης της γνώσης. Η δυνατό-

τητα οπτικοακουστικής μετάδοσης της πληροφορίας και της γνώσης πιθανόν να κεντρίσει 

και να τονώσει το ενδιαφέρον των παιδιών. Φυσικά το εκπαιδευτικό λογισμικό δεν αποτε-

λεί πανάκεια. Άλλωστε τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μεγάλη αύξηση στην παραγωγή 

εκπαιδευτικού λογισμικού και στην ελληνική αγορά. Μάλιστα οι περιπτώσεις λογισμικών 

που παρουσιάζουν διαφόρων ειδών ατέλειες ή λάθη σε διάφορα επίπεδα καθιστά ανα-

γκαία την ύπαρξη αξιόπιστου συστήματος αξιολόγησης (Ράπτης & Ράπτη, 2003). Στις ακό-

λουθες λοιπόν σελίδες θα παρουσιαστεί εκτενώς το λογισμικό θρησκευτικό ώστε να διαπι-

στωθεί κατά πόσο συνεπικουρεί τον εκπαιδευτικό ή πρόκειται για ένα ακόμα λογισμικό που 

απλά καταλαμβάνει χώρο στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή χωρίς να προσφέρει κάτι ου-

σιαστικό και καινοτόμο στη μαθησιακή διαδικασία. 

Οι ενότητες του λογισμικού 



Το λογισμικό έχει οικοδομηθεί με βάση το σχολικό βιβλίο, το οποίο περιλαμβάνει δώδεκα 

(12) ενότητες που αποτελούν και το περιεχόμενο των ενοτήτων του Αναλυτικού Προγράμ-

ματος της Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού. (Η δωδέκατη ενότητα που τιτλοφορείται «Επίκαιρα θέμα-

τα» περιλαμβάνει την παρουσίαση: «Τα Πάθη και η Ανάσταση του Χριστού»). 

Κάθε ακτίνα αντιστοιχεί σε μία από τις 12 βασικές ενότητες του Αναλυτικού Προγράμματος 

(main menu), οι οποίες έχουν ομαδοποιηθεί σε δύο κατηγορίες:  

1. Οι Χριστιανοί στον Αγώνα της Ζωής {Ε΄ Τάξη} και  

2. Αναζητώντας την Αλήθεια στη Ζωή μας {ΣΤ΄ Τάξη}. 

Η κάθε ενότητα τιτλοφορείται με τον τρόπο που ορίζεται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα.  

Οι 12 βασικές ενότητες είναι οι εξής:  

1. Οι αγώνες στη ζωή μας – Άγιο Όρος. 

2. Αγωνιστές και μάρτυρες. 

3. Αγώνας για την αλλαγή του εαυτού μας. 

4. Δημιουργώντας έναν όμορφο κόσμο. 

5. Αγώνες για έναν κόσμο ανθρωπινότερο. 

6. Η αναζήτηση και η φανέρωση της αλήθειας. 

7. Η αλήθεια καταγράφεται. 

8. Αλήθειες που δίδαξε ο Χριστός. 

9. Ποιος αγρυπνά για την αλήθεια – Το Σύμβολο της Πίστεως. 

10. Ζώντας μαζί την αλήθεια. 

11. Ετερόδοξοι και αλλόθρησκοι. 

12. Επίκαιρα θέματα – Τα Πάθη και η Ανάσταση του Χριστού. 

Η αξιολόγηση του λογισμικού 

Αξιολόγηση διδακτικού περιεχομένου 

Το διδακτικό περιεχόμενο είναι καθοριστικό στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και 

κατ' επέκταση του εκπαιδευτικού λογισμικού. Οι άξονες και τα κριτήρια αξιολόγησης του 

διδακτικού υλικού σχετίζονται: α) με την συμβατότητα περιεχομένου, β) με την επιστημο-

νική τεκμηρίωση του περιεχομένου, γ) την ποσότητα περιεχομένου, δ) την ενημέρωση πε-

ριεχομένου (Παναγιωτακόπουλος, Πιερρακέας, Πιντέλας, 2003). Στην περίπτωσή μας το 



διδακτικό περιεχόμενο του ψηφιακού υλικού περιλαμβάνει πολυμεσικές εφαρμογές 

(video), πολυμεσικές ψηφιακές περιηγήσεις καθώς και διαδραστικές εφαρμογές οι οποίες 

εναρμονίζονται με το πρόγραμμα σπουδών (στο πλαίσιο του οποίου χρησιμοποιείται). Μά-

λιστα η κάθε ενότητα του λογισμικού τιτλοφορείται με τον τρόπο που ορίζεται στο αναλυ-

τικό πρόγραμμα ώστε να αποφευχθούν οι παρανοήσεις από τους εκπαιδευτικούς, ενώ πα-

ράλληλα να διευκολύνεται και η άμεση σύνδεση της αντίστοιχης ενότητας του σχολικού 

βιβλίου με αυτή του λογισμικού. Το διδακτικό υλικό συμπεραίνουμε λοιπόν ότι είναι ορθά 

δομημένο σε ενότητες, με σωστή αλληλουχία στην παρουσίασή τους. Στο σημείο αυτό να 

τονιστεί ότι παρουσιάζονται εναλλακτικές μορφές για το περιεχόμενό του, καθώς το γρα-

πτό κείμενο απαγγέλλεται από έναν αφηγητή. 

Επιπροσθέτως οι μαθησιακοί στόχοι του μαθήματος των θρησκευτικών επιτυγχάνονται, 

ενώ παράλληλα επιτυγχάνονται και ευρύτεροι στόχοι, όπως είναι η  καλλιτεχνική ευαισθη-

τοποίηση, που πραγματοποιείται μέσα από την προβολή της βυζαντινής αρχιτεκτονικής και 

τεχνοτροπίας. Η συσχέτιση των γνώσεων διευκολύνεται μέσα από το γλωσσάριο στο οποίο 

υπάρχει επεξήγηση τόσο των θρησκευτικών όσο και των ιστορικών όρων που παρουσιάζο-

νται στο λογισμικό. 

Στο κομμάτι της επιστημονικής τεκμηρίωσης  θα λέγαμε ότι το περιεχόμενο κρίνεται επι-

στημονικά έγκυρο αφού στηρίζεται στην εκκλησιαστική ιστορία όπως αυτή διασώθηκε μέ-

σα από τα πατερικά κείμενα. Δεν υπάρχουν ανακρίβειες, ενώ οι εκκλησιαστικές ιστορικές 

πηγές, τα στατιστικά στοιχεία των θρησκειών και τα καλλιτεχνικά έργα που παρουσιάζονται 

μέσα από το λογισμικό συντελούν στην επιστημονική τεκμηρίωση του θρησκευτικού «γί-

γνεσθαι». Στα παραπάνω να προσθέσουμε ότι η θρησκευτική πραγματικότητα που αφορά 

την Ελλάδα και τον κόσμο απεικονίζεται στην πραγματικότητά της σε μεγάλο βαθμό. Προ-

βάλλεται η κυρίαρχη θρησκεία της Ελλάδας, ενώ υπάρχει αναφορά και στις  άλλες θρη-

σκείες καθώς και στους ετερόδοξους χριστιανούς. 

Επίσης το περιεχόμενο κρίνεται επαρκές αφού το λογισμικό σε συνδυασμό με το σχολικό 

βιβλίο πετυχαίνει να καταστήσει τους μαθητές γνώστες βασικών στοιχείων του ορθόδοξου 

χριστιανισμού αλλά και των άλλων δογμάτων. Σ’ αυτό συντελούν τόσο η πυκνότητα του 

περιεχομένου όσο και η ποσότητα που ανταποκρίνονται στο επίπεδο των μαθητών των δυο 

τελευταίων τάξεων του δημοτικού.  



Επίσης προτείνεται και πρόσθετο υλικό που μπορεί να αξιοποιηθεί από τον δάσκαλο. Το 

υλικό αυτό βρίσκεται στον παγκόσμιο ιστό. Αρνητικό όμως κρίνεται το γεγονός ότι αρκετοί 

από τους δικτυακούς τόπους που παραπέμπει το λογισμικό είναι ανενεργοί. Άλλο ένα μειο-

νέκτημα του υλικού είναι το γεγονός ότι δεν παρέχεται η δυνατότητα στον μαθητή ή στον 

δάσκαλο να ενημερώσει το περιεχόμενο του.   

Αξιολόγηση της διδακτικής και παιδαγωγικής μεθοδολογίας του λογισμικού 

Το λογισμικό των θρησκευτικών περιλαμβάνει ψηφιακές περιηγήσεις αλλά και διαδραστι-

κές εφαρμογές που προσφέρουν τη δυνατότητα στους μαθητές να εξασκηθούν μέσα από 

ασκήσεις. Πρόκειται λοιπόν για ένα λογισμικό παρουσίασης που παρέχει τη δυνατότητα 

προβολής κυρίως στοιχείων θεωρίας στους μαθητές τα οποία ενισχύονται με τη χρήση δι-

αφορετικών μέσων όπως ήχος, κείμενο και υπερκείμενο, εικόνες, video. Οι παρουσιάσεις 

αυτές στοχεύουν στην πληρέστερη κατανόηση του αντικειμένου που η θεωρία περιγράφει 

και στην αύξηση του ενδιαφέροντος των μαθητών, κάνοντας το μάθημα ελκυστικότερο 

(Μαρκέα, 2008). 

Το λογισμικό είναι κλειστού τύπου και κάλλιστα θα το χαρακτηρίζαμε συμπεριφοριστικού 

τύπου. Είναι άλλωστε δομημένο με την αρχή ερέθισμα - αντίδραση. Ο Skinner θεωρεί ότι η 

συμπεριφορά είναι εργαλείο, που επιτρέπει μια αμοιβή (θετική/ αρνητική), ένα είδος πα-

ρέμβασης υπό όρους (condition opérante). Αξιολογώντας το εκπαιδευτικό λογισμικό των 

ψηφιακών περιηγήσεων καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι μέσα από δομημένες ενότητες 

(βασικές επιλογές μενού) επιχειρείται η επίτευξη των μαθησιακών στόχων. Ειδικότερα το 

λογισμικό των περιηγήσεων έχει κατάλληλη έκταση και ποικιλία ενώ οι διαδραστικές ε-

φαρμογές  (ασκήσεις)  επιτρέπουν την αποτελεσματική επανάληψη την οποία χρειάζονται 

οι μαθητές για να μεταφέρουν τις νεοαποκτηθείσες πληροφορίες στην μακροπρόθεσμη 

μνήμη (Roblyer 2008). Μέσα από συγκεκριμένου περιεχομένου ασκήσεις καλλιεργείται η 

κριτική σκέψη των παιδιών, ενώ τα παραδείγματα που προβάλλονται ανταποκρίνονται 

στους στόχους όπως αυτοί προσδιορίζονται μέσα από το ενιαίο πλαίσιο σπουδών. Επίσης ο 

μαθητής με το διαμεσολαβητικό ρόλο του δασκάλου, μέσω του λογισμικού, μπορεί να οι-

κοδομήσει τη νέα γνώση που του προσφέρεται με ελκυστικό τρόπο.  

Το περιεχόμενό του συνδέεται με πραγματικές καταστάσεις και εμπειρίες αφού κάνει ανα-

φορά τόσο στη Μεγάλη Εβδομάδα του Πάσχα και στα πάθη του Χριστού, σε άλλες θρησκεί-



ες κ.α, που οι μαθητές τα γνωρίζουν από τον εκκλησιασμό τους, από τους γονείς τους και 

από προσωπικά βιώματα και εμπειρίες. 

Στα μειονεκτήματα καταγράφονται: α) η απουσία κατάλληλων χειρισμών για τα λάθη των 

μαθητών, β) η μειωμένη αλληλεπίδραση και ανάδραση, αφού δεν προσφέρει τη δυνατότη-

τα στο μαθητή να συμμετέχει ενεργά. Αξίζει βέβαια να σημειώσουμε ότι το λογισμικό δίνει 

τη δυνατότητα στο μαθητή να ψάξει  πληροφορίες που άπτονται του μαθήματος των θρη-

σκευτικών. Τον καθοδηγεί προτείνοντας δικτυακούς τόπους όπως είναι αυτός του Οικου-

μενικού Πατριαρχείου ή της Εκκλησίας της Ελλάδας. Αρνητική κρίνεται η παράλειψη της 

αναφοράς των εκπαιδευτικών στόχων σε ψηφιακή μορφή. 

Σχεδίαση και δόμηση του περιεχομένου 

Το εκπαιδευτικό λογισμικό των θρησκευτικών δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή, ανάλογα με 

τα ενδιαφέροντά του και τις απορίες του, να ακολουθήσει διαφορετική σειρά από αυτή 

που ορίζει το πρόγραμμα σπουδών. Για παράδειγμα μπορεί να περιηγηθεί στην ενότητα οι 

αλλόθρησκοι ώστε να γνωρίσει τα «πιστεύω» τους.  

Επίσης ο τρόπος οργάνωσής του καθοδηγεί εστιασμένα το μαθητή στο να κατακτήσει τους 

προκαθορισμένους στόχους είτε αυτοί είναι γνωσιακοί, όπως ότι η αλήθεια είναι ο Χριστός 

κ.α., είτε στόχοι δεξιοτήτων, όπως οι δεξιότητες καλλιτεχνικής έκφρασης, είτε αξιακοί όπως 

η γνωριμία άλλων ομολογιών ή θρησκευμάτων και ο παράλληλος σεβασμός της διαφορετι-

κότητας. Από τα παραπάνω συνάγεται αβίαστα το συμπέρασμα ότι καθοδηγεί σε προκαθο-

ρισμένα αποτελέσματα και δεν προκαλεί ανατροπές, αφού ταυτίζεται απόλυτα με το έντυ-

πο υλικό του μαθήματος. (βλ. σελ. 8 της εργασίας)  

Να σημειωθεί ότι το λογισμικό μπορεί να  παρουσιάζει πληθώρα πληροφοριών που προ-

σφέρονται άμεσα  στο μαθητή, όμως δεν αρκεί αυτό από μόνο του, για το λόγο ότι δεν 

καλλιεργεί την αυτόνομη απόκτηση γνώσεων. Ο ρόλος του δασκάλου είναι πρωταγωνιστι-

κός αφού αυτός είναι που θα κάνει τις απαραίτητες διευκρινήσεις. Άλλωστε δεν πρέπει να 

ξεχνάμε ότι είναι κατά βάση λογισμικό παρουσίασης και είναι κλειστού τύπου. Λειτουργεί 

συμπληρωματικά με το σχολικό βιβλίο και δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτόνομα.  



Οι μαθητές με τη σειρά τους, όπως προαναφέρθηκε, έχουν τη δυνατότητα να επαναλάβουν 

μια ενότητα όσες φορές θέλουν. Ακόμα μπορούν να εξασκούνται διαρκώς μέσα από τις 

ασκήσεις που διατίθενται. Ωστόσο αρνητικό κρίνεται το ότι δεν προσφέρει δυνατότητες για 

πειραματισμούς αφού είναι ένα κλειστό λογισμικό παρουσίασης και ούτε φυσικά ενθαρρύ-

νει τους μαθητές να απορρίψουν τα όσα παρουσιάζονται με μορφή αυθεντίας και μόνο. 

Φυσικά δεν υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης καθώς τόσο το υλικό του λογισμικού όσο και 

του σχολικού βιβλίου ταυτίζονται.  

Ούτε βέβαια το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο διαθέτει προς χρήση κάποιο άλλο λογισμικό πα-

ρόμοιου θεματικού περιεχομένου ώστε ο εκπαιδευτικός να συγκρίνει και να επιλέξει. Το 

ίδιο συμβαίνει και με το  υλικό των δικτυακών τόπων που παρατίθενται για την άντληση 

πρόσθετων πληροφοριών που συμπληρώνουν τις γνώσεις των μαθητών χωρίς να έρχονται 

σε σύγκρουση με τα όσα γνωρίζει ο μαθητής. 

Διεπιφάνεια χρήσης 

Τα κείμενα που παρουσιάζονται είναι ευανάγνωστα με σωστή γραμματική και συντακτική 

δόμηση. Η γλώσσα είναι απλή και κατανοητή, ενώ για τους θρησκευτικούς όρους υπάρχει 

γλωσσάριο που τους επεξηγεί. Το λεξιλόγιο θα το χαρακτηρίζαμε θρησκειολογικά πλούσιο 

για μαθητές των δυο τελευταίων τάξεων γεγονός που συμβάλλει και στη βελτίωση του 

γλωσσικού επιπέδου τους γενικότερα. Η χρήση τεχνικών όρων είναι περιορισμένη. 

Μέτρηση δυσκολίας κειμένου με εφαρμογή του τύπου του Flesch 

Αλήθεια τι είναι αυτή η βασιλεία του θεού για την οποία μιλάμε καθημερινά στο «Πατερ 

ημών», παρακαλώντας το Θεό στις πολιτείες και τα χωριά, στο σπίτι του καθενός και στην 

καρδιά μας, να έλθει η Βασιλεία του («ελθέτω η βασιλεία σου»); Για τους σύγχρονους του 

Χριστού Εβραίους η «Βασιλεία του Θεού» σήμαινε απλώς την απελευθέρωσή τους από 

τους Ρωμαίους. Για τον ίδιο το Χριστό όμως σήμαινε τη νέα πραγματικότητα, τον Καινούρ-

γιο Κόσμο του Θεού. Πραγματικότητα στην οποία όλα θα είναι φωτεινά και όπου όλοι θα 

είναι ευτυχισμένοι. Αυτό γιατί ο θεϊκός ο νόμος της αγάπης, της δικαιοσύνης, της ισότητας 

θα επικρατεί στη γη όπως επικρατεί και στον ουρανό.” 

Στο κείμενο αυτό έχουμε στις 108 λέξεις 224 συλλαβές και ο συνολικός αριθμός των προ-
τάσεων είναι 10. Εφαρμόζουμε τύπο του Flesh (Έλεγχος ευκολίας ανάγνωσης Flesch): 



108 λέξεις Χ 1,015 =109,62 / 10 προτάσεις = 10,962 

224 συλλαβές Χ 100 Χ 0,59 = 13216 / 108 λέξεις = 122,37 

ΕΑ = 206,835- 122,37 – 10,962 = 73,503 

Με βάση το αποτέλεσμα κείμενο με δείκτη 73,503 χαρακτηρίζεται αρκετά εύκολο. 

Ο μέγιστος αριθμός λέξεων που εμφανίζονται ανά σελίδα δεν ξεπερνά τις 160 λέξεις ενώ 

στα περισσότερα κείμενα ο αριθμός των λέξεων ανέρχεται σε 20-30 περίπου ανά σελίδα 

εμφάνισης. Σύμφωνα με τον παιδαγωγό R. Richaudeau για το γλωσσικό επίπεδο της  Ε’ και 

Στ’ δημοτικού θα πρέπει να έχουμε κείμενα με 220-250 λέξεις (Ε’ δημοτικού) και 275-325 

(Στ’ δημοτικού). Σε καμιά λοιπόν περίπτωση δε θα δυσκολέψουν τα κείμενα τους μαθητές 

της Ε’ και Στ’ δημοτικού. 

Με τη βοήθεια του λογισμικού η απαίτηση για απομνημόνευση περιορίζεται γιατί με τη 

βοήθεια του διαδικτύου καλούνται οι μαθητές να αναζητήσουν υλικό και μέσα από τη διε-

ρευνητική και ενεργητική μάθηση να κατακτήσουν τη γνώση. Επίσης στις ερωτήσεις πολλα-

πλών επιλογών δίνονται στους μαθητές όλες οι πιθανές απαντήσεις και ο μαθητής καλείται 

να κάνει τη σωστή επιλογή. 

Όσον αφορά την περιήγηση μέσα στις σελίδες του λογισμικού θα πρέπει να αναφέρουμε 

ότι δεν υπάρχει τεχνική υποστήριξη. Αυτό βέβαια δεν κρίνεται κατά βάση αρνητικό για το 

λόγο ότι το λογισμικό είναι αρκετά απλό και το μόνο που καλείται να κάνει ο μαθητής είναι 

να επιλέξει το «επόμενο» ή «προηγούμενο» για να μεταβεί σε άλλη σελίδα. Ο μαθητής δε 

θα δυσκολευτεί στην περιήγηση, δεν θα έχει όμως τη δυνατότητα να κάνει έλεγχο της ροής 

της πληροφορίας. Η ταχύτητα με την οποία προβάλλεται το περιεχόμενο κάθε σελίδας είναι 

προκαθορισμένη.  

Στο κάτω μέρος του φυλλομετρητή υπάρχει ένα μενού βασικών εντολών. Μία από αυτές 

και συγκεκριμένα η δεύτερη αριστερά  που φέρει την ονομασία «αρχική σελίδα» δίνει τη 

δυνατότητα να μεταβεί ο χρήστης στην πρώτη σελίδα του λογισμικού. Η δυνατότητα αυτή 

καταργείται εάν ο μαθητής επιλέξει τη μετάβαση στα μενού «βοήθεια», «ασκήσεις», «συ-

ντελεστές», «γλωσσάριο», «πηγές», «βιβλιογραφία» που ανοίγουν σε νέα σελίδα. Σε περί-



πτωση που μεταβεί σε μια από τις παρακάτω ενότητες δεν έχει τη δυνατότητα να «βγει» 

από το σύστημα. Θα πρέπει λοιπόν να κλείσει το παράθυρο. Αντίθετα όταν περιηγείται στις 

12 βασικές ενότητες της αρχικής σελίδας έχει τη δυνατότητα της εξόδου. Ο τρόπος εξέλιξης 

ελέγχεται από το μαθητή αφού αυτός επιλέγει τη μετάβαση στην επόμενη σελίδα ή το αν 

θα πραγματοποιήσει κάποια άσκηση ή θα επιστρέψει στην αρχική σελίδα.  

Όσον αφορά τα πολυμέσα (κείμενο, εικόνα, ήχο) θα υποστηρίξουμε ότι έχουν ενισχυτικό 

και υποστηρικτικό ρόλο. Η εκκλησιαστική μουσική και οι εικόνες της βυζαντινής αγιογραφί-

ας έχουν ως στόχο να δημιουργήσουν περιβάλλον φορτισμένο θρησκειολογικά και φυσικά 

να επεξηγήσουν το προς διαπραγμάτευση αντικείμενο. Για παράδειγμα στην « Κυριακή των 

Βαΐων» αφού περιγράφονται με κείμενο τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν, πλαισιώνο-

νται και από εικόνες, ενώ στην πόλη των Ιεροσολύμων υπάρχει υπερσύνδεση που μέσω 

αυτής οδηγείσαι σε μια σελίδα όπου παρατίθενται  εικόνες από την πόλη και πληροφορίες 

γι’ αυτήν 

Το πολυμεσικό υλικό κρίνεται λοιπόν επαρκές αφού συμπληρώνει και επεξηγεί τις έννοιες. 

Ο τρόπος χειρισμού των πολυμέσων είναι απλός και το μόνο που χρειάζεται να κάνει ο μα-

θητής είναι να επιλέξει την «εικόνα» ή την υπερσύνδεση που ξεχωρίζει από το υπόλοιπο 

κείμενο. Αντίθετα, θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι δεν υπάρχει ισορροπία στα πο-

λυμέσα. Αυτά που κυριαρχούν είναι κείμενο, εικόνες και ήχος ενώ τα βίντεο είναι περιορι-

σμένα. Ως εναλλακτική μορφή των ηχητικών δεδομένων υπάρχει πάντα το γραπτό κείμενο. 

Η αφήγηση δεν γίνεται σε επίσημο ύφος αλλά αντίθετα έχει προσωπικό τόνο. Η αφήγηση 

γίνεται με αυτόν τον τρόπο πιο αποδοτική γιατί ο προσωπικός τόνος δημιουργεί μια αίσθη-

ση διαλόγου με αποτέλεσμα ο μαθητής να καταβάλλει μεγαλύτερη προσπάθεια κατανόη-

σης των λεγομένων ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτόν τον υποτιθέμενο διάλογο 

(Mayer 2003).  

Η ταυτόχρονη παρουσίαση λεκτικών (αφήγηση) και οπτικών πληροφοριών (γραπτό κείμε-

νο) οδηγεί σε γνωστική υπερφόρτωση (cognitive overload John Sweller). Άλλωστε και η θε-

ωρία της διπλής κωδικοποίησης (Paivio 1991) υποστηρίζει ότι όταν η οπτική και ηχητική 

πληροφορία δεν συναγωνίζονται η μία την άλλη τότε η μάθηση είναι πιο αποτελεσματική. 

Στην περίπτωση όμως του λογισμικού έχουμε ταυτόχρονη παρουσίαση αφήγησης και οπτι-

κής πληροφορίας ιδίου περιεχομένου με αποτέλεσμα να βρίσκεται σε σύγχυση ο μαθητής 



καθώς θα πρέπει να προσέξει και τις δυο πηγές πληροφορίας (Paivio, A. (1986). Mental rep-

resentations: A dual coding approach. Oxford, England: Oxford University Press) 

Από πλευράς αισθητικής θα περιμέναμε περισσότερα. Δεν εμπεριέχει πολύπλοκα γραφικά 

και περίτεχνες εικόνες. Οι μαθητές που έχουν περιηγηθεί σε πιο περίτεχνα υπολογιστικά 

κυρίως περιβάλλοντα πιθανόν να απαξιώσουν αισθητικά το λογισμικό. Ούτε το κείμενο αλ-

λά ούτε τα γραφικά έχουν εντυπωσιακά χρώματα.. Επίσης η ανάλυσή τους είναι χαμηλή. 

Θα μπορούσαν οι συντελεστές να είχαν αφιερώσει περισσότερο χρόνο στο γραφιστικό – 

σχεδιαστικό κομμάτι, ώστε να κερδίσουν έστω και «εξωτερικά», μέσω της δύναμης που 

ασκεί η εικόνα, τους μαθητές. Τα εικονίδια και οι συμβολισμοί είναι περιορισμένα αλλά δε 

θα ξενίσουν το μαθητή της Ε’ ή Στ’ δημοτικού. Εκτός από τη φτωχή αισθητικά εικόνα του 

λογισμικού αρνητικό είναι και το γεγονός ότι δεν παρέχει δυνατότητα αλλαγής του τρόπου 

παρουσίασης 

Τέλος να αναφέρουμε και την έλλειψη επαρκούς τεχνικής βοήθειας αφού η επιλογή «βοή-

θεια» σε οδηγεί σε μια ενότητα που περιγράφει τον τρόπο κατασκευής του λογισμικού και 

προτάσεις για τη σωστή αξιοποίησή του από το δάσκαλο. Η βοήθεια λοιπόν μπορεί να βρί-

σκεται ως επιλογή στο κάτω τμήμα της οθόνης όμως δεν είναι ουσιαστική και κυρίως λει-

τουργική για το μαθητή 

Περισσότερο βοηθά το δάσκαλο στο να γνωρίσει τον τρόπο με τον οποίο θα εντάξει το λο-

γισμικό στη διδασκαλία του και γι’ αυτό το λόγο δεν θα τη χαρακτηρίζαμε αποτελεσματική. 

Επίσης δεν υπάρχει και μηχανή αναζήτησης και έτσι ο μαθητής και ο εκπαιδευτικός δεν 

μπορούν να αναζητήσουν έναν όρο άμεσα αλλά θα πρέπει να ανατρέξουν στις σελίδες του 

λογισμικού. 

Άλλες δυνατότητες 

Μέσα στο λογισμικό μπορεί να προσφέρονται ερωτήσεις όμως δεν υπάρχουν οι αντίστοι-

χες απαντήσεις σε ξεχωριστή ενότητα. Αυτές θα τις ανακαλύψει ο χρήστης του λογισμικού 

μπαίνοντας στη διαδικασία να εργαστεί με το λογισμικό, να εκτελέσει τις ασκήσεις και μέ-

σα από τα λάθη του να γνωρίσει τις σωστές απαντήσεις. Επιπρόσθετα δεν δίνεται αυτούσια 

από το λογισμικό η δυνατότητα της αποθήκευσης αλλά ούτε και του εμπλουτισμού του 

αφού όπως έχουμε προαναφέρει πρόκειται για ένα κλειστό λογισμικό. 



Μαθησιακό αποτέλεσμα 

Στο τέλος κάθε ενότητας υπάρχουν ασκήσεις που χαρακτηρίζονται από ποικιλία. Τα είδη 

των ασκήσεων είναι: Κλειστού τύπου (πολλαπλών επιλογών, αντιστοίχισης, συμπλήρωση 

κενών, τοποθέτησης στη σωστή σειρά),πολλαπλών επιλογών, αντιστοίχισης, ασκήσεις το-

ποθέτησης στη σωστή σειρά, συμπλήρωσης κενών, ασκήσεις ανοικτού τύπου, ανάπτυξης 

(με τη βοήθεια υλικού από το διαδίκτυο).  

Συνολικά προσφέρονται 67 ασκήσεις που κατατάσσονται σε 2 κατηγορίες. Πιο αναλυτικά: 

Α.  41 ασκήσεις κλειστού τύπου που αποτελούν το 61,12% των συνολικών δραστηριοτήτων. 

Από αυτές έχουμε 23 ασκήσεις πολλαπλών επιλογών, ήτοι το 34,32% των δραστηριοτήτων. 

11 ασκήσεις αντιστοίχισης, ήτοι 16,42%. 4 ασκήσεις τοποθέτησης στη σωστή σειρά, ήτοι 

5,97%. 3 ασκήσεις συμπλήρωσης κενών, ήτοι 4,47%. 

Β. 26 ασκήσεις ανοικτού τύπου που αποτελούν το 38,88% των συνολικών δραστηριοτήτων. 

Από αυτές οι 11 είναι ασκήσεις ανοικτού τύπου, ήτοι 16,41% των συνολικών δραστηριοτή-

των και οι 15 είναι ασκήσεις ανάπτυξης με τη βοήθεια του διαδικτύου, ήτοι το 22,39% των 

δραστηριοτήτων. 

Η αξιολόγηση του μαθητή, για να διαπιστώσει ο εκπαιδευτικός αν έχει κατακτήσει τους 

γνωστικούς στόχους, πραγματοποιείται μέσα από τις ασκήσεις ανοικτού και κλειστού τύ-

που που παρουσιάσαμε πιο πάνω. 

Η αξιολόγηση για να ανατροφοδοτεί το μαθητή, πρέπει να είναι συγκεκριμένη, να επιση-

μαίνει τα δυνατά και αδύνατα σημεία  του και να μην περιορίζεται σε συμβολικούς βαθ-

μούς. Αυτά δεν ισχύουν στην περίπτωση της αξιολόγησης που πραγματοποιείται μέσα από 

τις ασκήσεις του λογισμικού των θρησκευτικών. Όταν ο μαθητής επιλέξει μια λανθασμένη 

απάντηση προσπαθεί επαναλαμβανόμενα και ιδιαίτερα κουραστικά να βρει τη σωστή. Σε 

αρκετές περιπτώσεις, υπάρχει η δυνατότητα της τυχαίας επιλογής χωρίς όμως να αντιλαμ-

βάνεται γιατί η συγκεκριμένη επιλογή του είναι η σωστή. 

Οι ασκήσεις βοηθούν τον δάσκαλο να διαπιστώσει, όπως προαναφέραμε, αν κατακτήθηκαν 

οι στόχοι που θέτει το Δ.Ε.Π.Π.Σ. Ειδικά οι ασκήσεις ανοικτού τύπου που μπορούν να δου-



λευτούν και ομαδικά από τους μαθητές έχουν το πλεονέκτημα ότι βάζουν το μαθητή στη 

διαδικασία της έρευνας και της κατάκτησης της γνώσης μέσω αυτής της προσπάθειας. Ο 

μαθητής εφαρμόζει αυτά που έμαθε αφού οι ασκήσεις είναι σχετικές με το υλικό της κάθε 

ενότητας και έτσι επιτυγχάνονται και οι μαθησιακοί στόχοι των θρησκευτικών που προκα-

θορίζονται στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. 

Πριν περάσουμε στο τεχνικό μέρος της αξιολόγησης αξίζει να τονίσουμε ότι δεν αξιολογεί-

ται η όλη διαδικασία με ερωτηματολόγια ή συνεντεύξεις. Η μοναδική αξιολόγηση που λαμ-

βάνει χώρα πραγματοποιείται, όπως τονίσαμε, μέσα από τις ασκήσεις στο τέλος κάθε ενό-

τητας. 

Συμπεράσματα αξιολόγησης παιδαγωγικού – διδακτικού σκέλους 

Συνοψίζοντας εξάγουμε τα ακόλουθα συμπεράσματα: 

Θετικά 

• Το εκπαιδευτικό λογισμικό των θρησκευτικών κάνει τη μάθηση πιο ενδιαφέρουσα 

και διασκεδαστική.  

• Ο δάσκαλος δεν είναι ο μοναδικός φορέας της γνώσης ενώ ο μαθητής αποκτά έναν 

ρόλο ενεργητικό.  

• Ο τρόπος παρουσίασης χαρακτηρίζεται από πολλαπλότητα καθώς συνδυάζει εικό-

να – ήχο – κείμενο.  

• Το λογισμικό ανταποκρίνεται στους στόχους του ΔΕΠΣ, είναι απλό στη χρήση και 

δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό μέσα από τις ασκήσεις να ελέγξει σε έναν 

βαθμό το μαθησιακό αποτέλεσμα.  

• Το λογισμικό δεν προκαλεί ανατροπές και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το μαθη-

τή ατομικά.  

• Χαρακτηρίζεται επιστημονικά έγκυρο 

• Το περιεχόμενό του συνδέεται με πραγματικές καταστάσεις 

• Είναι απλό στη χρήση του 

Αρνητικά 

• Είναι κλειστού τύπου και δεν επιτρέπει στον εκπαιδευτικό τον εμπλουτισμό του 

• Δεν μπορεί ούτε ο εκπαιδευτικός και φυσικά ούτε και ο μαθητής να κάνουν αλλα-

γές στις ρυθμίσεις 



• Αισθητικά χαρακτηρίζεται αδιάφορο και ίσως παρωχημένο σε σύγκριση με άλλες 

εφαρμογές ( φτωχά γραφικά και εικόνες) 

• Δεν παρέχει δυνατότητες αποθήκευσης και εκτύπωσης 

• Δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί συνολική αξιολόγηση της όλης διαδικασίας 

• Η διαδικασία της αξιολόγησης δεν παρέχει τη δυνατότητα ανατροφοδότησης 

• Η «βοήθεια» που παρέχεται δεν είναι αποτελεσματική 

Τεχνολογική Αξιολόγηση 

Η εγκατάσταση του προγράμματος πραγματοποιείται μετά την αποσυμπίεση των αρχείων 

στον υπολογιστή. Μέσω της χρήσης ενός φυλλομετρητή ιστοσελίδων (πχ  Firefox, opera, 

Google chrome κ.α ) μπορούμε να εκκινήσουμε το πρόγραμμα. Ο τρόπος εγκατάστασης και 

λειτουργίας κάνει φανερό το γεγονός ότι είναι χαμηλές οι απαιτήσεις σε πόρους συστήμα-

τος. Ακόμα και υπολογιστές 5ετίας μπορούν να «τρέξουν» το πρόγραμμα. Μετά την εγκα-

τάσταση του προγράμματος απαραίτητο είναι να ρυθμιστεί ο flash player ώστε να μπορού-

με να δούμε το οπτικοακουστικό υλικό του προγράμματος. Η ασφάλεια του προγράμματος 

βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα. Άλλωστε εποπτεύεται μέσω των ειδικών αντιικών προγραμ-

μάτων που διαθέτει ο κάθε υπολογιστής. Συγκεκριμένα, ενόσω χρησιμοποιούνταν το λογι-

σμικό, δεν υπήρξε καμία προειδοποίηση για ύπαρξη κινδύνων εισβολής κακόβουλων προ-

γραμμάτων.  Το πρόγραμμα δεν «τρέχει» σε περιβάλλον Snow Leopard με το οποίο λει-

τουργούν οι υπολογιστές MAC της εταιρείας Apple. 

Στον τομέα της καταλληλότητας θα υποστηρίζαμε ότι το λογισμικό ανταποκρίνεται σε ικα-

νοποιητικό βαθμό. Δεν παρουσιάζει όμως τίποτε νεωτεριστικό και μαθησιακά πρωτοπορι-

ακό, όντας στηριγμένο σε συντηρητικούς μεθοδολογικούς τρόπους μάθησης. Οι στόχοι που 

έχουν τεθεί από το Υπουργείο, αν ο εκπαιδευτικός δεν χρησιμοποιήσει το λογισμικό στη 

διδασκαλία του με δευτερεύοντα επικουρικό ρόλο, σίγουρα θα επιτευχθούν.  

Όπως έχουμε προαναφέρει το λογισμικό κρίνεται επαρκές ως προς την κάλυψη των εκπαι-

δευτικών στόχων. Δεν θα υποστηρίζαμε όμως το ίδιο και για τα γραφικά του. Τα γραφικά 

του κρίνονται φτωχά και η σχεδίαση τους αρκετά απλοϊκή. Βέβαια σχετίζονται άμεσα με το 

μάθημα των θρησκευτικών αν και η θεματική τους θα μπορούσε να είναι πλουσιότερη και 

εμπνευσμένη από το θρησκειολογικό συναίσθημα.  



Αρκετά έξυπνη ήταν η επιλογή των χρωματικών διαβαθμίσεων.. Η επιλογή του κατάλληλου 

χρώματος άλλωστε είναι σημαντική γιατί έχει αποδειχθεί, ότι υπάρχει θετική ψυχολογική 

και φυσιολογική επίδραση των χρωμάτων και των γραφικών στη διαδικασία της μάθησης 

(Dwyer 1978). Τα ζωντανά-έντονα χρώματα, όπως το φωτεινό κόκκινο και κίτρινο, μπορούν 

να οδηγήσουν σε ενεργητικότητα και παραγωγή ιδεών, ενώ τα πιο σκούρα χρώματα μπορεί 

να δημιουργήσουν συναισθήματα θυμού (Sanders & McCormick 1987). Μάλιστα έχει παρα-

τηρηθεί ότι η χρήση ψυχρών αλλά φωτεινών και κορεσμένων- χρωμάτων στο φόντο εμπο-

δίζει τη συγκέντρωση του χρήστη στα αντικείμενα στο προσκήνιο. Λύση για το πρόβλημα 

αυτό είναι η μείωση της φωτεινότητας και του κορεσμού στα χρώματα του φόντου για να 

μην αποσπά την προσοχή του χρήστη και να δίνεται έμφαση στα αντικείμενα στο προσκή-

νιο. (http://www.etpe.gr/files/proceedings/22/1234439258_5%20etpe%20701709.pdf)                     

Χρησιμοποιήθηκαν λοιπόν στο λογισμικό ποικίλα και φωτεινά χρώματα εκεί που κρίθηκε 

αναγκαίο, ενώ σε άλλες περιπτώσεις σκοτεινά φόντα που καθοδηγούν την εστίαση του ο-

πτικού νεύρου σε κεντρικά σημεία της οθόνης, όπου και εικονοποιείται το βασικό υλικό 

προς επεξεργασία και μάθηση. Με αυτόν τον τρόπο δεν αποσπάται η προσοχή του μαθητή 

και εστιάζει στο αντικείμενο που επιλέγεται για παρουσίαση. Όσον αφορά τον ήχο είναι 

αρκετά ικανοποιητικός μουσικά και αφηγηματικά, ταυτίζεται με το μάθημα των θρησκευτι-

κών, όμως μετά από κάποια στιγμή, λόγω του ότι χαρακτηρίζεται από έλλειψη θεματικά 

πλούσιου περιεχομένου και εναλλαγών γίνεται εν κατακλείδι κουραστικός και μονότονος. 

Κατά τη διάρκεια της επαφής μας με το λογισμικό δε παρατηρήθηκαν προβλήματα λει-

τουργίας λόγω σφαλμάτων. Τα γραφικά του  και το οπτικοακουστικό υλικό που το πλαισιώ-

νουν είναι απλά και δεν καταναλώνουν πόρους από το σύστημα γι’ αυτό το λόγο δεν παρα-

τηρούνται και προβλήματα στη ροή που δε διακόπτεται και «κυλά» χωρίς κωλύματα. Το 

γεγονός όμως ότι το λογισμικό λειτουργεί μέσω των φυλλομετρητών μπορεί να προσφέρει 

αξιοπιστία και χαμηλή χρήση πόρων συστημάτων από την άλλη όμως πλευρά δε δίνεται η 

δυνατότητα στο χρήστη να προχωρήσει σε ανάκτηση των δεδομένων του σε περίπτωση 

σφάλματος. 

Υψηλή κρίνεται η αξιολόγηση της αποδοτικότητας του λογισμικού. Το πρόγραμμα «φορτώ-

νεται» γρήγορα από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή ενώ όπως προαναφέρθηκε καταναλώνει 

ελάχιστους πόρους συστήματος και γι’ αυτό ακόμα και παλιοί υπολογιστές δεν θα αντιμε-



τωπίσουν πρόγραμμα ανταπόκρισης στο λογισμικό. Συγκεκριμένα απαιτούνται 195 mb 

μνήμης. 

Το λογισμικό κρίνεται σε γενικές γραμμές εύχρηστο. Οι λειτουργίες του λογισμικού είναι 

απλές και υπάρχουν «κουμπιά» που καθοδηγούν το μαθητή. Η δόμησή του είναι ίδια ακρι-

βώς με μια ιστοσελίδα. Ο χάρτης πλοήγησης είναι αποτελεσματικός και προσφέρει μια συ-

νολική εποπτεία του υλικού. Όσον αφορά το κομμάτι εισαγωγής δεδομένων να σημειώ-

σουμε ότι αυτό είναι εφικτό μόνο στον τομέα των ασκήσεων εμπέδωσης. Η εισαγωγή είναι 

πάρα πολύ απλή και καθόλου χρονοβόρα αφού το μόνο που χρειάζεται είναι η επιλογή των 

ανάλογων απαντήσεων που ήδη προϋπάρχουν. 

Όσον αφορά την αξιοπιστία να τονίσουμε ότι πρόκειται για ένα λογισμικό που το «κατεβά-

ζει» ο εκπαιδευτικός από την ιστοσελίδα του παιδαγωγικού ινστιτούτου χωρίς περιορι-

σμούς και φυσικά είναι ελεύθερο για χρήση. Ο δάσκαλος όμως δεν μπορεί να μεταβάλλει 

τα δικαιώματα χρήσης του.  

Ο όρος συμβατότητα σχετίζεται με τις δυνατότητες εύκολης εγκατάστασης και επανεγκα-

τάστασης καθώς και της επαναχρησιμοποίησης του λογισμικού. Ακόμα σχετίζεται με την 

ομαλή ή όχι λειτουργία του λογισμικού με το υλικό και τις πολυμεσικές εφαρμογές (Πανα-

γιωτακόπουλος, Πιαρρακέας, Πιντέλας 2003).  

Για το συγκεκριμένο λογισμικό υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς αφού μπορεί να εγκατα-

σταθεί σε διαφορετικά εργαστηριακά περιβάλλοντα με διαφορετικές προδιαγραφές. Το 

μόνο που χρειάζεται για να λειτουργήσει (αφού πρώτα αποσυμπιεστεί) είναι ένας browser. 

Ο Mozilla Firefox ή καλύτερα ο Google Chrome θα ήταν οι ιδανικοί browsers για να το τρέ-

ξουμε καθώς διαθέτουν και αυξημένα επίπεδα ασφάλειας (αν δε διαθέτει ο υπολογιστής 

μας κάποιο πρόγραμμα προστασίας). Άρα είναι λειτουργικό για όλα τα γνωστά εργαστηρι-

ακά περιβάλλοντα που χρησιμοποιούν browser για περιήγηση στο διαδίκτυο. 

Το πρόγραμμα δεν «τρέχει» σε περιβάλλον Snow Leopard με το οποίο λειτουργούν οι υπο-

λογιστές MAC της εταιρείας Apple, αλλά αυτό δε θα μπορούσε να θεωρηθεί τροχοπέδη 

αφού τα ελληνικά σχολεία είναι εφοδιασμένα με υπολογιστικά συστήματα τα οποία λει-

τουργούν αποκλειστικά με windows της εταιρείας Microsoft (windows 98, windows Me, 



windows 2000, windows XP). Δεν κατέστη δυνατή η εφαρμογή του σε περιβάλλοντα ελεύ-

θερου λογισμικού όπως τα Linux. 

Δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει μια άλλη σχετική εφαρμογή ή και να χρησιμοποιηθεί ως 

τμήμα μιας άλλης σχετικής εφαρμογής. Το λογισμικό, αυστηρά, ανοίγει με κάποιο πρό-

γραμμα περιήγησης στο ΙΝΤΕΡΝΕΤ και δε μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε συμπληρω-

ματικά σε άλλες εφαρμογές μας (πχ. στην ιστοσελίδα του σχολείου μας). Επικοινωνεί, όπως 

αναφέρεται και στα τεχνικά χαρακτηριστικά, με τον Flash Player και το Office Word. Είναι 

απαραίτητη η δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο. Οι  περισσότερες από τις πηγές που 

παραπέμπει τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν και να ανατρέξουν, είναι πηγές κρεμασμέ-

νες στον Ιστό. 

Σημαντικός παράγοντας της μαθησιακής διαδικασίας μπορεί να θεωρηθεί η εύκολη διαχεί-

ριση της τάξης από τον εκπαιδευτικό με τη βοήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας, ρόλο 

που καλείται να παίξει και το συγκεκριμένο λογισμικό. Ο ρυθμός εξέλιξης του λογισμικού 

ελέγχεται από τον εκπαιδευτικό, είναι όμως, όπως έχει ήδη ειπωθεί, πάρα πολύ αργός και 

η τάξη θα το βαρεθεί εύκολα και αρκετά σύντομα. 

Ο εκπαιδευτικός πρέπει ο ίδιος να «κρατήσει» στατιστικά στοιχεία από τις επιδόσεις των 

μαθητών κατά τη λύση των ασκήσεων εμπέδωσης, αφού δε δίνεται η δυνατότητα να κρα-

τηθεί αρχείο δραστηριοτήτων, αποτελέσματα διαγωνισμάτων, κλπ οπότε, συνεπακόλουθα, 

δεν μπορεί να γίνει ανάλυση και εξαγωγή συμπερασμάτων για την  επιτυχία ή όχι της μα-

θησιακής διαδικασίας. 

Εστιάζοντας στη διαχείριση εκπαιδευτικού υλικού πρέπει να ειπωθεί ότι το περιεχόμενο δε 

μπορεί να τροποποιηθεί, εμπλουτιστεί ούτε από εκπαιδευτικούς ούτε βέβαια κι από μαθη-

τές. Δεν υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης ( το ανάλογο «κουμπί» αναζήτησης που υπάρχει 

σε αρκετά προγράμματα).Η ροή είναι προκαθορισμένη και ο ρυθμός παρουσίασης των εκ-

παιδευτικών δεδομένων δεν μπορεί να αλλάξει. Είναι ένα λογισμικό το οποίο δεν επιδέχε-

ται αλλαγές στη δομή και στο υλικό πάνω στο οποίο έχει φτιαχτεί. Κατ’ αυτό τον τρόπο ε-

πηρεάζεται άμεσα και η δυνατότητα  διαχείρισης ασκήσεων/εκπαιδευτικών σεναρίων οπό-

τε, συμπερασματικά, το λογισμικό δεν παρέχει στον εκπαιδευτικό τη δυνατότητα της δημι-

ουργίας και της αυτενέργειας. Αντίθετα δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει αυτόνομα και 

χωρίς τη βοήθεια του ανάλογου σχολικού εγχειριδίου – βιβλίου του μαθητή. Η προετοιμα-



σία και η εξοικείωση του εκπαιδευτικού με το λογισμικό είναι ανάλογη με την προετοιμα-

σία που χρειάζεται για την παράδοση της επόμενης διδακτικής ενότητας απ’ τον εκπαιδευ-

τικό. Περίπου μισή ώρα.  

Εξίσου σημαντικός παράγοντας της μαθησιακής διαδικασίας είναι ο ρόλος και η συμμετοχή 

των μαθητών. Τα σύγχρονα μαθησιακά περιβάλλοντα προϋποθέτουν την υποστήριξη της 

συνεργατικής μάθησης όπου ο μαθητής μπορεί εύκολα να συνεργαστεί με συμμαθητές του. 

Το λογισμικό όμως το έχει συμπεριλάβει μόνο σε ορισμένους τύπους ασκήσεων. Χρήσιμο 

(και μάλλον επιβεβλημένο) στις ασκήσεις που χρειάζονται τη λειτουργία της κριτικής σκέ-

ψης του παιδιού, μετά από την ατομική διατύπωση απόψεων, να ακολουθήσει διαλογική 

συζήτηση ανάμεσα στα παιδιά για ανταλλαγή των απόψεών τους ώστε να επιτευχθεί η 

γνωσιακή σύγκρουση, να αλλάξει το παιδί απόψεις και σκοπούς, αν χρειάζεται, με απόλυτα 

εποικοδομητικό τρόπο.  

Τόσο η ασύγχρονη όσο και η σύγχρονη επικοινωνία και οι δραστηριότητες είναι σημαντικές 

σε μια online τάξη. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να χρησιμοποιήσει και τους δύο τύπους επικοι-

νωνίας για την οικοδόμηση μιας κοινωνίας της μάθησης. Επίσης, μια ομάδα μαθητών με 

διαφορετικές προτιμήσεις και για να επικοινωνήσει πρέπει να υπάρξουν ποικιλία ατομικών 

και ομαδικών δραστηριοτήτων καθώς και αναθέσεις. Με αυτόν τον τρόπο, κάθε μαθητής 

θα πρέπει να έχει τουλάχιστον έναν τύπο δραστηριότητας που ταιριάζει και θα προτιμούσε 

σχετικά με το μαθησιακό στυλ του ή τη μέθοδο της επικοινωνίας. 

Παράδειγμα ασύγχρονης επικοινωνίας είναι όταν ένας μαθητής στέλνει στον εκπαιδευτικό 

ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτό μπορεί να διαβαστεί και να απαντηθεί αρ-

γότερα. Υπάρχει ένα χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ του χρόνου που ο μαθητής 

έστειλε το μήνυμα και που του απαντήθηκε, έστω και αν ο λανθάνων χρόνος είναι σύντο-

μος. Ασύγχρονες δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα κάθε φορά που οι μαθητές έχουν το 

χρόνο για τη συμπλήρωσή τους. 

Αντίθετα, σύγχρονη, ή σε πραγματικό χρόνο, είναι η επικοινωνία η οποία λαμβάνει χώρα 

σαν μια συνομιλία. Εάν η τάξη χρησιμοποιεί μόνο γραπτά εργαλεία για επικοινωνία, η μόνη 

σύγχρονη επικοινωνία είναι μια συνομιλία. Ο κάθε μαθητής λαμβάνει μέρος σε όλα τα είδη 

ερωτήσεων - απαντήσεων, σχολίων και αντιδράσεων σε πραγματικό χρόνο. Σύγχρονες δρα-

στηριότητες μπορεί να περιλαμβάνουν συνομιλίες chat, whiteboard σχέδια, καθώς και άλ-



λου είδους διαδραστικό έργο. Εάν η τάξη απολαμβάνει εργαλεία πολυμέσων, σύγχρονη 

επικοινωνία μπορεί να επιτευχθεί μέσω ήχου ή βίντεο feeds στον υπολογιστή. Μερικά 

"online" μαθήματα απαιτούν από μαθητές και εκπαιδευτικούς να πάρουν μαζί μέρος του-

λάχιστον μία φορά σε τηλεδιάσκεψη, είτε μέσω κλειστού κυκλώματος είτε μέσω τηλεόρα-

σης. 

Για να υπάρξει ευκολότερη συνεργασία ανάμεσα στους μαθητές θα πρέπει να έχουν προ-

βλεφθεί οι προαναφερθείσες δυνατότητες σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας. Το λο-

γισμικό δεν παρέχει αυτή τη δυνατότητα. Ο κάθε μαθητής μπορεί να το χρησιμοποιεί ατομι-

κά και μόνο, αφού δεν υπάρχει η δυνατότητα να συνδεθεί, μέσω του λογισμικού, με τον 

εποπτεύοντα εκπαιδευτικό ή με κάποιον-ους συμμαθητή-τές του για ανταλλαγή απόψεων. 

Δεν υπάρχει, επίσης, τετράδιο εργασιών. Υπάρχουν ασκήσεις μετά το τέλος των προς εξέ-

ταση και διαπραγμάτευση ενοτήτων. Οι ασκήσεις δεν μπορούν βαθμολογηθούν. Όταν απα-

ντήσει σωστά ή λάθος το παιδί εμφανίζεται ένα ανάλογο εικονίδιο. Το λογισμικό δεν τρο-

ποποιείται ούτε από τον εκπαιδευτικό ούτε κι από το μαθητή. Είναι «κλειστή» εφαρμογή σε 

τροποποιήσεις. Συνεργάζεται με την εφαρμογή Office Word. 

Το λογισμικό δε διαθέτει δυνατότητα διάγνωσης σφαλμάτων. Αφού λειτουργεί «πάνω» 

στην πλατφόρμα ενός περιηγητή, οπότε αν ο περιηγητής «κολλήσει» το λογισμικό δεν μπο-

ρεί να δουλέψει και να αποκαταστήσουμε μέσω αυτού τη λειτουργία του συστήματός μας. 

Πρέπει να ειπωθεί βέβαια ότι αν και δεν παρατηρήθηκαν σφάλματα κατά τη χρησιμοποίη-

ση του λογισμικού, τα σφάλματα που τυχόν θα ανακύψουν, μπορούν να διορθωθούν μόνο 

μέσα από τις ρυθμίσεις του χρησιμοποιούμενου browser. Σημαντικό σημείο για τη γενικό-

τερη λειτουργία είναι ότι δεν μπορούν να γίνουν αναβαθμίσεις. Το λογισμικό έχει το ρόλο 

του συν επικουρούμενου – βοηθητικού υλικού για το βιβλίο μαθητή.  

Γενικά συμπεράσματα 

Παιδαγωγική – διδακτική αξιολόγηση 

Συνοψίζοντας τα θετικά και αρνητικά του λογισμικού είναι τα ακόλουθα: 

Θετικά: 



• Το περιεχόμενό του είναι επιστημονικά έγκυρο 

• Ορθή δόμηση περιεχομένου 

• Επίτευξη μαθησιακών στόχων 

• Επαρκές περιεχόμενο 

• Εναρμόνιση με το πρόγραμμα σπουδών 

• Πυκνότητα και ποσότητα περιεχομένου που ανταποκρίνονται στο γνωστικό επίπε-

δο των μαθητών 

• Ικανοποιητικός ρυθμός εναλλαγής 

• Σύνδεση περιεχομένου με πραγματικές καταστάσεις 

• Δυνατότητα επανάληψης κάθε ενότητας 

• Ύπαρξη ασκήσεων 

• Προώθηση διερευνητικής μάθησης 

• Ευανάγνωστα κείμενα με σωστή συντακτική και γραμματική δόμηση 

• Περιορισμός απαίτησης για απομνημόνευση 

Αρνητικά : 

• Η απουσία κατάλληλων χειρισμών για τα λάθη των μαθητών   

• Η μειωμένη αλληλεπίδραση και ανάδραση, αφού δεν προσφέρει τη δυνατότητα 

στο μαθητή να συμμετέχει ενεργά 

• Δεν καλλιεργεί την αυτόνομη απόκτηση γνώσεων 

• Δεν δημιουργεί νέες δυνατότητες – καταστάσεις μάθησης αφού δεν πρέπει να ξε-

χνάμε ότι είναι κατά βάση λογισμικό παρουσίασης και είναι κλειστού τύπου με 

απώτερο στόχο να οδηγήσει σε προκαθορισμένους σκοπούς 

• Δεν προσφέρει δυνατότητες για πειραματισμούς  

• Δεν ενθαρρύνει τους μαθητές να συγκρίνουν, κρίνουν και ίσως και να απορρίψουν 

τα όσα καλούνται να διδαχτούν αφού αυτά παρουσιάζονται με μορφή αυθεντίας 

και μόνο. 

• Δεν υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης καθώς τόσο το υλικό του λογισμικού όσο και 

του σχολικού βιβλίου ταυτίζονται. 

• Είναι κλειστού τύπου και δεν επιτρέπει στον εκπαιδευτικό τον εμπλουτισμό του 

• Δεν μπορεί ούτε ο εκπαιδευτικός και φυσικά ούτε και ο μαθητής να κάνουν αλλα-

γές στις ρυθμίσεις 

• Αισθητικά χαρακτηρίζεται αδιάφορο και ίσως παρωχημένο σε σύγκριση με άλλες 

σύγχρονες ηλεκτρονικές εφαρμογές ( φτωχά γραφικά και εικόνες) 



• Δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί συνολική αξιολόγηση της όλης διαδικασίας 

• Η διαδικασία της αξιολόγησης δεν παρέχει τη δυνατότητα ανατροφοδότησης 

• Η «βοήθεια» που παρέχεται δεν είναι αποτελεσματική 

 

Τεχνολογική Αξιολόγηση 

Θετικά: 

• Εύκολη εγκατάσταση/απεγκατάσταση 

• Δεν απαιτεί σύστημα με πολλές δυνατότητες 

• Δεν καταναλώνει υψηλούς πόρους συστήματος 

• Αξιόπιστο 

• Εύχρηστο  

Αρνητικά: 

• Λιτό γραφικό περιβάλλον 

• Δεν  λειτουργεί σε περιβάλλον MAC 

• Δε δίνεται η δυνατότητα να κρατηθεί αρχείο δραστηριοτήτων, αποτελέσματα δια-

γωνισμάτων 

• Προκαθορισμένη ροή 

• Δεν επιδέχεται αλλαγές στη δομή του 

• Δεν υπάρχει δυνατότητα σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας 

• Δεν υπάρχει η δυνατότητα αναβάθμισης 

• Δε χρησιμοποιείται αυτόνομα χωρίς το ανάλογο σχολικό εγχειρίδιο 

• Δε διαθέτει δυνατότητα διάγνωσης σφαλμάτων 

 Με βάση τους δυο πίνακες συνοπτικής παρουσίασης των θετικών και τρωτών στοιχείων 

του λογισμικού συνάγουμε το συμπέρασμα ότι πρόκειται για ένα λογισμικό κλειστού τύπου 

που διαμορφώθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στους σκοπούς του μαθήμα-

τος των θρησκευτικών. Είναι ένα « εργαλείο» στα χέρια του εκπαιδευτικού που μπορεί να 

δώσει μια άλλη διάσταση στο μάθημα των θρησκευτικών και να το κάνει πιο ενδιαφέρον 

με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ωστόσο υπάρχουν αρκετά τρωτά σημεία που 

χρήζουν βελτίωσης.  



• Στο κομμάτι των παιδαγωγικών χαρακτηριστικών θα πρέπει να αξιοποιηθούν παι-

δαγωγικά τα λάθη των μαθητών και φυσικά να υπάρξει εμπλουτισμός των δραστη-

ριοτήτων που κρίνονται απλά επαρκείς.  

• Να δίνεται η δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να εμπλουτίζει το περιεχόμενο του λο-

γισμικού 

Επειδή η τεχνολογία κινείται με ταχύτατους ρυθμούς και τα γραφικά περιβάλλοντα ε-

μπλουτίζονται διαρκώς, απαραίτητη είναι η επανασχεδίαση του γραφικού περιβάλλοντος 

και ο εμπλουτισμός του με περισσότερες πολυμεσικές εφαρμογές. Επίσης, απαραίτητο κρί-

νεται, να υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης επιπέδου δυσκολίας στις ασκήσεις καθώς και η 

προσθήκη τετραδίου εργασιών. Τέλος να υπάρξει επιλογή για προσθήκη νέου περιεχομέ-

νου ή τροποποίησης του υπάρχοντος και να προστεθεί και η δυνατότητα σύγχρονης και 

ασύγχρονης επικοινωνίας. 

Επίλογος 

Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες της ομάδας σχεδίασης απαραίτητος κρίνεται ο επανασχε-

διασμός του λογισμικού και η προσθήκη νέων δυνατοτήτων. Το λογισμικό πληροί μόνο ο-

ρισμένα από τα κριτήρια της σύγχρονης παιδαγωγικής και όχι το σύνολό τους. Δεν το α-

πορρίπτουμε, προτείνουμε όμως τη διόρθωση των αδυναμιών του που περιγράψαμε πιο 

πάνω. Βέβαια δεν θα πρέπει να παραβλέψουμε και το γεγονός ότι η σχεδίαση ενός λογι-

σμικού για το μάθημα των θρησκευτικών είναι μια δύσκολη υπόθεση καθώς 

η τεχνολογία δεν μπορεί να καλλιεργήσει στάσεις στο εν λόγω μάθημα. Σε πρώτη φάση συ-

νιστάται η χρήση του ως βοηθητικό μέσο για την ενίσχυση της διδασκαλίας. Σε ένα δεύτερο 

στάδιο θα επιθυμούσαμε τη διόρθωση των τρωτών του σημείων ώστε το λογισμικό να 

προσφέρει νέες δυνατότητες στον εκπαιδευτικό και ποικιλία διαδικασιών αξιολόγησης του 

μαθητή. 

Βιβλιογραφία 

1. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (1999). Προδιαγραφές εκπαιδευτικών βοηθητικών μέσων. 

Γραφείο Προτυποποίησης, Αθήνα. 



2. Παναγιωτακόπουλος Χ., Πιερρακέας Χ. & Πιντέλας Π. (2002). Εκπαιδευτικές ηλεκτρονι-

κές τοποθεσίες πληροφοριών. Άξονες και κριτήρια αξιολόγησης. Μέντορας 6. Παιδαγω-

γικό Ινστιτούτο, Αθήνα. 

3. Παναγιωτακόπουλος Χ., Πιερρακέας Χ. & Πιντέλας Π. (2003). Το εκπαιδευτικό λογισμικό 

και η αξιολόγησή του. Μεταίχμιο, Αθήνα. 

4. Ράπτης Α. & Ράπτη Α. (2004). Μάθηση και διδασκαλία στην εποχή της πληροφορίας. 

Ολική προσέγγιση. Τόμ. Α΄. Εκδόσεις Α. Ράπτη, Αθήνα. 

5. ROBLYER, M. D. (2008), Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Διδασκαλία, μετάφραση Σπ. Πα-

παδάκης, Π. Λάμψας, Μ. Μαναράκης, επιμέλεια Μαρία Μουντρίδου. Αθήνα: Έλλην. 

6. Paivio, A. (1986). Mental representations: A dual coding approach. Oxford, England: Ox-

ford University Press 

7. Παπαδοπούλου Μ., Τσέλιος Ν., Παπαχρήστος Μ., Κόμης Β., (2008), Αξιολόγηση της ορ-

θής χρήσης χρώματος σε διεπιφάνεια χρήσης εκπαιδευτικού λογισμικού, διαθέσιμο στο 

http://www.etpe.gr/files/proceedings/22/1234439258_5%20etpe%20701-709.pdf, ημε-

ρομηνία ανάκτησης 15-5-2011 

http://www.etpe.gr/files/proceedings/22/1234439258_5%20etpe%20701-709.pdf


Η χρήση του WebQuest στη διδασκαλία της Ιστορίας- Μια διδακτική πρόταση 

 

 
Κωνσταντίνος Μπαντίκος 

Med- Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε 
Komo2003@gmail.com 

 

 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία αφορά τη διδασκα-

λία της Ιστορίας στην ΣΤ` τάξη του Δημο-

τικού Σχολείου. Παρουσιάζεται μία διδα-

κτική πρόταση για τη διδασκαλία της ενό-

τητας «Τούρκοι και Αιγύπτιοι εναντίον 

των Ελλήνων» με τη χρήση των 

WebQuests (Ιστοεξερευνήσεων). Με αυ-

τόν των τρόπο διδακτικής προσέγγισης οι 

μαθητές συμμετέχουν ενεργά και αποτε-

λεσματικά στη μάθηση, καλλιεργούν την 

κριτική και δημιουργική σκέψη, την ικα-

νότητα μεταγνώσης και ενισχύεται η ο-

μαδοσυνεργατική διδασκαλία. 

Λέξεις Κλειδιά: Ιστορία Δημοτικού Σχο-

λείου, WebQuests (Ιστοεξερευνήσεις), 

Νέες Τεχνολογίες, Λογισμικό Κατασκευής 

Ιστορικών Χαρτών 

  

Εισαγωγή 

Η ιστορία αποτελεί μια διανοητική κατα-

σκευή. Το παρελθόν είναι παρελθόν… Δεν 

έχει πλέον μια πραγματική υπόσταση. 

Δεν υπάρχουν παρά ίχνη του και όποια 

και να  είναι η αυθεντικότητα των υπο-

λειμμάτων αυτών και η μεθοδολογική 

αυστηρότητα της εργασίας του ιστορικού, 

η ιστορία είναι φόρου υποτελής στο πα-

ρόν. Δεν εκφράζει παρά τη σχέση παρό-

ντος- παρελθόντος, μια σχέση φαντασια-

κή (Moniot, H., 2002)  

Εκεί ακριβώς έγκειται και η δυσκολία στη 

διδασκαλία της Ιστορίας, κατά την οποία 

εμφανίζονται προβλήματα θεωρητικής 

αλλά και πρακτικής φύσης, τα οποία και 

θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη αν στο-

χεύουμε στην όσο το δυνατόν πληρέστε-

ρη  αποτελεσματικότητά της. Τέτοια, 

πρακτικής φύσης προβλήματα, είναι και η 

δυσκολία των μικρών μαθητών  να συνει-

δητοποιήσουν τη χρονική διάρκεια, την 

ιστορική περίοδο. Η μελέτη της Ιστορίας 

αναφέρεται στις πράξεις των ενηλίκων. 

Τα παιδιά έχουν την περιέργεια όχι όμως 

και το γνωστικό ή ψυχολογικό υπόβαθρο 

να τις ερμηνεύσουν. Ακόμη, υπάρχει μια 

δυσκολία κατανόησης των ιστορικών ό-

ρων. Οι μαθητές ενώ λένε «έχω το δίκιο 

με το μέρος μου», δεν μπορούν να κατα-



νοήσουν τον όρο «κράτος δικαίου». Το 

ίδιο συμβαίνει και με τους αφηρημένους 

όρους δικαιοσύνη, ελευθερία κλπ. (Λεο-

ντσίνης, Γ., 1996) 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, θα 

πρέπει κατά τη διδασκαλία της Ιστορίας 

να τηρούμε τις δυο από τις σπουδαιότε-

ρες διδακτικές αρχές. Πρώτον, ξεκινάμε 

τη διδασκαλία από την εμπειρία των μα-

θητών, διότι αυτό είναι και το μόνο χει-

ροπιαστό πράγμα που διαθέτουμε. Η α-

ναφορά στο παρελθόν μπορεί μερικές 

φορές να είναι πολύ αφηρημένη. Οι μα-

θητές με κατάλληλες ερωτήσεις και φα-

νταζόμενοι τους εαυτούς τους μέσα στην 

χωροχρονική συνέχεια, μπορούν να ζω-

ντανέψουν την ιστορική πραγματικότητα 

και μόνο τότε να την αντιληφθούν και να 

την κατανοήσουν. Δεύτερη σημαντική 

αρχή είναι η «χρονική εκκίνηση». Πρέπει 

να ξεκινάμε από το σήμερα, να πηγαί-

νουμε πίσω στο χρόνο και να επιστρέ-

φουμε στο σήμερα, πλουσιότεροι σε 

γνώσεις, εμπειρία και κριτική ικανότητα. 

 

Διδακτικοί σκοποί του μαθήματος της Ιστορίας 

Γενικός σκοπός της Ιστορίας είναι η ανά-

πτυξη της ιστορικής σκέψης και ιστορικής 

συνείδησης. Ο κοινά αποδεκτός σκοπός 

της μελέτης της Ιστορίας που αφορά τη 

γνώση του παρελθόντος για την κατανό-

ηση του παρόντος και το σχεδιασμό του 

μέλλοντος, υφίσταται ως βασική ιδέα για 

τον προσδιορισμό της ιστορικής συνείδη-

σης και ιστορικής σκέψης. 

Ειδικότερα, η ανάπτυξη ιστορικής σκέψης 

αφορά την κατανόηση των ιστορικών γε-

γονότων και τη σύνδεση αιτίων και απο-

τελεσμάτων, ενώ η καλλιέργεια ιστορικής 

συνείδησης αφορά την κατανόηση της 

συμπεριφοράς του ανθρώπου σε συγκε-

κριμένες καταστάσεις και την εξασφάλιση 

των προϋποθέσεων για την εκδήλωση 

υπεύθυνης συμπεριφοράς στο παρόν και 

το μέλλον. 

Έτσι με τη διδασκαλία της Ιστορίας μπο-

ρεί  ο μαθητής να αποκτήσει όχι μόνο την 

επίγνωση ότι ο σύγχρονος κόσμος αποτε-

λεί συνέχεια του παρελθόντος, αλλά και 

την επίγνωση ότι ο σύγχρονος ιστορικός 

ορίζοντας συνδέεται άμεσα με τη ζωή 

του. Ο σκοπός της ιστορικής σκέψης και 

συνείδησης συνδέεται έτσι με το γενικό-

τερο σκοπό της εκπαίδευσης που αναφέ-

ρεται στην προετοιμασία συνειδητών πο-

λιτών. (Παπαγρηγορίου, Γ., 2005, 

Δ.Ε.Π.Π.Σ. Ιστορίας, 2003) 

Θεωρούμε ότι οι γενικοί και ειδικοί στό-

χοι του μαθήματος της Ιστορίας, μπορούν 

να επιτευχθούν αποτελεσματικότερα μέ-

σω της ενεργούς συμμετοχής των μαθη-

τών στην μαθησιακή διεργασία. Ως ενερ-

γητική μάθηση ορίζουμε τις δραστηριό-

τητες που οδηγούν τους μαθητές σε ε-



νέργειες έτσι, ώστε να αποφεύγεται η 

παθητική παρακολούθηση μιας αφήγη-

σης-διάλεξης, ενώ ταυτόχρονα βοηθάμε 

τους μαθητές να συμμετέχουν, να μά-

θουν και να εφαρμόσουν την ύλη του μα-

θήματος. Κατ` αυτόν τον τρόπο, ο μαθη-

τής από παθητικός ακροατής που ανα-

λάμβανε καθήκοντα που σχεδίαζε ο δά-

σκαλος και περιοριζόταν στη μελέτη του 

σχολικού βιβλίου, μπορεί να αναλάβει 

ενεργητικό ρόλο, να γίνει δάσκαλος άλ-

λων και ερευνητής που θα αναζητά πλη-

ροφορίες από μια πληθώρα πηγών οικο-

δομώντας ,έτσι, σταδιακά τη γνώση του 

(Yang, C.H, Tzuo, P.W., Komara, C., 2011). 

Η χρήση του WebQuest στην εκπαιδευτι-

κή διαδικασία μπορεί να προσφέρει πολ-

λά προς αυτή τη κατεύθυνση. 

  

 

Η αξιοποίηση του WebQuest στη διδακτική της Ιστορίας 

Το WebQuest, αποτελεί, την τελευταία 

δεκαετία, την πιο δημοφιλή μορφή αξιο-

ποίησης του διαδικτύου στη σχολική πρά-

ξη (αγγλόφωνες χώρες) και στο χώρο της 

ιστορικής εκπαίδευσης. Ο εμπνευστής της 

ιδέας, Bernie Dodge, περιγράφει το 

WebQuest : «ως μια ερευνητική δραστη-

ριότητα κατά την οποία μερικές ή όλες οι 

πληροφορίες, οι οποίες αλληλεπιδρούν 

με τα υποκείμενα μάθησης, προέρχονται 

από τον παγκόσμιο ιστό, ενώ προαιρετικά 

πλαισιώνεται από την παρακολούθηση 

βίντεο»(Dodge, B., 2001). 

Η απήχηση και η γρήγορη αποδοχή του 

WebQuest σχετίζεται με τη συνολική δο-

μή της δραστηριότητας, καθώς διαμορ-

φώνει ένα καλά οργανωμένο πλαίσιο δι-

ερευνητικής μάθησης. Οι δραστηριότητες 

στα πλαίσιά του, υιοθετούν μια συγκε-

κριμένη δομή ερευνητικής διαδικασίας, η 

οποία διευκρινίζεται και προσδιορίζεται 

από τον/την εκπαιδευτικό σε πέντε δια-

κριτά στάδια-μέρη και απευθύνεται προς 

τους μαθητές και τις μαθήτριες με τη 

μορφή ιστοσελίδας. Το WebQuest είναι 

μια δραστηριότητα κατευθυνόμενης διε-

ρεύνησης μικρής ή μεγάλης διάρκειας, με 

ευελιξία σχεδίασης και διαχείρισης του 

χρόνου για τους εκπαιδευτικούς, που 

προάγει την ομαδοσυνεργατική μάθηση 

με τη συμμετοχή των μαθητών και των 

μαθητριών σε ομάδες εργασίας και την 

ανάληψη διακριτών ρόλων, σύμφωνα με 

τα ενδιαφέροντα και τις ατομικές τους 

ικανότητες (Yang, C.H, Tzuo, P.W., 

Komara, C., 2011). Επιτρέπει στους μαθη-

τές/τριες να εμπλακούν σε διαδικασίες 

μάθησης αυθεντικών καταστάσεων και 

όχι με κάτι που έχει νόημα μόνο στο επί-

πεδο της τάξης, συμβάλλει στην προσπά-

θεια δημιουργίας κοινοτήτων μάθησης 

για την επίλυση προβλημάτων του πραγ-

ματικού κόσμου, δημοσιοποιώντας και 



υποβάλλοντας τα αποτελέσματα της έ-

ρευνάς τους σε διαδικασίες αξιολόγησης 

και ανατροφοδότησης (Allan, J., Street, 

M., 2007, Παπανικολάου, Κ., 2009).  

  

Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου 

« Τούρκοι και Αιγύπτιοι εναντίον των Ελλήνων» 

  

 

Εμπλεκόμενες Γνωστικές Περιοχές: Ιστο-

ρία, Γλώσσα, Γεωγραφία, Τ.Π.Ε. 

Τάξη: ΣΤ` Δημοτικού  

Ενότητα: «Η Επανάσταση του 1821»   

Υποενότητα: «Τούρκοι και Αιγύπτιοι ενα-

ντίον των Ελλήνων»  

Διάρκεια: 6 διδακτικές ώρες 

 

Βασική ιδέα 

 Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο επι-

χειρεί να προσεγγίσει το διδακτικό πρό-

βλημα της αναπλαισίωσης της ιστορικής 

γνώσης. Η βασική ιδέα που κατευθύνει το 

σχεδιασμό του σεναρίου είναι οι μαθητές 

να κάνουν κάτι που έχει νόημα γι` αυτούς 

σε ομάδες εργασίας με χρήση του 

WebQuest. Η ιστορική γνώση οικοδομεί-

ται σε ένα ρεαλιστικό πλαίσιο και συνδέ-

εται με τις εμπειρίες των μαθητών. Η ι-

στορική σκέψη και συνείδηση διαμορφώ-

νεται σε συνθήκες αυθεντικότητας. 

 

Συμβατότητα με το ΔΕΠΠΣ & ΑΠΣ 

Το περιεχόμενο του διδακτικού σεναρίου 

είναι απολύτως συμβατό με το ΔΕΠΠΣ και 

το ΑΠΣ του μαθήματος της Ιστορίας στο 

Δημοτικό Σχολείο καθώς αναφέρεται στη 

διδασκαλία υπάρχουσας διδακτικής ενό-

τητας του σχολικού βιβλίου και οι διδα-

κτικοί  στόχοι που τίθενται άπτονται άμε-

σα και υπερκαλύπτουν αυτούς του ανα-

λυτικού προγράμματος, καθώς κι αυτούς 

που απορρέουν από τη μέθοδο διδακτι-

κής προσέγγισης που χρησιμοποιήθηκε, 

και οι οποίοι είναι οι  εξής: 

• Η ανάλυση, η επεξεργασία και 

κριτική τοποθέτηση των μαθητών 

απέναντι στα ιστορικά γεγονότα 

του μαθήματος 

• Να αξιοποιήσουν οι μαθητές σύγ-

χρονα τεχνολογικά εργαλεία για 

την ανακάλυψη και παρουσίαση 

της γνώσης 

• Να αναπτύξουν θετική διάθεση 

απέναντι στον  Η/Υ ως περιβάλ-

λον εργασίας και ως εργαλείο ά-

ντλησης πληροφοριών 

• Να καλλιεργήσουν δεξιότητες συ-

νεργασίας και επικοινωνίας, μέσα 

σε ένα κλίμα αποδοχής και αλλη-

λοκατανόησης 

• Να παράγουν γραπτό ιστορικό 

λόγο, ως προϊόν βιωματικής και 

συνεργατικής μάθησης, υποστη-

ριζόμενης διερεύνησης, καθώς 



και με αξιοποίηση πολλαπλών 

αναπαραστάσεων της γνώσης 

• Να συνειδητοποιήσουν τη σημα-

σία του πατριωτισμού ως παρά-

γοντα νίκης 

• Να γνωρίσουν τα κύρια σημεία 

της τουρκοαιγυπτιακής συμφω-

νίας και τα σημαντικότερα γεγο-

νότα κατά το τέταρτο και πέμπτο 

έτος της Επανάστασης 

• Να κατανοήσουν τους εξωτερι-

κούς και εσωτερικούς κινδύνους 

που απειλούσαν την Επανάσταση 

• Να προβληματιστούν για το αν οι 

καταστροφές των νησιών ήταν 

αναπόφευκτες και να εκτιμήσουν 

τις συνέπειες από τις νίκες του 

ελληνικού στόλου 

• Να διακρίνουν τα σφάλματα της 

κυβέρνησης και τις συνέπειές 

τους, και 

• Να εκτιμήσουν τη στάση του Πα-

παφλέσσα, την τακτική του Κολο-

κοτρώνη και του Ιμπραήμ, καθώς 

και τη σημασία της αντίστασης 

του Μεσολογγίου. 

 

Προαπαιτούμενες Γνώσεις 

Οι μαθητές/τριες έχουν διδαχθεί και εξα-

σκηθεί στη χρήση των σχετικών με το δι-

δακτικό σενάριο εργαλείων, των Νέων 

Τεχνολογιών, που θα πρέπει να χρησιμο-

ποιήσουν για να φέρουν σε πέρας της 

εργασίες που τους έχουν ανατεθεί. Με 

σχετικές δραστηριότητες και ανάλογα 

φύλλα εργασίας, οι μαθητές/τριες είναι 

σε θέση να χρησιμοποιούν τους φυλλο-

μετρητές (Internet Explorer, Mozzila Fire-

fox και Google Chrome) και αποτελεσμα-

τικά τις μηχανές αναζήτησης πληροφο-

ριών στο διαδίκτυο (π.χ www.google.gr), 

καθώς και να επιλέγουν τις αξιόπιστες 

πηγές. Έχουν μάθει τη χρήση του ιστορι-

κού άτλαντα Centennia για την ανάδειξη 

των χαρτών της σχετικής ιστορικής περιό-

δου, να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά 

επεξεργαστές κειμένου (π.χ Word), να 

χρησιμοποιούν το λογισμικό εννοιολογι-

κής χαρτογράφησης  Inspiration 9 ,να 

χρησιμοποιούν το Google Earth για εντο-

πισμό περιοχών σε χάρτη, να χειρίζονται 

ικανοποιητικά το λογισμικό παρουσιάσε-

ων ανοικτού κώδικα  Impress της σουϊτας 

γραφείου Open Office και να διαχειρίζο-

νται σελίδες από κοινού στο Wiki και να 

τις εμπλουτίζουν. 

 

Απαιτούμενη Υλικοτεχνική Υποδομή 

Υπολογιστής με Video προβολέα για το 

/τη δάσκαλο/α και υπολογιστές για τους 

μαθητές/τριες (2 ή 3 ανά θέση εργασίας). 

Αξιοποίηση του Εργαστηρίου Πληροφορι-

κής του σχολείου και σύνδεση με το δια-

δίκτυο. 

 

Οργάνωση της Διδασκαλίας 

Προτείνεται η συνεργατική οργάνωση σε 

ομάδες των 4 μαθητών/τριών, με υποο-



μάδες των 2 έως 3 μαθητών/τριών, ανά-

λογα με τους διαθέσιμους υπολογιστές 

και με την εμπειρία των παιδιών. Η συ-

νεργατική μάθηση αποτελεί μια ευρέως 

αποδεκτή εκπαιδευτική προσέγγιση των 

τρεχόντων εκπαιδευτικών δρώμενων, η 

οποία θεωρείται ότι ενισχύει τη μάθηση 

και την αποτελεσματικότητα στην επίδο-

ση των μαθητών (Gillies & Ashman, 2000, 

Ματσαγγούρας, Η., 2000), καθώς επίσης 

και την κοινωνική τους αλληλεπίδραση, 

βοηθώντας τους να καλλιεργήσουν θετι-

κές στάσεις απέναντι στους συμμαθη-

τές/τριες-συνεργάτες τους (Johnson & 

Johnson, 1986). Μια από τις πιο σύγχρο-

νες προσεγγίσεις συνεργατικής μάθησης 

στη σημερινή κοινωνία της πληροφορίας 

είναι η συνεργατική μάθηση μέσω της 

χρήση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση. 

Από την εποχή της εφαρμογής της τεχνο-

λογίας στην εκπαίδευση το ερευνητικό 

ενδιαφέρον γύρω από τα ωφελήματά της 

στη συνεργατική μάθηση ολοένα μεγα-

λώνει (Lipponen & Lallimo, 2004). Η σύν-

θεση της ομάδας είναι πολύ σημαντικός 

παράγοντας, για να εξασφαλίσει η συ-

νεργατική διδασκαλία το πλαίσιο στήρι-

ξης των αδύνατων και κοινωνικά μειονε-

κτούντων μαθητών/τριών. Συνιστάται η 

δημιουργία ανομοιογενών ομάδων, οι 

οποίες στα πλαίσια των τετραμελών ομά-

δων αποτελούνται σε επίπεδο μαθησια-

κών δυνατοτήτων και ικανοτήτων, συνή-

θως από ένα/μία «δυνατό/ή», δύο με 

μέτριες δυνατότητες και έναν «αδύνα-

το/η» μαθητή/τρια (Atherton, 2005). 

  

 

Περιγραφή Σταδίων Υλοποίησης του Σεναρίου 

Η υλοποίηση του σεναρίου αναμένεται 

να ολοκληρωθεί σε πέντε στάδια: 

1η Στάδιο  (εισαγωγή) 

Το πρώτο στάδιο καλύπτει την εισαγωγή 

στη νέα διδακτική ενότητα με έναν ελκυ-

στικό τρόπο, που να προετοιμάζει τους 

μαθητές και να προκαλεί το ενδιαφέρον 

τους και  την διαπραγμάτευση των βασι-

κών διδακτικών στόχων (σύνδεση με 

προηγούμενη γνώση- επέκταση).  

 

2ο Στάδιο (Αποστολή) 

Γίνεται η αναφορά στο ρόλο των μαθη-

τών και των μαθητριών και καθορίζεται η 

εργασία που πρόκειται να αναλάβουν.  

3ο Στάδιο (Διαδικασία) 

Περιγράφεται ο τρόπος πραγματοποίη-

σης της εργασίας, όπου περιλαμβάνονται 

οι προτεινόμενες πηγές (ιστοσελίδες) και 

συγκεκριμένα εργαλεία για την αναζήτη-

ση και την οργάνωση των πληροφοριών. 

 



4ο Στάδιο (Αξιολόγηση) 

Περιγράφεται ο τρόπος αξιολόγησης των 

στόχων του μαθήματος και τα κριτήρια 

αξιολόγησης. 

 

 

5ο Στάδιο (Συμπέρασμα) 

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της 

δουλειάς των ομάδων και σύνοψη αυτών 

που οι μαθητές και μαθήτριες πέτυχαν ή 

έμαθαν κατά την εκπόνηση των δραστη-

ριοτήτων. 

 

Αναλυτική Παρουσίαση 

Στη συγκεκριμένη Ιστοεξερεύνηση ο/η 

δάσκαλος/α θα παρουσιάσει τους στό-

χους των δραστηριοτήτων στους μαθη-

τές/τριες που με τη σειρά τους μέσα από 

συζήτηση και ανάλογα με τα ενδιαφέρο-

ντά τους θα υλοποιήσουν κατά τη διάρ-

κεια του προγράμματος.  

Τα παραπάνω θα υλοποιηθούν περίπου 

σε μια διδακτική (1) ώρα. 

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι 

μαθητές/τριες θα χωριστούν σε ομάδες. 

Θα αναλύσουμε τα δεδομένα και τα ζη-

τούμενα κατά την πραγμάτωση της δρα-

στηριότητας και θα ορίσουμε τα βασικά 

προς επίλυση προβλήματα, θα συζητή-

σουμε γι’ αυτά και  θα σχεδιάσουμε 

στρατηγικές επίλυσής τους, δίνοντας ρη-

τές και σαφείς οδηγίες. Επιλέγουμε για 

την Ιστοεξερεύνηση τη χρήση του διαδι-

κτύου, του Google Earth καθώς και τα 

άλλα εργαλεία- λογισμικά των νέων τε-

χνολογιών που αναφέρθηκαν παραπάνω. 

Το θέμα της Ιστορίας που θα διαπραγμα-

τευτούν οι μαθητές/τριες θα είναι με α-

φορμή το μάθημα «Τούρκοι και Αιγύπτι-

οι εναντίον των Ελλήνων» στη σελίδα 

137 του βιβλίου της Ιστορίας, για να δουν 

και να μελετήσουν τα σημαντικά ιστορικά 

γεγονότα που εξιστορούνται, καθώς και 

τις επιπτώσεις τους για την εξέλιξη της 

επανάστασης του 1821.  

Με δεδομένο ότι στις τάξεις υπάρχει ένας 

υπολογιστής και ένας video προβολέας 

και μπορεί να αξιοποιηθεί το εργαστήριο 

πληροφορικής του σχολείου, προτείνεται 

η συνεργατική διδασκαλία για την αξιο-

ποίηση του υπολογιστή από τους/τις μα-

θητές/τριες στην τάξη. Οι μαθητές/τριες 

θα μπορούν να χρησιμοποιούν συνεργα-

τικά το διαδίκτυο για πληροφορίες και το 

google earth, για να βρίσκουν στο χάρτη 

της Ελλάδας τις τοποθεσίες που αναφέ-

ρονται, να δουν τις αλλαγές που σημειώ-

θηκαν στο πέρασμα των χρόνων και να 

αποφανθούν για τη στρατηγική σημασία 

που είχαν την ιστορική περίοδο που εξε-

ρευνούμε. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημά-

νουμε ότι η αναζήτηση πηγών στο διαδί-



κτυο, ενώ φαίνεται να είναι ίδια με την 

αντίστοιχη διαδικασία με τα  παραδοσια-

κά μέσα, βιβλία, εγκυκλοπαίδειες, κ.ά. εν 

τούτοις είναι διαφορετική, γιατί απαιτεί 

την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων που αφο-

ρούν κυρίως τον εντοπισμό των κατάλλη-

λων πηγών στο διαδίκτυο, ώστε να απο-

φευχθεί ο αποπροσανατολισμός εξ αιτίας 

των πολλών επιλογών και την αποτελε-

σματική αξιολόγηση των πηγών και χρήση 

της πληροφορίας που εντοπίζεται. 

Η επιλογή των ιστοσελίδων που προτεί-

νονται στους μαθητές, στα πλαίσια της 

παρούσας ιστοεξερεύνησης, έγινε με βά-

ση τους παρακάτω άξονες: 

• Τα κριτήρια αξιολόγησης δικτυα-

κών τόπων (πατρότητα πηγής, ε-

πικαιρότητα, αντικειμενικότητα 

και αξιοπιστία) (Τζιμογιάννης, Α. 

& Σιόρεντα, Α, 2007) 

• Το περιεχόμενό τους (σχετικότητα 

με τις δραστηριότητες των μαθη-

τών, συνάφεια με τις απαιτήσεις 

του έργου και του ρόλου των μα-

θητών, συμβατότητα της παρου-

σίασης των θεμάτων –κατανοητή, 

ενδιαφέρουσα και ελκυστική-με 

το επίπεδο της συγκεκριμένης 

ομάδας μαθητών), και 

• Τη μορφή τους (φιλικότητα προς 

το χρήστη, ώστε ο σχεδιασμός και 

η όλη τους οργάνωση να ανταπο-

κρίνονται στις δεξιότητες πλοή-

γησης των μαθητών) (Erdogan, H., 

2008 ).   

Οι παραπάνω δραστηριότητες θα υλο-

ποιηθούν περίπου σε 3 ώρες που προ-

βλέπεται να διατεθούν από τις διατιθέ-

μενες στο γνωστικό αντικείμενο της Ιστο-

ρίας και της Ευέλικτη Ζώνης. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της περιόδου, 

τα παιδιά θα παρουσιάζουν τις εργασίες 

τους στις άλλες ομάδες, θα ακολουθεί 

συζήτηση και εξαγωγή συμπερασμάτων. 

Η αξιολόγηση για την Ιστοεξερεύνηση θα 

είναι 2 επιπέδων: αυτοαξιολόγηση και 

ετεροαξιολόγηση των μαθητών/τριών 

μέσω των παρουσιάσεων και των ερωτη-

ματολογίων ,διαμορφωτική αξιολόγηση 

του δασκάλου/ας καθ’ όλη τη διάρκεια 

της εκπαιδευτικής δραστηριότητας και 

τελική αξιολόγηση μέσω των ερωτηματο-

λογίων. 

Στις ιστοεξερευνήσεις η αξιολόγηση των 

μαθητών βασίζεται συνήθως σε `Ρου-

μπρίκες` (Rubrics) ή `Διαβαθμισμένα Κρι-

τήρια`, τα οποία αποτελούν ένα ιδιαίτερα 

χρήσιμο εργαλείο αξιολόγησης για την 

περιγραφή του επιθυμητού αποτελέσμα-

τος ή του επιδιωκόμενου στόχου και ο 

σχεδιασμός τους απαιτεί τον προσδιορι-

σμό: 

• Κριτηρίων αξιολόγησης που θα 

πρέπει να καλύπτουν τους επιδι-

ωκόμενους στόχους 



• Κλίμακας αξιολόγησης για τα 

προτεινόμενα κριτήρια, και 

• Συγκεκριμένα χαρακτηριστικά 

που περιγράφουν τις αναμενόμε-

νες επιδόσεις σε κάθε διαβάθμι-

ση της κλίμακας αξιολόγησης για 

κάθε κριτήριο (4teachers.org, 

2008). 

 

Διάρκεια παρουσίασης των εργασιών των 

μαθητών/τριών και αξιολόγησης 2 ώρες. 

 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Ιστοεξερεύνηση: 
«Μαθαίνω για τη δράση των Τούρκων και των Αιγυπτίων εναντίον των Ελλήνων, μέσα 

από το διαδίκτυο και το google earth» 
 

 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ας γίνουμε για λίγο εξερευνητές. Θα θέ-

λατε να ταξιδέψετε πίσω στο χρόνο, στην 

Ελλάδα του 1824 και να «βιώσετε» τα 

σημαντικά ιστορικά γεγονότα εκείνης της 

περιόδου  με τη βοήθεια του υπολογιστή; 

Να δείτε με τα μάτια της φαντασίας σας 

τα πεδία των μαχών, τους ήρωες και τα 

κατορθώματά τους, τις στιγμές μεγαλείου 

αλλά και απόγνωσης; 

Μπείτε στην παρακάτω διεύθυνση και 

παρακολουθήστε ένα απόσπασμα από 

την ταινία «Παπαφλέσσας» που αναφέ-

ρετε στη Μάχη στο Μανιάκι στις 20 Μαϊ-

ου 1825. http://youtu.be/SZk6Hv8a2bI  

Ποια είναι τα σχόλιά σας; 

ΕΡΓΑΣΙΑ 

Η εργασία που θα κάνετε, θα σας βοηθή-

σει να κατανοήσετε και να αξιολογήσετε 

τη σημασία που είχε για την εξέλιξη της 

επανάστασης του 1821 και της προσπά-

θειας για την αίσια έκβαση του απελευ-

θερωτικού αγώνα, η κοινή επίθεση Τούρ-

κων και Αιγυπτίων εναντίον των Ελλήνων. 



Επίσης θα σας βοηθήσει να αναγνωρίσετε 

τα σφάλματα που διαπράχθηκαν από του 

κυβερνώντες και τις συνέπειες που είχαν. 

Θα μάθετε πολλά νέα πράγματα για τον 

τρόπο ζωής των Ελλήνων εκείνης της πε-

ριόδου, για τους φόβους και τις ελπίδες 

τους. Ο υπολογιστής και το διαδίκτυο θα 

σας βοηθήσουν σ’ αυτό το φανταστικό 

ταξίδι. Αφού ολοκληρώσετε την εργασία 

σας θα μπορείτε να εντοπίζετε εύκολα 

την πληροφορία σε δικτυακούς τόπους 

και να «ταξιδεύετε» μέσα από τα εργα-

λεία των νέων τεχνολογιών, εύκολα και 

γρήγορα. 

ΠΗΓΕΣ 

Για πληροφορίες Βικιπαίδεια: 

http://el.wikipedia.org 

Για βίντεο και εκπαιδευτικό υλικό: 

http://youtube.com 

Ίδρυμα Μείζονος Πολιτισμού: 

http://www.ime.gr 

1821-2001: 180 χρόνια από της Ελληνική 

Επανάσταση - Η έκθεση της Βουλής των 

Ελλήνων http://www.parliament.gr/1821  

Μουσείο Μπενάκη -Συλλογές ζωγραφι-

κής, σχεδίων και χαρακτικών- Ιστορικά 

κειμήλια  http://www.benaki.gr  

Απεικονίσεις της Επανάστασης του 1821 

σε νομίσματα  

http://www.mathima.gr/education/yliko/

files_yliko/25h_Martiou_nomismata.html   

Εικόνες ηρώων του1821 

http://www.mathima.gr/education/yliko/

files_yliko/25h_Martiou_prosopa.html 

Εικόνες από την εποχή της Επανάστασης 

του 1821 

http://www.mathima.gr/education/yliko/

files_yliko/25h_Martiou_eikones.html  

Εργαλείο του Παγκόσμιου Ιστού Web 2.0 

για περιήγηση στην Ελλάδα και σ’ όλο τον 

κόσμο: http://googleearth.com 

Όπλα και ιστορικά κειμήλια από την Επα-

νάσταση του 1821 

http://platon.teipir.gr/AgiaLavra/hotdog2

5/data/monikeim.htm  

Βιογραφία του Ιμπραήμ 

http://www.mani.org.gr/istor/impraim/i

mpraim.htm  

Αναφορά στα χρόνια της Τουρκοαιγυπτι-

ακής επίθεσης εναντίον των Ελλήνων 

http://www.ime.gr/chronos/12/gr/1821_

1833/polemos/03.html  

Η καθημερινή ζωή κατά την Τουρκοκρα-

τία   

http://palio.antibaro.gr/society/istoria_m

ath_24_53.pdf  

Στρατιωτικές Τακτικές τα χρόνια 1825-

1829, σελ. 7-17 

http://dis.army.gr/pdf/Epanastash_1821.

pdf  

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κι όποια 

άλλη πηγή θεωρείτε ότι θα σας βοηθήσει. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Εργαστείτε σε ομάδες των 3-5 μαθη-

τών/τριών, ως Γεωγράφοι, Ιστορικοί, 

Στρατιωτικοί, Μηχανικοί-Ναυπηγοί και 

απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις, 

που αντιστοιχούν στην ομάδα σας, αφού 
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μελετήσετε τις πηγές που σας δίνονται, ή 

και άλλες που θα βρείτε στο διαδίκτυο 

μόνοι/ες σας. Όταν τελειώσετε, πρέπει να 

δημιουργήσετε 5-8 σελίδες σε Word (σε-

λίδες κειμένου), ή Power Point (διαφά-

νειες) όπου να απαντάτε στις παρακάτω 

ερωτήσεις προσθέτοντας από τις πηγές 

που χρησιμοποιήσατε κείμενα και εικόνες 

για τα επιχειρήματά σας. 

 

Ομάδα Γεωγράφων 

1. Εντοπίστε με το Google Earth τις ση-

μαντικότερες τοποθεσίες στις οποίες 

έγιναν οι μάχες που αναφέρονται σ` 

αυτή την περίοδο. Εντοπίστε με το 

Centennia τους χάρτες της Οθωμανι-

κής Αυτοκρατορίας και της Ελλάδας 

από το 1820 έως 1830 και σημειώστε 

τις αλλαγές που έγιναν. Στη συνέχεια 

αποθηκεύσετε τους χάρτες για να 

μπορέσετε να τους χρησιμοποιήσετε 

στο Word ή στο Power Point που θα 

κάνετε. 

2. Τοποθετήστε στο χάρτη της Ελλάδας 

τις πιο κοντινές πόλεις, νομούς και νη-

σιά όπου έγιναν οι σχετικές μάχες-

ναυμαχίες.  

3. Σημειώστε σε χάρτη την πορεία των 

τουρκικών και αιγυπτιακών στρατευ-

μάτων-στόλου μέχρι τα πεδία των μα-

χών. 

Ομάδα Ιστορικών 

1. Ποιο ήταν το τουρκοαιγυπτιακό σχέ-

διο; 

2. Σε ποιες περιοχές επιτέθηκαν οι 

Τούρκοι και Αιγύπτιοι;  

3. Ποιοι ήταν οι εξωτερικοί και εσωτερι-

κοί κίνδυνοι που απειλούσαν την Ε-

πανάσταση; 

4. Πως ήταν η καθημερινή ζωή των Ελ-

λήνων εκείνης της περιόδου;  

5. Ποια ήταν τα σφάλματα των Ελλήνων 

πολιτικών εκείνης της περιόδου και τι 

συνέπειες είχαν;   

Ομάδα Μηχανικών-Ναυπηγών 

1. Πως κατασκευάζονταν οι αμυντικές 

τοποθεσίες;  

2. Τι είδους πλοία αποτελούσαν το στό-

λο των αντίπαλων δυνάμεων; 

3. Με ποια μέσα γίνονταν οι μεταφορές 

του πολεμικού υλικού, αλλά και του 

υλικού τροφοδοσίας των αντιμαχο-

μένων; 

Ομάδα Στρατιωτικών 

1. Με ποια κριτήρια έγινε η επιλογή των 

τοποθεσιών όπου έγιναν οι μάχες; 

2. Πως ήταν οργανωμένα τα στρατεύμα-

τα και ο στόλος; 

3. Ποιος ήταν ο οπλισμός και τα μέσα 

που χρησιμοποιούσαν τα στρατεύμα-

τα; 

4. Πως σχεδιάζονταν οι μάχες; 

Αξιολόγηση 

Για την αξιολόγηση της προσπάθειά σας, 

ως προς την πλοήγηση στο διαδίκτυο και 

τη συνεργασία σας στις ομάδες ,θα πρέ-

πει να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο 



που θα σας δοθεί βάζοντας ένα Χ στην 

απάντηση που σας ταιριάζει .Επίσης για 

να αξιολογήσετε τις Word ή Power Point 

παρουσιάσεις των συμμαθητών/τριών 

σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον 

πίνακα που  θα σας δοθεί και ο οποίος 

αξιολογεί την εργασία σας ως προς τους 

τομείς: Μορφή-περιεχόμενο παρουσία-

σης των μαθητών (σε επίπεδο ομάδας) 

και Διεξαγωγή παρουσίασης (σε ατομικό 

και επίπεδο ομάδας) 

Συμπέρασμα 

Συγχαρητήρια! Με τη βοήθεια του διαδι-

κτύου, του google earth και των άλλων 

εργαλείων-λογισμικών, μόλις ξεκινήσατε 

το ταξίδι σας, για να «βιώσετε» τις σημα-

ντικές ιστορικές στιγμές της Πατρίδας 

μας. 

 

 

Σύνοψη 

Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο αξιο-

ποιεί τις νέες τάσεις και εξελίξεις στη 

χρήση των Τ.Π.Ε στην εκπαιδευτική δια-

δικασία και επιπλέον υπηρετεί τους στό-

χους της ανοικτής, ευέλικτης, εξατομι-

κευμένης, μαθητοκεντρικής και αυτοε-

λεγχόμενης μάθησης. Επιπρόσθετα παρέ-

χει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να 

μεταβεί από κλειστά ερωτήματα που ευ-

νοούν την απομνημόνευση,  σε ερωτήμα-

τα/προβλήματα που απαιτούν από τους 

μαθητές να σταθούν κριτικά απέναντι 

στις διαθέσιμες πληροφορίες, να αναλύ-

σουν, να συγκρίνουν , να συνθέσουν και  

να εκθέσουν τις απόψεις τους,  επιτρέπο-

ντάς τους κατ` αυτόν τον τρόπο να οικο-

δομήσουν μόνοι τους τη νέα γνώση. Θε-

ωρούμε, επίσης,  ότι ο προσεκτικός σχε-

διασμός του διδακτικού σεναρίου, η 

ποιότητα των προτεινόμενων πηγών και 

του εκπαιδευτικού υλικού, σε συνδυασμό 

με τις δομημένες και προκαθορισμένες 

δραστηριότητες,  εκπληρώνουν σε σημα-

ντικό βαθμό τους στόχους που τέθηκαν 

αρχικά. 
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Περίληψη 

Η εργασία αυτή  παρουσιάζει μια διαθε-

ματική διδακτική πρόταση για το Γυμνά-

σιο, στο πλαίσιο των στόχων του Νέου 

Σχολείου. Εμπλέκει εκπαιδευτικούς δια-

φορετικών γνωστικών αντικειμένων και 

μπορεί να υλοποιηθεί κατά μία ακολου-

θία μαθημάτων ή  σαν project. Γενικός 

σκοπός της προσέγγισης είναι η επιλογή 

του κατάλληλου προσανατολισμού ενός 

σπιτιού και της χωροθέτησης των δωμα-

τίων του, έτσι ώστε να γίνεται η καλύτερη 

δυνατή εξασφάλιση των εσωκλιματικών 

συνθηκών (θερμική και οπτική άνεση, 

ποιότητα αέρα), με την ελάχιστη κατανά-

λωση ενέργειας, αξιοποιώντας διαθέσι-

μες φυσικές ενεργειακές  πηγές (ήλιος, 

αέρας). Εστιάζει σε εκείνες τις αρχές του 

βιοκλιματικού σχεδιασμού που δεν επι-

βαρύνουν το κόστος κατασκευής ενός 

σπιτιού. Προτείνονται δραστηριότητες 

που περιλαμβάνουν μετρήσεις στο πεδίο, 

εμπλουτισμό της Βικιπαίδεια, σύνθεση 

ενός βιοκλιματικού σπιτιού με χρήση δια-

δραστικής εκπαιδευτικής εφαρμογής που 

σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε γι’ αυτό το 

σκοπό, καθώς και ατομικές και ομαδικές 

εργασίες προκειμένου να υπάρξει ένα 

μέτρο αξιολόγησης της διδακτικής πα-

ρέμβασης.  

 Λέξεις - κλειδιά: Περιβαλλοντική εκπαί-

δευση,  βιοκλιματικότητα, ενέργεια, 

project  

 

Εισαγωγή 

Η βιοκλιματικότητα μιας κατοικίας, δη-

λαδή οι επιλογές στη φάση κατασκευής 

της που θα οδηγήσουν σε ενεργειακή οι-

κονομία με την καλύτερη εκμετάλλευση 

φυσικών ενεργειακών πηγών, δεν αποτε-

λεί άμεσα θέμα διδασκαλίας του Αναλυ-

τικού Προγράμματος Σπουδών στο ελλη-

νικό Γυμνάσιο. Όμως, στοιχεία του θέμα-



τος βρίσκονται σε διάφορα γνωστικά α-

ντικείμενα και συγκεκριμένα τη Γεωγρα-

φία Α’ Γυμνασίου (Ενότητα Β’: Φυσικό 

περιβάλλον και  κεφ. Γ2-Φυσικοί & Αν-

θρώπινοι πόροι), τη Φυσική Γ’ Γυμνασίου 

(Ενότητα 3: Οπτική, §6.2-Διάδοση του 

φωτός), την Οικιακή Οικονομία Α’ Γυμνα-

σίου (Ενότητα 5: Κατοικία) και Β’ Γυμνα-

σίου (Ενότητα 6: Οικολογία και Κατοικία), 

αποτελεί δε αντικείμενο διαπραγμάτευ-

σης της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. 

Η σημαντικότητα των επιλογών που σχε-

τίζονται με τη βιοκλιματικότητα για την 

ενεργειακή οικονομία, καθώς και η ανά-

γκη ενεργητικής εμπλοκής των μαθητών 

σε δραστηριότητες που έχουν σαν ανα-

φορά σύγχρονα και αυθεντικά περιβάλ-

λοντα, θεωρούμε ότι, αφενός μετασχη-

ματίζουν  τους μαθητές σε ενεργούς  πο-

λίτες, αφετέρου οδηγούν σε καλύτερα 

μαθησιακά αποτελέσματα. Οι δραστηριό-

τητες που υλοποιούνται δεν περιορίζο-

νται στην απόκτηση γνώσεων αλλά προ-

σανατολίζονται στην εφαρμογή γνώσεων 

για την επίλυση προβλημάτων, βασική 

αρχή για την ανάπτυξη δεξιοτήτων κριτι-

κής και δημιουργικής σκέψης.  Οι μαθη-

τές πραγματεύονται θέματα που αφο-

ρούν τον προσανατολισμό στο χώρο, διε-

ρευνούν τη φαινομενική πορεία του Ήλι-

ου τις διάφορες εποχές και τις επιπτώσεις 

στο μέγεθος της σκιάς ενός αντικειμένου, 

συνδυάζουν τον προσανατολισμό μιας 

κατοικίας με την καλύτερη δυνατή εκμε-

τάλλευση της ηλιακής θερμότητας και  

κατανοούν την αξία της επιλογής κατάλ-

ληλης φύτευσης για αποτελεσματικό αε-

ρισμό και φωτισμό. Με τη βοήθεια εικο-

νικού εργαστηρίου τους δίνεται η δυνα-

τότητα να σχεδιάσουν  μια κατοικία με 

στόχο την ενεργειακή οικονομία μέσω της 

εκμετάλλευσης φυσικών πηγών ενέργει-

ας. Η αλληλεπιδραστικότητα της εφαρμο-

γής στοχεύει να κινητοποιήσει τους μα-

θητές στη διερεύνηση και οικοδόμηση 

της γνώσης, η δε συνολική διδακτική πα-

ρέμβαση στην ευαισθητοποίηση και ε-

νεργοποίησή τους για την ανάγκη μεγα-

λύτερης ενεργειακής  οικονομίας. 

 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Το παρόν διδακτικό σενάριο και η συνε-

πακόλουθη διδακτική πρόταση, έχει ως 

θεωρητικό πλαίσιο τον κοινωνικό εποικο-

δομητισμό, στηριζόμενη αφενός στις 

προαντιλήψεις των μαθητών και αφετέ-

ρου στην επίδραση του κοινωνικού και 

πολιτισμικού πλαισίου για τη διδασκαλία 

των Φυσικών Επιστημών, δίνοντας έμφα-

ση στη μάθηση μέσα από αυθεντικά πε-

ριβάλλοντα, με δραστηριότητες που 

προωθούν την ενεργητική συμμετοχή. 



Η βιωματική άσκηση στο πεδίο, η παρά-

θεση κειμένων, η εργασία στο Διαδίκτυο, 

η άσκηση μέσω προσομοίωσης και οι α-

τομικές και ομαδικές εργασίες δίνουν 

δυνατότητες πολλαπλών προσεγγίσεων 

του θέματος. Οι μαθητές εμπλέκονται σε 

δραστηριότητες που τους οδηγούν να 

παρατηρούν, να αξιολογούν καταστάσεις, 

να διατυπώνουν υποθέσεις, να προτεί-

νουν ελέγχους στις υποθέσεις τους, να 

διερευνούν, να επιλέγουν τρόπους επί-

λυσης προβλημάτων και να παίρνουν α-

ποφάσεις και να εργάζονται συλλογικά με 

βάση το φύλλο εργασίας. Με αυτή την 

προσέγγιση επιχειρείται η οριζόντια δια-

σύνδεση πολλών  διδακτικών αντικειμέ-

νων, η χρήση ποικίλων  διδακτικών εργα-

λείων και η δυνατότητα εμπλοκής και 

συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών δια-

φορετικών ειδικοτήτων. Οι Καλαϊτζίδης & 

Ουζούνης (2000: 76) τονίζουν: "Η διεπι-

στημονικότητα είναι ένας τρόπος οργά-

νωσης της εξειδικευμένης γνώσης που 

διαφοροποιεί και τροποποιεί τις έννοιες 

και τα όρια των ποικίλων επιστημονικών 

περιοχών και τους δίνει νέα και πρωτό-

τυπη μορφή. Αποκαλύπτει την ενότητα 

και ποικιλία των φαινομένων ώστε να 

επιλυθούν τα περιβαλλοντικά ζητήματα, 

που είναι συχνά πολύπλοκα και προβλη-

ματικά.". 

Η ομαδοσυνεργατική λειτουργία των μα-

θητών προωθείται καθ’ όλη τη διάρκεια 

της διδακτικής προσέγγισης με στόχο την 

παράλληλη ανάπτυξη γνωστικών και κοι-

νωνικών στόχων. Ο/Η εκπαιδευτικός ορ-

γανώνει τη μαθησιακή διαδικασία, συ-

ντονίζει τις δραστηριότητες και έχει ρόλο 

παρακινητικό και υποστηρικτικό. Συντονί-

ζει, επίσης, τη συζήτηση και βοηθά στην 

ανακεφαλαίωση, την  εξαγωγή συμπερα-

σμάτων και τον αναστοχασμό. 

 

Αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού κτιρίων 

Σύμφωνα με μετρήσεις, το 41% της συνο-

λικής παραγόμενης ενέργειας στις χώρες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης δαπανάται για 

την κάλυψη των αναγκών των κτιρίων σε 

θέρμανση και ψύξη (Αξαρλή, 2009). Αν 

συνυπολογίσουμε τις δαπάνες για φωτι-

σμό των κτιρίων, γίνεται εύκολα αντιλη-

πτή η αναγκαιότητα μείωσης των κτιρια-

κών ενεργειακών δαπανών. 

Η εφαρμογή των αρχών της βιοκλιματικής 

αντίληψης για το σχεδιασμό κτιρίων υπό-

σχεται εξοικονόμηση ενέργειας για θέρ-

μανση και ψύξη ως και 60% και για φωτι-

σμό ως και 30% (Γεωργιάδου, Ανδρεαδά-

κη-Χρονάκη, & Ζήσης, 1996; Ενεργειακό 

Γραφείο Κυπρίων Πολιτών, 2010). Κινεί-

ται στην κατεύθυνση μιας βιώσιμης, αει-

φορικής διαχείρισης των φυσικών πόρων 



και αποσκοπεί στην προσαρμογή των κτι-

ρίων στο φυσικό περιβάλλον και στο το-

πικό κλίμα, εξυπηρετώντας τρεις βασι-

κούς στόχους που διασφαλίζουν το μι-

κρότερο δυνατό ενεργειακό και περιβαλ-

λοντικό αποτύπωμα: 

α. Την εξοικονόμηση συμβατικής ενέρ-

γειας με την εκμετάλλευση της ηλιακής 

ενέργειας για την θέρμανση των κτιρίων 

και των δροσερών ανέμων για τον δροσι-

σμό τους 

β. Την προστασία του περιβάλλοντος με 

τη μείωση των ρύπων 

γ. Τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, 

δηλ. της θερμικής και οπτικής άνεσης και 

της ποιότητας του αέρα (Crosbie, 1997: 5; 

WILDWATERWALL, 2011; Ενεργειακό 

Γραφείο Κυπρίων Πολιτών, 2010; Χρυσο-

μαλλίδου, n.d.). 

Παρότι οι στρατηγικές βιοκλιματικού 

σχεδιασμού ποικίλουν ανάλογα με τον 

τόπο και το τοπικό κλίμα, μπορούν να 

εφαρμοστούν σε οποιοδήποτε οικοδόμη-

μα, με τη βασική ιδέα να παραμένει η 

ίδια: μεγιστοποίηση των κερδών από την 

ηλιακή θερμότητα και ελαχιστοποίηση 

τους το καλοκαίρι. (NAHB Research Cen-

ter, Southface Energy Institute, and Oak 

Ridge National Laboratory, 2000: 1-2; 

Χρυσομαλλίδου, n.d.). Η Ελλάδα έχει συ-

γκριτικά πλεονεκτήματα έναντι άλλων 

χωρών, λόγω του ευνοϊκού κλίματος και 

των άπλετων φυσικών, ανανεώσιμων πό-

ρων που διαθέτει και οφείλουμε να τα 

αξιοποιήσουμε (Γεωργιάδου, Ανδρεαδά-

κη-Χρονάκη, & Ζήσης, 1996; Ενεργειακό 

Γραφείο Κυπρίων Πολιτών, 2010). 

Οι αρχές σχεδιασμού ενός βιοκλιματικού, 

ή παθητικά ηλιοθερμαινόμενου κτιρίου, 

καθορίζονται από τη γνώση της «φαινο-

μενικής ημερήσιας πορείας του ήλιου» 

(Εικόνα 2) και της διαρκούς μεταβολής 

της κατά τη διάρκεια του έτους, που σχε-

τίζεται άμεσα με την εναλλαγή των επο-

χών αφού συνδέεται με την κατεύθυνση 

των ηλιακών ακτίνων (Εικόνα 1α). Η ηλια-

κή ενέργεια που φτάνει στη Γη είναι μεν 

σταθερή, αλλά η προσπίπτουσα ενέργεια 

σε μία επιφάνεια εξαρτάται από την επο-

χή του έτους, την ώρα της ημέρας καθώς 

και από το γεωγραφικό πλάτος, την σκία-

ση, διάφορα  μετεωρολογικά στοιχεία, 

κ.ά. Αυτή η γνώση μας βοηθά στην εξα-

γωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για το 

σχεδιασμό των κτιρίων και την τοποθέτη-

ση των χώρων σε σχέση με τις απαιτήσεις 

ηλιασμού, φωτισμού, θέρμανσης και αε-

ρισμού/ψύξης (Mazria, 1979: 11; NAHB 

Research Center, Southface Energy 

Institute, and Oak Ridge National 

Laboratory, 2000: 1; Αξαρλή, 2009: 11; 

Γεωργιάδου, Ανδρεαδάκη-Χρονάκη, & 

Ζήσης, 1996). 



 

Εικόνα 1α: Η κλίση του νοητού άξονα της Γης και η εναλλαγή των εποχών 

 

Η παρούσα προσέγγιση επικεντρώνει σε 

εκείνες τις αρχές βικλιματικού σχεδια-

σμού που, αφενός  εξυπηρετούν τους 

προαναφερθέντες τρεις βασικούς στό-

χους της βιοκλιματικής αντίληψης, αφε-

τέρου αξιοποιούν όλες τις θετικές παρα-

μέτρους του κλίματος όπως την ηλιακή 

ακτινοβολία, τους ανέμους, το μικροκλί-

μα και τη βλάστηση (Κοντορούπης, 2003), 

χωρίς να επιβαρύνουν το κόστος κατα-

σκευής ενός σπιτιού και αφορούν: 

1. Τον προσανατολισμό του σπιτιού: Η 

ηλιακή ακτινοβολία πρέπει να εισέρχεται 

στο κτίριο το χειμώνα και να αποτρέπεται 

το καλοκαίρι (WILDWATERWALL, 2011). 

Για τη βέλτιστη εκμετάλλευση της ηλια-

κής ακτινοβολίας,  το σχήμα του κτιρίου 

πρέπει -εφόσον είναι δυνατόν- να είναι 

επιμηκυμένο κατά τον άξονα Ανατολής-

Δύσης (Mazria, 1979: 79), δηλαδή, η μία 

από τις μεγάλες πλευρές να βλέπει νότια 

(Εικόνα 1β-1). Μια απόκλιση ±20ο δεν 

μεταβάλλει ουσιαστικά την απόδοση των 

νότια προσανατολισμένων ανοιγμάτων. 

(Crosbie, M.J., ed., 1997: 6; Mazria, 1979: 

73, 82; NAHB Research Center, Southface 

Energy Institute, and Oak Ridge National 

Laboratory, 2000: 2; Αξαρλή, 2009: 12; 

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών, 

2010; Χρυσομαλλίδου, n.d.). Στην περί-

πτωση που δεν είναι εφικτή η επιμήκης 

κατασκευή προσανατολίζουμε μία πλευ-

ρά του σπιτιού προς το Νότο με αποδεκτή 

απόκλιση ±20ο (Εικόνα 1β-2). 



 

Εικόνα 1β-1, 1β-2: Στιγμιότυπα από την υπολογιστική εφαρμογή «Το Βιοκλιματικό σπίτι» 

2. Το μέγεθος των ανοιγμάτων (παρα-

θύρων) σε σχέση με τον προσανατολι-

σμό: Τα ανοίγματα της βόρειας όψης εί-

ναι αναγκαία γιατί λειτουργούν ως πνεύ-

μονες δροσισμού του κτιρίου κατά τη 

διάρκεια των θερμότερων ωρών της ημέ-

ρας και, αν και ηλιάζονται μόνο νωρίς το 

πρωί και αργά το απόγευμα κατά τη 

διάρκεια του καλοκαιριού, προσφέρουν 

καλή ποιότητα φωτισμού των χώρων. 

Παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες θερμικές 

απώλειες το χειμώνα και γι’ αυτό επιλέ-

γουμε ανοίγματα μικρών διαστάσεων. Τα 

ανοίγματα της νότιας όψης έχουν ιδεώδη 

προσανατολισμό αφού δέχονται περίπου 

το 90% της ημερήσιας ακτινοβολίας, κα-

τανεμημένης στις διάφορες εποχές του 

έτους με τον πιο ευνοϊκό τρόπο. Προτεί-

νονται μεγάλες σχετικά διαστάσεις αλλά, 

το καλοκαίρι, απαιτούν ηλιοπροστασία 

για την αποφυγή υπερθέρμανσης. Τα α-

νοίγματα της ανατολικής και δυτικής ό-

ψης, κατά τη διάρκεια του χειμώνα, δέ-

χονται την ηλιακή ακτινοβολία για λίγες 

ώρες αλλά με σχεδόν οριζόντια κατεύ-

θυνση. Σαν αποτέλεσμα, η ηλιακή ακτι-

νοβολία διεισδύει σε μεγάλο βάθος 

στους χώρους του κτιρίου και κρίνεται 

αξιοποιήσιμη. (Mazria, 1979: 101-104; 

WILDWATERWALL, 2011; Αξαρλή, 2009: 

12; Γεωργιάδου, Ανδρεαδάκη-Χρονάκη, & 

Ζήσης, 1996: 99-100, 103, 121; Χρυσο-

μαλλίδου, n.d.). Επειδή στα περισσότερα 

κλίματα το ενεργειακό ισοζύγιο των ανα-

τολικών και των δυτικών ανοιγμάτων εί-

ναι από ουδέτερο έως αρνητικό κατά τη 

διάρκεια του χειμώνα, συνυπολογίζοντας 

την ανάγκη για φωτισμό, έχουμε τη δυνα-

τότητα να επιλέξουμε μέγεθος μεγαλύτε-

ρο από αυτό των βόρεια και μικρότερο 

από των νότια προσανατολισμένων α-

νοιγμάτων (Mazria, 1979: 104). 

3. Τη χωροθέτηση των δωματίων: Η νό-

τια όψη του σπιτιού είναι η κατεξοχήν 

επιφάνεια συλλογής της ηλιακής ακτινο-



βολίας (Γεωργιάδου, Ανδρεαδάκη-

Χρονάκη, & Ζήσης, 1996: 103). Όπως σε 

ένα αυτοκίνητο που έχει εκτεθεί στον ή-

λιο, έτσι και η ηλιακή ακτινοβολία που 

εισέρχεται στο χώρο του σπιτιού μέσω 

των νότια προσανατολισμένων παραθύ-

ρων προκαλεί αύξηση της θερμοκρασίας 

(Crosbie, M.J., ed., 1997: 12). Επομένως, 

οι χώροι που κατοικούνται περισσότερες 

ώρες κατά τη διάρκεια της ημέρας και 

απαιτούν υψηλές θερμοκρασίες τοποθε-

τούνται στο νότιο προσανατολισμό (κα-

θιστικό, κουζίνα, γραφείο), οι δε χώροι με 

χαμηλές απαιτήσεις θερμοκρασίας τοπο-

θετούνται προς τη βορινή πλευρά, ώστε, 

λειτουργώντας μονωτικά, να περιορίζουν 

τις θερμικές απώλειες από τους χώρους 

με υψηλότερες απαιτήσεις (Mazria, 1979: 

87-90; Αξαρλή, 2009: 11).  

4. Τη φυτοπροστασία του σπιτιού και 

των ανοιγμάτων του από τους ψυχρούς 

ανέμους και την ηλιακή ακτινοβολία: Ο 

άνεμος και η ηλιακή ακτινοβολία είναι οι 

δύο σημαντικότεροι φυσικοί παράγοντες 

που αντιμετωπίζονται με τη βλάστηση. 

Στη βόρεια όψη, για προστασία από τους 

βόρειους ψυχρούς ανέμους του χειμώνα, 

φυτεύουμε αειθαλή δέντρα. Όταν επιζη-

τείται ηλιασμός το χειμώνα και σκιασμός 

το καλοκαίρι χωρίς περιορισμό του φυσι-

κού φωτισμού, τα φυλλοβόλα φυτά είναι 

τα πλέον κατάλληλα (ανατολική, δυτική 

και νότια πλευρά). Παράλληλα η βλάστη-

ση, απορροφώντας θερμότητα, μειώνει 

την εξωτερική θερμοκρασία. (Mazria, 

1979: 263-264; NAHB Research Center, 

Southface Energy Institute, and Oak Ridge 

National Laboratory, 2000: 3; 

WILDWATERWALL, 2011; Γεωργιάδου, 

Ανδρεαδάκη-Χρονάκη, & Ζήσης, 1996: 90-

91, 99 ; Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πο-

λιτών, 2010; Χρυσομαλλίδου, n.d.). Λόγω 

της υψηλής τροχιάς του ήλιου τους μήνες 

Ιούνιο ως Αύγουστο, αποτελεσματικό 

σκιασμό προσφέρουν φυλλοβόλα φυτά -

όπως το αμπέλι- που αναρριχώνται σε 

πέργκολα που ξεκινά από τον τοίχο της 

νότιας πλευράς (Γεωργιάδου, Ανδρεαδά-

κη-Χρονάκη, & Ζήσης, 1996: 93). 

5. Το φυσικό αερισμό του σπιτιού: Η το-

ποθέτηση παραθύρων αντιδιαμετρικά 

διευκολύνει το φυσικό αερισμό του σπι-

τιού, που γι’ αυτό το λόγο χαρακτηρίζεται 

ως διαμπερής αερισμός (Mazria, 1979: 

262; Crosbie, M.J., ed., 1997: 8; 

WILDWATERWALL, 2011). Για την επίτευ-

ξη φυσικού δροσισμού απαιτείται η προ-

στασία του κτιρίου -και ιδιαίτερα των α-

νοιγμάτων του- από τον ήλιο και η μετα-

φορά θερμότητας προς το ύπαιθρο, με 

φυσικό αερισμό (WILDWATERWALL, 

2011; NAHB Research Center, Southface 

Energy Institute, and Oak Ridge National 

Laboratory, 2000: 3). 

 



Στοιχεία από εφαρμογή στην τάξη/ Συμπεράσματα 

Η παρούσα διδακτική πρόταση έχει ε-

φαρμοστεί στην τάξη, στο 1ο Γυμνάσιο 

Μυτιλήνης, τη χρονική περίοδο Ιανουα-

ρίου-Φεβρουαρίου 2012. Το δείγμα ε-

φαρμογής περιλάμβανε τους 24 μαθητές 

ενός τμήματος της B’ Γυμνασίου. Διήρκη-

σε έξι (6) διδακτικές ώρες και πραγματο-

ποιήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος της 

Γεωγραφίας. Η διδακτική παρέμβαση ε-

ξελίχθηκε παρουσία των συγγραφέων 

που παρακολούθησαν τη διαδικασία ε-

φαρμογής.  

Από την εργασία των μαθητών στην ομά-

δα καθώς και από τις απαντήσεις στο 

φύλλο εργασίας που συμπλήρωσαν ατο-

μικά, φαίνεται ότι: 

Οι μαθητές  έδειξαν ενδιαφέρον και α-

νταποκρίθηκαν με την ενεργή συμμετοχή 

τους κατά την πραγματοποίηση της εργα-

σίας στο πεδίο. Το φύλλο  εργασίας συ-

μπληρώθηκε ικανοποιητικά από την 

πλειοψηφία των μαθητών. Παρατηρήθη-

κε δυσκολία στην κατανόηση της φαινο-

μενικής πορείας του Ήλιου (Εργασία 

Β1β), δυσκολία που άλλωστε αναφέρεται 

σαν εναλλακτική ιδέα των μαθητών στη 

βιβλιογραφία (Σιγάλας, και συν., 2010: 

485). Για να ξεπεραστεί η προαναφερθεί-

σα δυσκολία προτείνεται η αξιοποίηση 

των εικόνων 1α και 2. Η διαδικασία του 

εμπλουτισμού της Βικιπαίδεια εντυπωσί-

ασε τους συμμετέχοντες που συνέθεσαν 

ένα κείμενο, αλλά η  διαδικασία της επε-

ξεργασίας  ανατέθηκε σε μία ομάδα. 

Προτείνεται η παράλληλη δραστηριότητα 

στο μάθημα της πληροφορικής έτσι ώστε 

να ολοκληρώνεται παρουσία όλων των 

μαθητών. Ιδιαίτερο ήταν το ενδιαφέρον 

των μαθητών κατά τη διάρκεια του σχε-

διασμού ενός βιοκλιματικού σπιτιού μέ-

σω  της εφαρμογής  Biohome, στοιχείο 

που αναδεικνύει τη σημασία των δια-

δραστικών δραστηριοτήτων και της αξιο-

ποίησης των Τεχνολογιών της Πληροφο-

ρίας και της Επικοινωνίας.  Οι μαθητές 

ήταν χωρίστηκαν σε ομάδες των 2-3 μα-

θητών ανά Η/Υ, συνολικά 10 ομάδες. Η 

διαδικασία της σύνθεσης δεν τους δυ-

σκόλεψε και η πλειοψηφία των ομάδων 

σχεδίασαν το βιοκλιματικό σπίτι έτσι ώ-

στε να ικανοποιεί όλους τους όρους της 

βιοκλιματικότητας. Η ανά ομάδα προφο-

ρική αιτιολόγηση των επιλογών τους στο 

τέλος της διδακτικής ώρας, κατάδειξε την 

πλήρη κατανόηση των αρχών πάνω στις 

οποίες στηρίζεται η βιοκλιματική αρχιτε-

κτονική, γεγονός που μας επέτρεψε να 

αξιολογήσουμε το βαθμό επιτυχίας της 

παρέμβασης. Υποστηρικτικό του βαθμού 

κατανόησης ήταν η δραστηριότητα αξιο-

λόγησης της βιοκλιματικότητας της σχο-

λικής τους τάξης (εργασία Γ2γ), καθώς και 

οι απαντήσεις που έδωσαν οι μαθητές 

κατά την ολοκλήρωση της συνολικής δι-

δακτικής παρέμβασης, στην ερώτηση: 



«Αν χτίζατε ένα σπίτι, θα επιλέγατε σε 

ακολουθήσετε τον βιοκλιματικό σχεδια-

σμό, και αν ναι γιατί;». Στη συζήτηση που 

ακολούθησε δικαιολόγησαν την επιλογή 

του βιοκλιματικού σχεδιασμού για οικο-

νομικούς και περιβαλλοντικούς λόγους. 

Προτείνεται ο διδάσκων  να υποστηρίξει 

θεωρητικά  την πρόταση  με ανακεφα-

λαίωση των συμπερασμάτων στο τέλος 

κάθε φάσης του προτεινόμενου σεναρί-

ου. 

 

Εκπαιδευτικό σενάριο 

Σκοπός και Στόχοι 

Γενικός Σκοπός: Η επιλογή του κατάλλη-

λου προσανατολισμού ενός σπιτιού και 

της χωροθέτησης των δωματίων έτσι ώ-

στε να γίνεται η καλύτερη δυνατή εξα-

σφάλιση των εσωκλιματικών συνθηκών 

(θερμική και οπτική άνεση, ποιότητα αέ-

ρα) με την ελάχιστη κατανάλωση ενέρ-

γειας αξιοποιώντας τις διαθέσιμες φυσι-

κές πηγές (ήλιος, αέρας). 

Στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο 

και ως προς τη μαθησιακή διαδικασία: 

Α. Γνώσεις 

Επιδιώκεται οι μαθητές να είναι σε θέση : 

• Να συσχετίσουν το μέγεθος της 

σκιάς αντικειμένου με τη θέση 

του Ήλιου 

• Να κατανοήσουν τη φαινομενική 

πορεία του Ήλιου στη διάρκεια 

του έτους σε σχέση με τις εποχές 

• Να αναγνωρίσουν την αξία της 

φύτευσης για τη θερμική προ-

στασία ενός κτιρίου 

• Να συσχετίσουν τη θέση και το 

μέγεθος των ανοιγμάτων ενός 

κτιρίου με τον φωτισμό και αερι-

σμό του 

• Να προσανατολίζονται ως προς 

τα σημεία του ορίζοντα 

• Να συσχετίσουν τον προσανατο-

λισμό της κατοικίας με την ενερ-

γειακή οικονομία 

• Να αναγνωρίσουν το πρόβλημα 

της σταδιακής εξάντλησης των 

στερεών και υγρών ενεργειακών 

πόρων που εμφανίζεται στις μέ-

ρες μας 

Β. Ικανότητες 

• Να συνδέουν  πειραματικά δεδο-

μένα και συμπεράσματα 

• Να αναπτύξουν δεξιότητες στη 

χρήση λογισμικών 

• Να βελτιώσουν την ικανότητα 

λήψης αποφάσεων 



• Να καλλιεργήσουν την ικανότητα 

συλλογής πειραματικών δεδομέ-

νων 

Γ. Στάσεις 

• Να αναπτύξουν θετικές στάσεις 

απέναντι στην επιστήμη με την 

αναγνώριση της υπόστασης της 

ως μέρους του ευρύτερου κοινω-

νικού και πολιτισμικού γίγνεσθαι 

• Να ευαισθητοποιηθούν και να 

αναπτύξουν κριτική σκέψη σε θέ-

ματα προστασίας του περιβάλλο-

ντος 

• Να ενισχύσουν την  ικανότητα ε-

πικοινωνίας, συνεργατικότητας 

και συλλογικότητας 

 

Αναλυτική περιγραφή των δραστηριοτήτων 

Α’ Φάση 
Εργασία στο πεδίο 

για συγκέντρωση δεδομένων: 

Οι μαθητές πραγματοποιούν εργασία στο 

πεδίο, που περιλαμβάνει τη μέτρηση της 

σκιάς αντικειμένου της επιλογής τους,  

για τη συλλογή δεδομένων. Η εργασία 

γίνεται ομαδικά σε χώρο είτε εντός είτε 

εκτός σχολείου. (Στόχος 1) 

Β’ Φάση 
Θεωρητική διαπραγμάτευση 

του θέματος: 

Β1: Με την ανάλυση των μετρήσεων και 

τη βοήθεια της Εικόνας 2, οι μαθητές α-

σκούνται στην εξαγωγή συμπερασμάτων 

μέσω παρατήρησης (Στόχος 2). Β2: Με 

την αξιοποίηση πληροφοριών σε συνδυ-

ασμό με την Εικόνα 2 και 3, τις εμπειρικές 

τους γνώσεις και τις γνώσεις από άλλα 

γνωστικά αντικείμενα, οι μαθητές καλού-

νται να μεταφέρουν και να εφαρμόσουν 

τις γνώσεις τους σε νέες καταστάσεις 

(Στόχος 3). Β3: Με αρχική παράθεση κει-

μένου και ελεύθερη αναζήτηση στο Δια-

δίκτυο, οι μαθητές καλούνται να συνθέ-

σουν κείμενο εμπλέκοντας στοιχεία της 

λαϊκής μας αρχιτεκτονικής παράδοσης. Η 

εργασία καταλήγει  στον εμπλουτισμό της 

Βικιπαίδεια, δράση που μετατρέπει τους 

μαθητές σε εθελοντές συγγραφείς απευ-

θυνόμενους στην παγκόσμια κοινότητα. 

(Στόχος 4) 

Γ’ Φάση 
Εφαρμογή γνώσεων/Αξιολόγηση: 

Γ1: Η δραστηριότητα γίνεται  στο σχολικό 

εργαστήριο υπολογιστών. Με την εφαρ-

μογή Biohome οι μαθητές καλούνται να 

επιλύσουν ένα πρόβλημα και να πάρουν 

αποφάσεις. Η προσομοίωση αυτή δίνει τη 

δυνατότητα εφαρμογής γνώσεων, διε-

ρεύνησης, ανατροφοδότησης και δημι-

ουργίας (Στόχος 5, 6, 7). Γ2: Η αξιολόγηση 

των μαθητών γίνεται στο σχολείο κατά τη 

διάρκεια της παρέμβασης και μέσω ανά-



θεσης εργασιών στο σπίτι. Οι μαθητές 

αρχικά καλούνται, με ατομική εργασία, 

να επιχειρηματολογήσουν για την ενερ-

γειακή οικονομία ενός βιοκλιματικού σπι-

τιού και κατόπιν, με ελεύθε-

ρες/συνθετικές εργασίες να μεταφέρουν 

και να εφαρμόσουν τις γνώσεις που απέ-

κτησαν (δημιουργία σε χαρτόνι). Σαν τε-

λευταία δραστηριότητα οι μαθητές κα-

λούνται να αξιολογήσουν την ίδια τους 

την τάξη με βιοκλιματικά κριτήρια. (Όλοι 

οι στόχοι) 

 

Οδηγίες προς τους καθηγητές 

Για την εκτέλεση της προσομοίωσης: Από 

την ιστοσελίδα http://scratch.mit.edu/ 

μπορείτε να κατεβάσετε ελεύθερα το 

Scratch και να το εγκαταστήσετε στον 

υπολογιστή σας (Download Scratch, στη 

συνέχεια συμπληρώνετε τα στοιχεία σας -

δεν είναι υποχρεωτικό- και συνεχίζετε 

μέχρι τέλους μια γρήγορη και απλή δια-

δικασία). Στη συνέχεια από τη διεύθυνση: 

http://scratch.mit.edu/projects/sofisot/1

927123 κατεβάζετε την εφαρμογή 

BioHome. Μέσω του Scratch ανοίγετε την 

εφαρμογή BioHome και κάνετε κλικ στο  

, έτσι ώστε να εκτελείται στο περι-

βάλλον παρουσίασης.  Για έναρξη της 

εφαρμογής κάνετε κλικ στο  . Για το 

σταμάτημα της εφαρμογής κάνετε κλικ 

στο  . Εφόσον υπάρχει σύνδεση δι-

κτύου, η εφαρμογή εκτελείται απευθείας 

από την ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://scratch.mit.edu/projects/sofisot/1

927123, χωρίς την εγκατάσταση του 

Scratch. 

 

Αξιοποίηση των ΤΠΕ - Εικονικό εργαστήριο 

Η επιπρόσθετη αξία της αξιοποίησης ε-

φαρμογών ΤΠΕ είναι ότι οι μαθητές α-

σκούνται σε περιβάλλον προσομοίωσης 

όπου τους δίνεται η ευκαιρία να διερευ-

νήσουν, να κάνουν υποθέσεις και να τις 

επιβεβαιώσουν, να δημιουργήσουν έχο-

ντας τη δυνατότητα άμεσης ανατροφοδό-

τησης. Η εφαρμογή «Biohome» που αξιο-

ποιείται στην Γ’ Φάση (Εφαρμογή γνώ-

σεων/Αξιολόγηση) αναπτύχθηκε στο πε-

ριβάλλον του λογισμικού Scratch, με στό-

χο τον εμπλουτισμό και την παιδαγωγική 

υποστήριξη της προτεινόμενης διδακτι-

κής προσέγγισης.  Είναι μια διαδραστική 

εκπαιδευτική εφαρμογή με την οποία ο 

μαθητής μπορεί να συνθέσει ένα βιοκλι-

ματικό σπίτι. Παρέχεται η δυνατότητα 

επιλογής του προσανατολισμού, της χω-

ροθέτησης των δωματίων, του σκιασμού 

και των ανοιγμάτων της κατοικίας, με 



στόχο να περιοριστούν οι ενεργειακές 

ανάγκες της σε φωτισμό, θέρμανση και 

ψύξη. Το Scratch έχει αναπτυχθεί από 

ομάδα ερευνητών του MIT Media Lab και 

διατίθεται ελεύθερα.  

 

Φύλλο εργασίας 

Α’ Φάση:  
Εργασία στο πεδίο  

για συγκέντρωση δεδομένων 

Ομαδική εργασία στο πεδίο (στο προαύ-

λιο του σχολείου ή στο σπίτι): «Ποιο είναι 

το μέγεθος της σκιάς ενός αντικειμένου 

κατά τη διάρκεια μιας ημέρας;» 

Επιλέξετε μία ημέρα με ηλιοφάνεια. Η 

ομάδα σας πρέπει να μετρήσει το μέγε-

θος της σκιάς ενός αντικειμένου (μπου-

κάλι, φυτό, βάζο κά.) σε διάφορες ώρες 

της ημέρας. Αν χρειαστεί τοποθετήστε το 

αντικείμενο σε εξωτερικό χώρο. Επιλέξετε 

το κατάλληλο όργανο  (χάρακα ή μετρο-

ταινία) για να μετρήσετε τη σκιά και συ-

μπληρώστε τον Πίνακα 1. 

Πόλη: ………………… 

Εποχή: ……………………………….. 

Αντικείμενο: ……………………… 

Ύψος αντικειμένου: ………….. 

Όργανο μέτρησης: ……………. 

Ώρα Μέγεθος σκιάς 

08.00  

10.00  

14.00  

15.00  

 

 

Πόλη: ………………… 

Εποχή: ……………………………….. 

Αντικείμενο: ……………………… 

Ύψος αντικειμένου: ………….. 

Όργανο μέτρησης: ……………. 

Ώρα Μέγεθος σκιάς 
08.00  
10.00  
14.00  
15.00  

Πίνακας 1: Στοιχεία μετρήσεων 

Β’ Φάση: 
Θεωρητική διαπραγμάτευση του θέματος 

Β1α. Ομαδική εργασία στην τάξη: «Βγάζω 

συμπεράσματα από  τις μετρήσεις» 

Με τη βοήθεια των μετρήσεων του Πίνα-

κα 1, συμπληρώστε τις παρακάτω ερωτή-

σεις: 

Το μέγεθος της σκιάς σε σχέση με το μέ-

γεθος του αντικειμένου είναι πά-

ντα/μερικές ώρες μεγαλύτερο. 

Ποια χρονική περίοδο της ημέρας η σκιά 

ενός αντικειμένου έχει μικρότερο μέγε-

θος; ………… 

Ανακοινώστε και συζητήστε  τα συμπερά-

σματά σας με τη βοήθεια του καθηγητή 

σας. 

Β1β. Ομαδική εργασία στην τάξη: «Η φαι-

νομενική πορεία του Ήλιου στη διάρκεια 

του έτους σε σχέση με τις εποχές» 



Παρατηρήστε στην Εικόνα 2 τη φαινομε-

νική πορεία του Ήλιου και τη σκιά ενός 

σπιτιού στην Ελλάδα, συζητήστε το θέμα 

στην ομάδα σας και απαντήστε στα πα-

ρακάτω ερωτήματα: 

 

  

Εικόνα 2: Η φαινομενική πορεία του Ήλιου το χειμώνα και το καλοκαίρι στην Ελλάδα 

Αν επαναλαμβάνατε τη δραστηριότητα 

της μέτρησης της σκιάς ενός αντικειμένου  

μία διαφορετική εποχή,  θα είχατε τις ίδι-

ες/διαφορετικές μετρήσεις; 

Η ημέρα είναι μεγαλύτερη το Χειμώ-

να/Καλοκαίρι. 

Η Βόρεια/Νότια πλευρά του σπιτιού  εί-

ναι περισσότερο  ηλιασμένη ανεξαρτήτως 

εποχής.  

Πού θα ήταν καλύτερα να βρίσκεται το 

γραφείο ενός σπιτιού για να έχει σταθερό 

και πολύ φυσικό φωτισμό; ….………………… 

Λόγω της ενεργειακής κρίσης πρέπει να 

γίνεται εξοικονόμηση στην κατανάλωση  

ενέργειας για τη θέρμανση το χειμώνα 

και τον τεχνητό φωτισμό. Πού θα επιλέ-

γατε να τοποθετήσετε ένα δωμάτιο στο 

οποίο περνάτε πολλές ώρες της ημέρας 

(καθιστικό, κουζίνα, γραφείο); ……………… 

Με τη βοήθεια του καθηγητή: Σε άλλη  

πόλη θα είχατε τις (ίδιες/ διαφορετικές) 

μετρήσεις αν επαναλαμβάνατε την πει-

ραματική διαδικασία της μέτρησης της 

σκιάς του αντικειμένου; 

Β2. Ομαδική εργασία στην τάξη: «Ας δια-

λέξουμε τα δέντρα που θα φυτέψουμε 

γύρω από το σπίτι» 



  

Εικόνα 3: Η σκιά ενός φυλλοβόλου δέντρου, το καλοκαίρι και το χειμώνα 

 

Φυτεύουμε τα αειθαλή δέντρα στη Νότι-

α/Βόρεια πλευρά του σπιτιού για να προ-

στατεύεται το σπίτι από τον κρύο αέρα το 

Χειμώνα; 

Το καλοκαίρι, οι πιο ζεστές ώρες της ημέ-

ρας είναι από τις 3:00-7:00 μ.μ. και όχι το 

μεσημέρι. Γι’ αυτό πρέπει να φυτέψουμε 

αειθαλή/φυλλοβόλα δέντρα στην Ανατο-

λική/ Δυτική πλευρά του σπιτιού. 

Το Χειμώνα, όταν ανατέλλει ο ήλιος, θέ-

λουμε να μπαίνουν οι ακτίνες του στο 

σπίτι από τα παράθυρα για να το ζεσταί-

νουν;  Ναι  / Όχι . Γι’ αυτό στην Ανατολική 

πλευρά του σπιτιού φυτεύουμε αειθα-

λή/φυλλοβόλα δέντρα. 

Αν φυτέψουμε φυλλοβόλα δέντρα στη 

Νότια πλευρά του σπιτιού, περιγράψτε 

γιατί πετυχαίνουμε καλύτερο φωτισμό 

και θέρμανση το Χειμώνα, και σκίαση το 

Καλοκαίρι; ..………………………………….. 

Παραδοσιακά, στις αυλές των σπιτιών 

στην Ελλάδα, υπάρχουν πέργκολες με 

κληματαριές. Μπορείτε να δικαιολογήσε-

τε αυτή την επιλογή; ……………………… 

Στη  Θεσσαλονίκη που φυσάει ο  Βαρδά-

ρης (τοπικός βόρειος άνεμος), στη βόρεια 

πλευρά του σπιτιού προτιμάμε να φυτέ-

ψουμε φυλλοβόλα/αειθαλή δέντρα. 

Β3α. Ομαδική εργασία στο εργαστήριο 

Πληροφορικής: «Ας βάλουμε τα παράθυ-

ρα» 

Αναζητήστε στο Διαδίκτυο πληροφορίες 

για το λήμμα «λιακωτό». Συνθέστε ένα 

σχετικό, απλό κείμενο: Λιακωτό είναι 

……………………………… 

Ανακοινώστε το κείμενο στην τάξη, δια-

δοχικά όλες οι ομάδες. 

Στο σύγχρονο σπίτι, με ποιο τρόπο μπο-

ρούμε να έχουμε τα πλεονεκτήματα ενός 

λιακωτού; ……………………… 

Στο Βορρά όπου συχνά πνέουν ψυχροί 

άνεμοι, τα ανοίγματα (παράθυρα) είναι 

μικρά/μεσαία/μεγάλα. Γιατί; ................ 



Στο Νότο τα ανοίγματα είναι μι-

κρά/μεσαία/μεγάλα. Γιατί; ………….………… 

Στην Ανατολή και τη Δύση τα ανοίγματα 

είναι μικρά/μεσαία/μεγάλα. Γιατί; ………… 

Β3β. Εργασία της ολομέλειας: «Ανεβά-

ζουμε το δικό μας κείμενο στη Βικιπαί-

δεια» 

Με τη βοήθεια του καθηγητή σας, συν-

θέστε το τελικό κείμενο για το λήμμα 

«λιακωτό»,  με το οποίο να εμπλουτίσετε 

τη Βικιπαίδεια. 

Γ’ Φάση- Εφαρμογή γνώσεων/Αξιολόγηση  

Γ1. Ομαδική εργασία στο εργαστήριο Η/Υ: 

«Ας σχεδιάσουμε το Βιοκλιματικό σπίτι» 

Στην οθόνη του υπολογιστή σας βρίσκε-

ται η εφαρμογή «BioHome». Με τη βοή-

θεια της εφαρμογής κατασκευάστε ένα 

βιοκλιματικό σπίτι σε μία περιοχή της 

Ελληνικής υπαίθρου έτσι ώστε: 

Σε τι ποσοστό επιλέξατε τις κατάλληλες 

βιοκλιματικές αρχές; (εμφανίζεται στην 

οθόνη του υπολογιστή με την ολοκλήρω-

ση της εφαρμογής) ….. % . Το τελικό σχέ-

διο, μέσω της δυνατότητας PrtSc, επικολ-

λήστε το σε διαφάνεια και ετοιμαστείτε 

να το παρουσιάσετε στην τάξη με τη βοή-

θεια βιντεοπροβολέα, υποστηρίζοντας 

και δικαιολογώντας τις επιλογές σας. 

Γ2α. Ατομική εργασία στο σπίτι: «Γιατί 

βιοκλιματικό;» 

Αναπτύξτε ένα κείμενο στο οποίο να επι-

χειρηματολογείτε για την ανάγκη δημι-

ουργίας κατασκευής ενός βιοκλιματικού 

σπιτιού. 

Γ2β. Ομαδική εργασία: «Ζωγραφίζω το 

βιοκλιματικό μου σπίτι» 

Έχετε μπροστά σας ένα χαρτόνι και χρω-

ματιστούς μαρκαδόρους. Δημιουργήστε 

την κάτοψη ενός σπιτιού, τουλάχιστον έξι 

(6) δωματίων, το οποίο να καλύπτει τους 

κανόνες της βιοκλιματικότητας. Με επε-

ξηγήσεις δικαιολογήστε πάνω στη σύνθε-

σή σας τις επιλογές σας (βλ. δείγμα στην 

Εικόνα 4). 

 

Εικόνα 4: Δείγμα δημιουργίας σε χαρτόνι 



Γ2γ. Ομαδική εργασία: «Αξιολογώ το σχο-

λείο μου ως προς τη βιοκλιματικότητα» 

Τα παράθυρα της τάξης σας, σε ποια 

πλευρά του σχολικού κτιρίου βρίσκονται; 

…..………… ………………………………… Εξασφα-

λίζεται καλός φυσικός φωτισμός;    

Ναι    Όχι  

Ο προσανατολισμός της τάξης σας αξιο-

ποιεί τον ήλιο έτσι ώστε να γίνεται εξοι-

κονόμηση ενέργειας το Χειμώνα;  Ναι   

  Όχι  

Γύρω από το κτίριο της τάξη σας υπάρχει 

κατάλληλη φύτευση έτσι ώστε να υπάρ-

χει προστασία από τους ανέμους το Χει-

μώνα και δροσισμός το Καλοκαίρι;  Ναι           

Όχι  
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Περίληψη 

 

Οι τεχνολογίες πληροφορίας και επικοι-

νωνίας έχουν εισέλθει στις σχολικές μο-

νάδες όλου του κόσμου τόσο σε επίπεδο 

διοίκησης όσο και σε επίπεδο διδασκαλί-

ας. Μέσω των τεχνολογιών το έργο του 

διευθυντή των σχολικών μονάδων γίνεται 

πιο εύκολο και η ασκούμενη διοίκηση πιο 

αποτελεσματική. Η διοίκηση στις σχολικές 

μονάδες είναι σε θέση να επηρεάσει θε-

τικά ή αρνητικά την εργασιακή ικανοποί-

ηση των εκπαιδευτικών. Στην έρευνά μας 

διαπιστώθηκε μεταξύ άλλων ότι η χρήση 

των τεχνολογιών επικοινωνίας και πλη-

ροφορίας από τα διευθυντικά στελέχη για 

διοικητικούς λόγους επηρεάζουν θετικά 

την εργασιακή ικανοποίηση των εκπαι-

δευτικών. 

Λέξεις – κλειδιά: Τεχνολογίες, διοίκηση, 

αποτελεσματικότητα, εργασιακή ικανο-

ποίηση 

 

Εισαγωγή 

Οι τεχνολογίες πληροφορίας και επικοι-

νωνιών έχουν γίνει ραγδαία απαραίτητες 

στη διοίκηση όλων των τύπων οργανι-

σμών. Πλέον οι άνθρωποι μπορούν να 

κάνουν τη δουλειά τους αποτελεσματικά 

μόνο αν λαμβάνουν ακριβείς πληροφορί-

ες, τη σωστή χρονική στιγμή. Τα μέσα που 

παρέχουν αυτές τις δυνατότητες βοηθούν 

τους ανθρώπους να εκτελέσουν τις οργα-

νωσιακές διαδικασίες πιο αποτελεσματι-

κά και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τό-

σο του ίδιου του οργανισμού όσο και των 

ατόμων που εργάζονται σε αυτόν (Boody, 

Boonstra & Kennedy, 2005). Είναι πλέον 

ξεκάθαρο ότι οι οργανισμοί όπως οι σχο-

λικές μονάδες εξαρτώνται από τις ΤΠΕ 

καθώς μέσω αυτών είναι εφικτό να υπο-

στηριχθούν δεδομένα που αφορούν πλη-

ροφορίες για μαθητές, εκπαιδευτικούς 

και για το εξωτερικό περιβάλλον της σχο-

λικής μονάδας (Maki, 2008). Ωστόσο, υ-

πάρχουν πολύ λίγες πληροφορίες σχετικά 

με την πραγματική χρήση των ΤΠΕ από τα 

διευθυντικά στελέχη των σχολικών μονά-

δων. Αρκετά από τα διευθυντικά στελέχη 

δεν έχουν προετοιμαστεί για να διαδρα-

ματίσουν το ρόλο του τεχνολογικού ηγέ-

τη, ούτε και είχαν αρκετές εμπειρίες για 



τον τρόπο που θα μπορούσαν να χρησι-

μοποιήσουν τις τεχνολογίες για να ασκή-

σουν το διοικητικό τους έργο (Schiller, 

2003). Αν και ο ρόλος του διευθυντή είναι 

πολύ κρίσιμος και η χρήση των τεχνολο-

γιών καθιστά το έργο του ευκολότερο και 

αποτελεσματικότερο (Hoffman, 1996), 

εντούτοις έχουν διεξαχθεί λίγες έρευνες 

για τη χρήση των ΤΠΕ από τα διευθυντικά 

στελέχη για την άσκηση του διοικητικού 

τους έργου. 

Στην παρούσα εργασία γίνεται προσπά-

θεια να απαντηθούν μια σειρά από ερω-

τήματα που σχετίζεται με τους λόγους 

χρήσης των ΤΠΕ από τα διευθυντικά στε-

λέχη των σχολικών μονάδων αλλά και για 

το βαθμό που επηρεάζεται η εργασιακή 

ικανοποίηση των εκπαιδευτικών από τη 

χρήση των ΤΠΕ για διοικητικούς λόγους. 

 

 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Οι «τεχνολογίες της πληροφορίας και της 

επικοινωνίας» είναι τεχνολογίες οι οποίες 

δίνουν ιδιαίτερη έμφαση τόσο στην πλη-

ροφορική όσο και στην επικοινωνιακή 

διάσταση της τεχνολογίας. Όμως ο όρος 

«τεχνολογίες της πληροφορίας και της 

επικοινωνίας» είναι πολυσύνθετος και 

πολύπλοκος και από τη φύση του δεν έχει 

μια συγκεκριμένη σημασία, αλλά πολλές 

(Poole, 1997). Οι ΤΠΕ θα μπορούσαν να 

οριστούν ως «η σκόπιμη εφαρμογή μιας 

νέας γνώσης, την ίδια την επιστημονική 

και τεχνική γνώση, τα προϊόντα αυτής της 

γνώσης και τις κοινωνικές, οικονομικές 

και πολιτιστικές επιπτώσεις της» (Plomp 

& VanDeWolde, 1985, 249). Κατά μια άλ-

λη έννοια οι ΤΠΕ είναι «οι υπολογιστές, 

τα δίκτυα, το διαδίκτυο, ο παγκόσμιος 

ιστός, οι υπηρεσίες πληροφορικής και 

τηλεπικοινωνιών, οτιδήποτε σχετίζεται με 

υλικό και λογισμικό, ακόμα και ηλεκτρο-

νικά μικροεξαρτήματα και εξοπλισμό 

γραφείου» (Χλαπάνης, 2006, σελ. 51). 

Σύμφωνα με τους Hooper και Rieber 

(1995), η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαί-

δευση είναι πολυδιάστατη και είναι εφι-

κτό να πάρει τέσσερις διαστάσεις, όπως η 

διοικητική, η παραγωγή αυτόνομων γνω-

στικών αντικειμένων, μέσο διδασκαλίας 

και μέσο επικοινωνίας. Σε επίπεδο διοί-

κησης είναι γνωστό ότι τα διευθυντικά 

στελέχη των σχολικών μονάδων πρέπει 

να εκπληρώσουν ορισμένες διοικητικές 

λειτουργίες, όπως ο προγραμματισμός, ο 

έλεγχος, η αξιολόγηση, η λήψη αποφά-

σεων και η οργάνωση (Ζαβλανός, 1998, 

Σαΐτης, 2008). Η αποτελεσματική πραγ-

ματοποίηση των παραπάνω διοικητικών 

λειτουργιών εξαρτάται από τις πληροφο-

ρίες που έχει το άτομο στη διάθεσή του. 



Αυτές προέρχονται τόσο από το εσωτερι-

κό περιβάλλον του οργανισμού όσο και 

από το εξωτερικό περιβάλλον. Η αξία αυ-

τών των πληροφοριών σχετίζεται με την 

ακρίβεια, την ταχύτητα στην απόκτηση, 

την πληρότητα και την περιεκτικότητά 

τους. Όταν στερούνται ένα από τα παρα-

πάνω χαρακτηριστικά δεν έχουν την ανα-

μενόμενη χρησιμότητα (Ζαβλανός, 1998, 

Dubrin, 2004, Σαΐτης, 2008). Για να έχουν 

όμως οι οργανισμοί τη δυνατότητα συ-

γκέντρωσης, επεξεργασίας και διάθεσης 

των πληροφοριών πρέπει να χρησιμοποι-

ούν ηλεκτρονικούς υπολογιστές, διάφορα 

λογισμικά και γενικότερα τις τεχνολογίες 

πληροφορίας και επικοινωνίας. 

Σύμφωνα με τους Παπαλεξανδρή και 

Μπουραντά (2003) οι ΤΠΕ μπορούν να 

εξυπηρετήσουν τρεις διαφορετικές λει-

τουργίες, μέσω των οποίων το διοικητικό 

έργο των διευθυντών μπορεί να γίνει πιο 

αποτελεσματικό. Αυτές είναι: 

• Βοήθεια κατά την εκπλήρωση των 

παραδοσιακών καθηκόντων διοίκη-

σης προσωπικού. 

• Παροχή πληροφοριών σε τρίτους, 

όπως στελέχη γραμμής, ανώτατα στε-

λέχη και εκπροσώπους συνδικαλιστι-

κών οργανώσεων. 

• Υποστήριξη για τον προγραμματισμό 

ανθρώπινου δυναμικού και στρατηγι-

κές σχετικά με τους ανθρώπινους πό-

ρους της επιχείρησης. 

Πιο συγκεκριμένα, σε επίπεδο σχολικής 

μονάδας, οι ΤΠΕ κάνουν την εργασία των 

διευθυντικών στελεχών πιο ενδιαφέρου-

σα και πιο αποτελεσματική. Μέσω των 

ΤΠΕ γίνεται ευκολότερη η μεταβίβαση 

πληροφοριών για τους μαθητές, τους γο-

νείς, τους εκπαιδευτικούς και τα εκπαι-

δευτικά προγράμματα μεταξύ των ιεραρ-

χικών γραμμών του εκπαιδευτικού συ-

στήματος (Kington, 2001). Τα διευθυντικά 

στελέχη με τη χρήση των λογιστικών φύλ-

λων (spreadsheets), των επεξεργαστών 

κειμένων (word processors) και των βά-

σεων δεδομένων, είναι εφικτό να οργα-

νώσουν, να αποθηκεύσουν και να επε-

ξεργαστούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία 

που χρειάζονται. Το διαδίκτυο αποτελεί 

επίσης ένα μέσω σύνδεσης όλων των 

σχολικών μονάδων με το υπουργείο Παι-

δείας, που ταυτόχρονα, βελτιώνει την 

επικοινωνία τόσο μεταξύ των σχολικών 

μονάδων όσο και με τις ανώτερες ιεραρ-

χικά διοικητικές βαθμίδες. 

Η διεθνής βιβλιογραφία (Haddad & Jurich 

2002, Saiti & Prokopiadou 2009) έχει ε-

κτενώς παρουσιάσει τα σημαντικά οφέλη 

που αποκομίζουν οι οργανισμοί από την 

χρήση των νέων τεχνολογιών στην άσκη-

ση διοίκησης, τόσο σε επίπεδο μείωσης 

των οικονομικών εξόδων (π.χ. εξοικονό-

μηση χαρτιού και αναλώσιμων ειδών), 

όσο και σε επίπεδο αύξησης της παραγω-

γικότητας και αποδοτικότητας του αν-

θρώπινου δυναμικού. 



Ο Schiller (2003), σε έρευνα που διεξήγα-

γε σε δημοτικά σχολεία της Αυστραλίας, 

διαπίστωσε μεταξύ άλλων ότι τα διευθυ-

ντικά στελέχη των σχολικών μονάδων α-

ναγνωρίζουν τη σημασία των ΤΠΕ τόσο 

για τη βελτίωση της διδασκαλίας και της 

μάθησης όσο και για την αποτελεσματι-

κότερη άσκηση των καθηκόντων τους. Η 

Τσάγκου (2008) σε έρευνα που διεξήγαγε 

σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαί-

δευσης, διαπίστωσε μεταξύ άλλων ότι οι 

εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι οι ΤΠΕ μπο-

ρούν να βοηθήσουν πολύ ή αρκετά στην 

οργάνωση της εκπαιδευτικής λειτουργίας 

της σχολικής μονάδας. Στη βελτίωση του 

επιπέδου συντονισμού και του συστήμα-

τος λήψης αποφάσεων στο εσωτερικό της 

μονάδας και γενικότερα στην αποτελε-

σματικότερη άσκηση των διοικητικών κα-

θηκόντων από το διευθυντικό στέλεχος. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας του 

Selwood (2005), έδειξαν ότι τα διευθυντι-

κά στελέχη των σχολικών μονάδων είναι 

ξεκάθαρα θετικά σχετικά με την αξία των 

ΤΠΕ στην υποστήριξη και βελτίωση του 

διοικητικού τους έργου. Ωστόσο, η πραγ-

ματική χρήση των ΤΠΕ για διοικητικούς 

λόγους από τα ίδια τα διευθυντικά στελέ-

χη είναι αρκετά χαμηλή. Ο πιο σημαντι-

κός παράγοντας που οδηγεί σε αυτή τη 

στάση είναι η χαμηλή πρόσβαση των δι-

ευθυντικών στελεχών σε ποιοτικό τεχνο-

λογικό εξοπλισμό. Επιπλέον, η έρευνα της 

Demir (2006) έδειξε ότι αν και η χρήση 

των ΤΠΕ από τα διευθυντικά στελέχη ή-

ταν χαμηλή, η χρήση τους διαδραμάτιζε 

ένα σημαντικό ρόλο στη διοίκηση της 

σχολικής μονάδας. 

Τέλος, η ένταξη των ΤΠΕ στη δημόσια εκ-

παιδευτική διοίκηση, σχετίζεται με δρά-

σεις που οδηγούν στην αναδιοργάνωση 

και στην εύρυθμη λειτουργία της, ξεπερ-

νώντας υφιστάμενες δυσκολίες και στο-

χεύοντας στη βελτίωση της απόδοσης σε 

όλους τους τομείς και στην επίτευξη των 

ποθητών στόχων. Η επαρκής και συστη-

ματική αξιοποίησή τους στη σχολική διοί-

κηση αποτελεί παράγοντα που καθιστά 

την περάτωση των διοικητικών θεμάτων 

αποτελεσματική (UNESCO, 2002). 

Από τα παραπάνω, συμπεραίνεται ότι η 

χρήση των ΤΠΕ στις σχολικές μονάδες για 

διοικητικούς λόγους είναι εφικτό να βελ-

τιώσει το επίπεδο της ασκούμενης διοί-

κησης. Από την άλλη η ασκούμενη μορφή 

διοίκησης μπορεί να επηρεάσει σε επίπε-

δο σχολικής μονάδας πολλούς τομείς ό-

πως το σχολικό κλίμα, την επικοινωνία, 

τις συγκρούσεις μεταξύ εκπαιδευτικών 

κ.ά. (Πασιαρδής, 2004). Επιπλέον, η διοί-

κηση της σχολικής μονάδας (αποτελεσμα-

τική ή μη) είναι εφικτό να επηρεάσει 

πολλές συμπεριφορές των υφισταμένων 

όπως για παράδειγμα το εργασιακό άγχος 

(Kyriacou, 2001), την επαγγελματική ε-

ξουθένωση (Cunningham, 1983) ακόμη 



και την εργασιακή ικανοποίηση (Reyes, 

1990). 

Το περιεχόμενο της εργασιακής ικανο-

ποίησης έχει οριστεί με πολλούς τρόπους. 

Θα μπορούσε κανένας/μια να θεωρήσει 

ότι η εργασιακή ικανοποίηση είναι μια 

θετική συναισθηματική κατάσταση του 

ατόμου  που προκύπτει από την εκτίμηση 

της κατάστασης απασχόλησης και συνδέ-

εται με τα χαρακτηριστικά και τις απαιτή-

σεις της εργασίας από το άτομο (Arches, 

1991. Butler, 1990. Dressel, 1982). Φαίνε-

ται ότι η εργασιακή ικανοποίηση είναι 

μια θετική στάση απέναντι στην εργασία 

ή σε κάποια από τις συνιστώσες της δου-

λειάς, που ένα άτομο έχει. Ένας άλλος 

ορισμός της εργασιακής ικανοποίησης 

είναι αυτός που δίνεται από τον Locke 

(1976) όπου η τελευταία ορίζεται ως «η 

απολαυστική ή ευχάριστη συναισθηματι-

κή κατάσταση, η οποία είναι αποτέλεσμα 

της αποτίμησης της εργασίας ή των εργα-

σιακών βιωμάτων που ένα άτομο έχει» 

(σελ. 1304). Στηριζόμενοι σε αυτό τον ο-

ρισμό οι Hulin και Judge (2003) σημείω-

σαν ότι η εργασιακή ικανοποίηση εμπερι-

έχει πολυδιάστατες ψυχολογικές αποκρί-

σεις προς την εργασία που το άτομο έχει 

και ότι αυτές οι αποκρίσεις έχουν γνωστι-

κές, συναισθηματικές και συμπεριφορι-

στικές συνιστώσες. Τέλος, οι Dawis και 

Lofquist (1984) προσδιόρισαν την εργα-

σιακή ικανοποίηση ως το αποτέλεσμα της 

αποτίμησης του εργαζόμενου σχετικά με 

το βαθμό κατά τον οποίο το εργασιακό 

περιβάλλον πληρεί τις προσωπικές του 

ανάγκες. 

Πολλοί ερευνητές θεωρούν ότι ένας ση-

μαντικός παράγοντας που επηρεάζει την 

εργασιακή ικανοποίηση των εργαζομένων 

είναι η διοίκηση (αποτελεσματική ή μη) 

που ασκείται από τον διευθυντή της επι-

χείρησης ή του οργανισμού. Οι έρευνες 

έχουν δείξει ότι οι εργαζόμενοι που είναι 

ικανοποιημένοι από τους διευθυ-

ντές/προϊσταμένους τους αισθάνονται ότι 

τους σέβονται, εκτιμάται η προσπάθεια 

και η αξία τους και είναι πιο συνδεδεμέ-

νοι με την επιχείρηση ή τον οργανισμό 

(Wexley & Yukl 1984, Barnett & Brennan, 

1997, Madlock, 2008, Bushra,  Usman &  

Naveed, 2011). Επιπλέον, η ποιότητα της 

σχέσης διευθυντή-εργαζομένου επηρεά-

ζει εξίσου την εργασιακή ικανοποίηση 

των υφισταμένων (Chen & Spector 1991, 

DeCremer, 2003). Οι εργαζόμενοι είναι 

περισσότερο ικανοποιημένοι από ηγέτες 

που τους υπολογίζουν και τους υποστηρί-

ζουν σε αντίθεση με ηγέτες που είναι α-

διάφοροι ή επικριτικοί (Yukl, 1971). 

Η αρνητική σχέση μεταξύ εργαζομένων 

και ηγέτη μπορεί να μειώσει την παρα-

γωγικότητα και αποτελεσματικότητα των 

υφισταμένων και ταυτόχρονα να αυξήσει 

τα φαινόμενα απουσίας από την εργασία 

(absenteeism) (Keashly, Trott, & MacLean 

1994). Παρά το γεγονός ότι υπάρχει πλη-



θώρα ηγετικών μορφών, υπάρχει διαφω-

νία μεταξύ των ερευνητών ότι κάποια 

μορφή είναι καλύτερη από κάποια άλλη. 

Διαφορετικές μορφές ηγεσίας επιφέρουν 

διαφορετικά αποτελέσματα τόσο σε επί-

πεδο αποτελεσματικότητας της επιχείρη-

σης ή του οργανισμού όσο και σε επίπεδο 

ικανοποίησης των υφισταμένων (Rad & 

Yarmohammadian, 2006). 

Οι περισσότερες έρευνες σχετικά με τις 

μορφές ηγεσίας έχουν δείξει ότι υπάρχει 

θετική συσχέτιση της εργασιακής ικανο-

ποίησης και της ασκούμενης μορφής η-

γεσίας. Οι εργαζόμενοι τείνουν να είναι 

περισσότερο χαρούμενοι, ικανοποιημέ-

νοι, πρόθυμοι να κάνουν περισσότερη 

εργασία αν η συμπεριφορά και γενικότε-

ρα η μορφή ηγεσίας που ασκεί ο προϊ-

στάμενός τους είναι αποδεκτή από τους 

ίδιους (Hwa, 2008, Yosof, 2011). 

Στον χώρο της εκπαίδευσης πολλές είναι 

οι έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί 

για τη συσχέτιση της εργασιακής ικανο-

ποίησης και της ασκούμενης διοίκησης. 

Αρχικά ο Everett (1987) εξέτασε τη σχέση 

μεταξύ της διοίκησης από τον διευθυντή 

και του επιπέδου εργασιακής ικανοποίη-

σης του εκπαιδευτικού προσωπικού. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι 

υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση 

(p<.05) μεταξύ της εργασιακής ικανοποί-

ησης και της ασκούμενης διοίκησης. Φά-

νηκε ότι οι εκπαιδευτικοί με υψηλότερα 

επίπεδα εργασιακής ικανοποίησης είχαν 

διευθυντές που έδειχναν υψηλό ενδια-

φέρον τόσο για τις ανάγκες του οργανι-

σμού όσο και των εκπαιδευτικών.  

Ο Woodard (1994), διαπίστωσε μια θετι-

κή συσχέτιση μεταξύ της συμπεριφοράς 

του ηγέτη και της εργασιακής ικανοποίη-

σης των εκπαιδευτικών. Οι διευθυντές 

που είχαν υψηλές επιδόσεις τόσο προς 

την κατεύθυνση των αναγκών του οργα-

νισμού όσο και των ανθρώπων επηρέα-

ζαν περισσότερο την εργασιακή ικανο-

ποίηση. Επιπλέον, φάνηκε ότι οι εκπαι-

δευτικοί ήταν περισσότερο ικανοποιημέ-

νοι όταν οι διευθυντές έδειχναν περισσό-

τερο ενδιαφέρον για τις ανάγκες τους 

παρά για τις ανάγκες του οργανισμού. Σε 

έρευνα του Riordan (1987) διαπιστώθηκε 

ότι το ενδιαφέρον του διευθυντή προς 

τους εκπαιδευτικούς είχε σαν αποτέλε-

σμα την εργασιακή τους ικανοποίηση. 

Παράλληλα υπήρξε στατιστικά πολύ ση-

μαντική συσχέτιση (p<,01) της ασκούμε-

νης μορφής ηγεσίας και της εργασιακής 

ικανοποίησης. 

Καταλήγοντας, η χρήση των ΤΠΕ για διοι-

κητικούς λόγους από τα διευθυντικά στε-

λέχη των σχολικών μονάδων οδηγεί στην 

αποτελεσματικότερη διοίκηση των σχολι-

κών μονάδων (Ζαβλανός, 1998, Dubrin, 

2004, Σαΐτης, 2008, Haddad & Jurich 

2002, Saiti & Prokopiadou 2009). Εν συνε-

χεία, η αποτελεσματικότερη διοίκηση 



οδηγεί σε υψηλότερο επίπεδο εργασια-

κής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών 

(Reyes, 1990, Wexley & Yukl 1984, 

Barnett & Brennan, 1997, Madlock, 2008). 

Στην παρούσα εργασία γίνεται προσπά-

θεια να διαπιστωθεί μεταξύ άλλων αν η 

χρήση των ΤΠΕ για διοικητικούς λόγους 

από τα διευθυντικά στελέχη επηρεάζει 

την εργασιακή ικανοποίηση των υφιστα-

μένων τους. 

 

Η έρευνα 

Η εργασία μας μπορεί να χαρακτηριστεί 

ως πρωτότυπη με την έννοια ότι η εργα-

σιακή ικανοποίηση είναι ένα στοιχείο που 

δεν έχει μελετηθεί επαρκώς στην ελληνι-

κή πραγματικότητα. 

Σε όλες τις επιχειρήσεις και τους οργανι-

σμούς, ο ανθρώπινος παράγοντας αποτε-

λεί το σπουδαιότερο εργαλείο για την 

επίτευξη των οργανωσιακών σκοπών και 

στόχων. Η αποτελεσματική διαχείριση 

του ανθρώπινου παράγοντα αποτελεί 

θέμα μείζονος σημασίας ακόμη και στις 

σχολικές μονάδες (Αθανασούλα-Ρεππα, 

2008)  Οι εκπαιδευτικοί δεν είναι μόνο ο 

βασικός συντελεστής της παραγωγής αλ-

λά το βασικό δημιουργικό κύτταρο του 

σχολείου. Πολλές σχολικές μονάδες είναι 

αποδοτικές ενώ κάποιες άλλες όχι, επει-

δή οι εργαζόμενοι σε αυτές δεν ξέρουν, 

δεν μπορούν ή δε θέλουν να συμβάλουν 

στην επίτευξη των στόχων τους. Επομέ-

νως τη διαφορά την κάνουν οι άνθρωποι, 

είτε αυτοί διοικούν είτε απλά εκτελούν 

(Χυτήρης, 2001). 

Η εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευ-

τικών συνδέεται με την ασκούμενη μορ-

φή ηγεσίας και γενικότερα με την αποτε-

λεσματικότητα της διοίκησης που ασκεί-

ται στη σχολική μονάδα. Παράλληλα, η 

αποτελεσματικότητα της διοίκησης μπο-

ρεί να επηρεαστεί από τη χρήση των ΤΠΕ 

για διοικητικούς λόγους. Γίνεται λοιπόν 

αντιληπτό ότι η σημασία της παρούσας 

έρευνας για την οργανωτική συμπεριφο-

ρά είναι δεδομένη. 

Το δείγμα 

Για τη διεξαγωγή της έρευνάς μας έγινε 

τυχαία επιλογή διευθυντών πρωτοβάθμι-

ας εκπαίδευσης που εργάζονται σε δωδε-

καθέσια δημόσια δημοτικά σχολεία του 

νομού Αττικής. Για τις ανάγκες της έρευ-

νας μοιράστηκαν 120 ερωτηματολόγια σε 

διευθυντές σχολικών μονάδων. Από αυτά 

επιστράφηκαν τα 57 (47,5%). Από το σύ-

νολο των ερωτηματολογίων που επι-

στράφηκαν, αφαιρέθηκαν 5 ερωτηματο-

λόγια, στα οποία τα υποκείμενα ήταν λι-

γότερο από δυο χρόνια στη θέση του δι-

ευθυντή, 2 ερωτηματολόγια των οποίων 

η σχολική μονάδα ακολουθούσε το ενιαίο 



αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

(Ε.Α.Ε.Π.) και 4 ερωτηματολόγια των ο-

ποίων οι εκπαιδευτικοί δεν συμπλήρω-

σαν τα ερωτηματολόγια για την εργασια-

κή ικανοποίηση. Έτσι, ο τελικός αριθμός 

ερωτηματολογίων – υποκειμένων που 

χρησιμοποιήθηκε στην έρευνά μας ήταν 

46 (38,3%). Επιπλέον, για να μελετηθεί η 

εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτι-

κών χρησιμοποιήθηκαν 215 (23,4%) ερω-

τηματολόγια – υποκείμενα. Τα ερωτημα-

τολόγια μοιράστηκαν τους μήνες Νοέμ-

βριο και Δεκέμβριο του 2011 και επι-

στράφηκαν το μήνα Ιανουάριο του 2012. 

Μεθοδολογία 

Για τη συλλογή των δεδομένων μας και 

την αποτελεσματικότερη μελέτη των ε-

ρευνητικών μας υποθέσεων χρησιμοποι-

ήσαμε το ερωτηματολόγιο. Για τη συλλο-

γή των δεδομένων σχετικά με τη χρήση 

των ΤΠΕ από τα διευθυντικά στελέχη των 

σχολικών μονάδων κατασκευάστηκε ένα 

ερωτηματολόγιο δυο τμημάτων. Στο πρώ-

το τμήμα υπήρχαν τα δημογραφικά στοι-

χεία (ηλικία, χρόνια υπηρεσίας, φύλο, 

προσόντα, οικογενειακή κατάσταση). Στο 

δεύτερο τμήμα υπήρχαν 10 αντικείμενα 

δηλώσεις όπου το υποκείμενο μπορούσε 

να σημειώσει το βαθμό που χρησιμοποιεί 

το λογισμικό για προσωπική χρήση, για 

διδακτικούς λόγους και για διοικητικούς 

λόγους. Σε κάθε ερώτηση το υποκείμενο 

μπορούσε να απαντήσει στην ερώτηση 

κυκλώνοντας ένα αριθμό από το ένα (1) 

μέχρι το πέντε (5) όπου ένα σήμαινε πολύ 

λίγο και πέντε σήμαινε πάρα πολύ. 

Για τη συλλογή των δεδομένων για την 

εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτι-

κών χρησιμοποιήθηκε το Job Satisfaction 

Survey (JSS). Αποτελείται από 36 ερωτή-

σεις – δηλώσεις. Η συνολική αξιοπιστία 

του Job Satisfaction Scale που μετρήθηκε 

με το δείκτη Cronbach’s alpha είναι .91 

(Crossman, Α. & Harris P. 2006, Spector, 

2000, Sauer, 2009). Σε κάθε ερώτηση το 

υποκείμενο μπορούσε να απαντήσει στην 

ερώτηση κυκλώνοντας ένα αριθμό από το 

ένα (1) μέχρι το έξι (6) όπου ένα σήμαινε 

διαφωνώ πάρα πολύ και έξι σήμαινε 

συμφωνώ πάρα πολύ. 

Αποτελέσματα  

Ως προς τα δημογραφικά στοιχεία, η έ-

ρευνά μας έδειξε ότι 29 διευθυντικά στε-

λέχη ήταν άνδρες (63%) και 17 γυναίκες 

(37%). Από τα 46 άτομα του δείγματός 

μας, 37 ήταν έγγαμοι (80,4%) και 9 δήλω-

σαν «άλλο» στην οικογενειακή κατάστα-

ση (19,6%). Σχετικά με την ηλικία των εκ-

παιδευτικών φάνηκε ότι ο μέσος όρος 

ήταν 49 έτη, ενώ η μικρότερη ηλικία ήταν 

41 και η μεγαλύτερη 56. Αναφορικά με τα 

χρόνια υπηρεσίας, ο μέσος όρος ήταν 

περίπου 21 έτη, τα λιγότερα χρόνια υπη-

ρεσίας ήταν 14 και τα περισσότερα 27. Ως 

προς τα προσόντα, ο μέσος όρος ήταν 

13,96 μόρια, ενώ τα λιγότερα ήταν 8 και 

τα περισσότερα 27. Τέλος, ως προς την 



εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτι-

κών ο μέσος όρος ήταν 125,70, η χαμηλό-

τερη τιμή ήταν 86 και η μεγαλύτερη 167 

(Πίνακας 1). Από τον έλεγχο συσχετίσεων, 

φάνηκε ότι ο παράγοντας φύλο των διευ-

θυντικών στελεχών, δεν επηρεάζει τη 

χρήση των ΤΠΕ για διοικητικούς λόγους 

(t=1,393, df=44, sig. =,171>,05), τη χρήση 

των ΤΠΕ για προσωπικούς λόγους 

(t=1,140, df=44, sig. =,260>,05) και τη 

χρήση των ΤΠΕ για διδασκαλία (t=,921, 

df=44, sig. =,362>,05).  Παράλληλα, ο πα-

ράγοντας οικογενειακή κατάσταση φάνη-

κε να επηρεάζει στατιστικά σημαντικά τη 

χρήση των ΤΠΕ για διοικητικούς λόγους 

(t=2,339, df=44, sig. =,024<,05). Τα διευ-

θυντικά στελέχη που ήταν έγγαμα χρησι-

μοποιούν λιγότερο τις ΤΠΕ για διοικητι-

κούς λόγους (Μ.Ο. 30,11) από τα διευθυ-

ντικά στελέχη που δήλωσαν «άλλο» στην 

οικογενειακή τους κατάσταση (Μ.Ο. 

35,22).  Επιπλέον, ο παράγοντας οικογε-

νειακή κατάσταση επηρεάζει στατιστικά 

πολύ σημαντικά τη χρήση των ΤΠΕ για 

προσωπικούς λόγους (t=2,770, df=44, sig. 

=,008<,01). Τα διευθυντικά στελέχη που 

ήταν έγγαμα χρησιμοποιούν λιγότερο τις 

ΤΠΕ για διοικητικούς λόγους (Μ.Ο. 27,51) 

από τα διευθυντικά στελέχη που δήλω-

σαν «άλλο» στην οικογενειακή τους κα-

τάσταση (Μ.Ο. 34,33). Τέλος, ο παράγο-

ντας οικογενειακή κατάσταση δεν επη-

ρεάζει τη χρήση των ΤΠΕ για διδασκαλία 

(t=-,118, df=44, sig. =,907>,05). 

 
Πίνακας 1. 

Περιγραφικά χαρακτηριστικά, ηλικίας, χρόνια προϋπηρεσίας και προσόντα διευθυντικών 
στελεχών και εργασιακής ικανοποίησης εκπαιδευτικών. 

 



 
Πίνακας 2.  Συσχετίσεις δημογραφικών στοιχείων και λόφων χρήσης των ΤΠΕ. 

 

Η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι ο παρά-

γοντας ηλικία σχετίζεται στατιστικά πολύ 

σημαντικά με τη χρήση των ΤΠΕ για διοι-

κητικούς λόγους (Cor.= -,838 Sig. = 

,000<,01), για προσωπικούς λόγους (Cor.= 

-,731 Sig. = ,000<,01) και για διδασκαλία 

(Cor.= -,445 Sig. = ,002<,01). Η συσχέτιση 

του παράγοντα ηλικία είναι αρνητική με 

τη χρήση των ΤΠΕ, που δείχνει ότι όταν 

αυξάνεται η ηλικία μειώνεται η χρήση 

των ΤΠΕ και το αντίστροφο. Ως προς τον 

παράγοντα χρόνια υπηρεσίας, η στατιστι-

κή ανάλυση έδειξε ότι υπάρχει στατιστικά 

πολύ σημαντική συσχέτιση με τη χρήση 

των ΤΠΕ για διοικητικούς λόγους (Cor.= -

,573 Sig. = ,000<,01) και για προσωπικούς 

λόγους (Cor.= -,499 Sig. = ,000<,01), ενώ 

υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση 

με τη χρήση των ΤΠΕ για διδασκαλία 

(Cor.= -,322 Sig. = ,029<,05). Η συσχέτιση 

του παράγοντα χρόνια υπηρεσίας είναι 

αρνητική με τη χρήσης των ΤΠΕ, που δεί-

χνει ότι όταν αυξάνονται τα χρόνια υπη-

ρεσίας μειώνεται η χρήση των ΤΠΕ και το 

αντίστροφο. Ο παράγοντας προσόντα, 

φάνηκε να σχετίζεται στατιστικά πολύ 

σημαντικά με τη χρήση των ΤΠΕ για διοι-

κητικούς λόγους(Cor.= ,872 Sig. = 

,000<,01), για προσωπικούς λόγους (Cor.= 

,847 Sig. = ,000<,01) και για διδασκαλία 

(Cor.= ,614 Sig. = ,000<,01). Η συσχέτιση 

του παράγοντα προσόντα είναι θετική με 

τη χρήση των ΤΠΕ, που δείχνει ότι όταν 

αυξάνονται τα προσόντα των διευθυντι-

κών στελεχών αυξάνεται και η χρήση των 

ΤΠΕ και το αντίστροφο (Πίνακας 2). 

Ως προς τη χρήση των ΤΠΕ για διδασκα-

λία, η ανάλυση της έρευνάς μας έδειξε 

ότι χρησιμοποιείται περισσότερο από τα 



διευθυντικά στελέχη το εκπαιδευτικό λο-

γισμικό (Μ.Ο. 2,88) και ο επεξεργαστής 

κειμένου (Μ.Ο. 2,84)  ενώ λιγότερο οι 

βάσεις δεδομένων (Μ.Ο. 1,19). Για τη 

διοίκηση, φάνηκε ότι χρησιμοποιείται 

περισσότερο ο επεξεργαστής κειμένου 

(Μ.Ο. 3,95) και λιγότερο το εκπαιδευτικό 

λογισμικό (Μ.Ο. 1,79). Τέλος, για προσω-

πικούς λόγους χρησιμοποιείται περισσό-

τερο το διαδίκτυο (Μ.Ο. 3,59) και το ηλε-

κτρονικό ταχυδρομείο (Μ.Ο. 3,53), ενώ 

λιγότερο ο βιντεοπροβολέας (Μ.Ο. 1,53). 

Ως προς τη συνολική χρήση των ΤΠΕ για 

διδασκαλία, διοίκηση και προσωπική 

χρήση, φάνηκε ότι τα διευθυντικά στελέ-

χη χρησιμοποιούν περισσότερο τις ΤΠΕ 

για την άσκηση διοίκησης και για προσω-

πική χρήση, ενώ μικρότερη ήταν η χρήση 

των ΤΠΕ για τη διδασκαλία (Πίνακας 3). 

Ως προς τη συσχέτιση της χρήσης των 

ΤΠΕ, η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι υ-

πάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση 

μεταξύ όλων των λόγων χρήσης των ΤΠΕ. 

Πιο συγκεκριμένα η χρήση των ΤΠΕ για 

διοίκηση σχετίζεται στατιστικά πολύ ση-

μαντικά με τη χρήση των ΤΠΕ για προσω-

πικούς λόγους (Cor.= ,938 Sig. = ,000<,01) 

και για διδασκαλία (Cor.= ,708 Sig. = 

,000<,01). Επιπλέον, η χρήση των ΤΠΕ για 

προσωπικούς λόγους σχετίζεται στατιστι-

κά πολύ σημαντικά με τη χρήση των ΤΠΕ 

για διδασκαλία (Cor.= ,754 Sig. = 

,000<,01). Όλες οι συσχετίσεις είναι θετι-

κές στοιχείο που δείχνει ότι η αυξημένη 

χρήση των ΤΠΕ για προσωπικούς λόγους 

σημαίνει και αυξημένη χρήση των ΤΠΕ για 

διοίκηση και για διδασκαλία (Πίνακας 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 3. Μέσοι όροι χρήσης των ΤΠΕ για διδασκαλία, διοίκηση 
& για προσωπικούς λόγους. 

 



Στην προσπάθεια να ελέγξουμε τη συσχέ-

τιση της χρήσης των ΤΠΕ για την άσκηση 

διοίκησης με την εργασιακή ικανοποίηση 

των εκπαιδευτικών, προχωρήσαμε στον 

έλεγχο των διασπορών και επειδή (p. val-

ue = ,685) οι διασπορές δεν είναι διαφο-

ρετικές, συνεχίσαμε στον έλεγχο διαφο-

ράς των μέσων τιμών (Πίνακας 4). Στη 

συνέχεια η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι 

υπάρχει στατιστικά πολύ σημαντική δια-

φορά μεταξύ των ομάδων χαμηλή, με-

σαία και υψηλή χρήση των ΤΠΕ για άσκη-

ση διοίκησης (F=44,627, Sig.= ,000<,01) 

(Πίνακας 5). Επιπλέον, ο έλεγχος των ο-

μάδων έδειξε ότι χαμηλή χρήση των ΤΠΕ 

για διοικητικούς λόγους, δημιουργεί χα-

μηλότερο επίπεδο εργασιακής ικανοποί-

ησης στους εκπαιδευτικούς από τη με-

σαία χρήση (Sig.= ,000<,01 & Lo.B.= -

26,91 Up.B.=-11,83). Μεσαία χρήση των 

ΤΠΕ για διοίκηση δημιουργεί χαμηλότερο 

επίπεδο εργασιακής ικανοποίησης στους 

εκπαιδευτικούς από την υψηλή χρήση 

(Sig.= ,000<,01 & Lo.B.= -50,20 Up.B.=-

32,54). Ενώ, χαμηλή χρήση των ΤΠΕ για 

διοίκηση δημιουργεί χαμηλότερο επίπεδο 

εργασιακής ικανοποίησης στους εκπαι-

δευτικούς από των υψηλή χρήση  (Sig.= 

,000<,01 & Lo.B.= -29,96 Up.B.=-14,04). 

Απλούστερα, όταν αυξάνεται η χρήση των 

ΤΠΕ για διοικητικούς λόγους από τα διευ-

θυντικά στελέχη τότε αυξάνεται και η ερ-

γασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών 

και αντίστροφα (Πίνακας 6). 

 

 

 

Πίνακας 4 - Έλεγχος διασπορών 

 

 

 

 

Πίνακας 5. Έλεγχος διαφοράς μέσων τιμών 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 6. Έλεγχος διαφοράς μέσων τιμών επιμέρους ομάδων 

 



Τέλος, η ανάλυση παλινδρόμησης, έδειξε 

ότι το μοντέλο της γραμμικής παλινδρό-

μησης μπορεί να ερμηνεύσει ένα μεγάλο 

ποσοστό της μεταβλητότητας (R 

Square=,675, Adjusted R Square=,668). 

Επιπλέον, η στατιστική ανάλυση έδειξε 

ότι υπάρχει γραμμική συσχέτιση μεταξύ 

των δυο μεταβλητών (F=91,357, 

sig.=,000<,01). Ενώ ο τύπος που συνδέει 

την εργασιακή ικανοποίηση και τη χρήση 

των Τ.Π.Ε. για διοικητικούς λόγους είναι: 

yi = 49,770 + 2,441 xi 

όπου y η εργασιακή ικανοποίηση (εξαρ-

τημένη μεταβλητή) 

όπου x η χρήση των Τ.Π.Ε. για διοικητι-

κούς λόγους (ανεξάρτητη μεταβλητή) (Πί-

νακας 7). 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 7. Συσχετίσεων συντελεστών γραμμικής εξίσωσης 

 

Συμπεράσματα 

 

Ο παράγοντας οικογενειακή κατάσταση 

φαίνεται ότι επηρεάζει τη χρήση των ΤΠΕ 

τόσο για διοικητικούς όσο και προσωπι-

κούς, αλλά όχι για διδακτικούς λόγους. 

Τα διευθυντικά στελέχη που δήλωσαν 

έγγαμοι φάνηκε ότι χρησιμοποιούν λιγό-

τερο τις ΤΠΕ από τα διευθυντικά στελέχη 

που δήλωσαν «άλλο» στην οικογενειακή 

κατάσταση. 

Επιπλέον, η χρήση των ΤΠΕ σε όλους τους 

τομείς επηρεάζεται αρνητικά από τους 

παράγοντες ηλικία και χρόνια υπηρεσίας 

στοιχείο που έρχεται σε συμφωνία με την 

έρευνα της Παναγούλη (2010). Όσο αυξά-

νονται τα χρόνια υπηρεσίας και η ηλικία 

των διευθυντικών στελεχών των σχολικών 

μονάδων τόσο χαμηλότερη είναι η χρήση 

των ΤΠΕ για διοικητικούς, διδακτικούς και 

προσωπικούς λόγους. 

Ο παράγοντας προσόντα επηρεάζει θετι-

κά την χρήση των ΤΠΕ. Όσο περισσότερα 

προσόντα είχε το διευθυντικό στέλεχος 

τόσο περισσότερο χρησιμοποιούσε τις 

ΤΠΕ διοικητικούς, διδακτικούς και προ-

σωπικούς λόγους. 

Η έρευνά μας έδειξε ότι τα διευθυντικά 

στελέχη χρησιμοποιούν περισσότερο τις 

ΤΠΕ για διοικητικούς και προσωπικούς 

λόγους παρά για διδακτικούς. Το στοιχείο 



αυτό έρχεται διαφωνία με την έρευνα 

των Charalambous και Papaioannou 

(2010), όπου τα διευθυντικά στελέχη 

φαίνεται να χρησιμοποιούν περισσότερο 

τις ΤΠΕ για προσωπικούς λόγους. Το στοι-

χείο αυτό της έρευνάς μας μπορεί να ερ-

μηνευτεί από τις λίγες ώρες διδασκαλίας 

που έχει το διευθυντικό στέλεχος των 

σχολικών μονάδων σε συνδυασμό με τα 

αυξημένα διοικητικά καθήκοντα που 

πρέπει να εκτελέσει. Αποτέλεσμα αυτού 

του συνδυασμού είναι να δίνεται περισ-

σότερη έμφαση από το διευθυντικό στέ-

λεχος στην εκτέλεση των διοικητικών κα-

θηκόντων του και λιγότερη έμφαση στα 

διδακτικά καθήκοντα. 

Ως προς τη χρήση των ΤΠΕ από τα διευ-

θυντικά στελέχη, η έρευνά μας έδειξε ότι 

αυξημένη χρήση των ΤΠΕ για προσωπι-

κούς λόγους σημαίνει αυξημένη χρήση 

για διοικητικούς και διδακτικούς λόγους. 

Το στοιχείο αυτό έρχεται σε συμφωνία με 

την έρευνα του Demir (2006). Μπορεί να 

οφείλεται στην εξοικείωση που έχουν 

αποκτήσει τα διευθυντικά στελέχη από τη 

χρήση των ΤΠΕ για προσωπικούς λόγους 

και να μεταφέρουν την χρήση των ΤΠΕ 

στις σχολικές μονάδες είτε για διδακτι-

κούς είτε για διοικητικούς λόγους  

(Schiller, 2003, Sellwood, 2005). 

Τέλος, φάνηκε στην έρευνά μας ότι η αυ-

ξημένη χρήση των ΤΠΕ για διοικητικούς 

λόγους  από τα διευθυντικά στελέχη οδη-

γεί σε υψηλό επίπεδο εργασιακής ικανο-

ποίησης των εκπαιδευτικών. Η χρήση των 

ΤΠΕ για διοικητικούς λόγους οδηγεί στην 

αποτελεσματικότερη διοίκηση καθώς με 

τις ΤΠΕ μεταφέρονται γρηγορότερα και 

ακριβέστερα πληροφορίες, βελτιώνεται η 

επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών 

αλλά και των εκπαιδευτικών με το διευ-

θυντή, μειώνεται ο φόρτος εργασίας κ.ά. 

Τέλος, όπως αναφέρουν οι May (2003), 

Peterson (2000) και Arnold (1998) οι τε-

χνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας 

επηρεάζουν την επίδοση των διευθυντι-

κών στελεχών. Κατά συνέπεια αποτελε-

σματικότερη διοίκηση οδηγεί στην εργα-

σιακή ικανοποίηση. Η τελευταία μπορεί 

να επηρεαστεί από πολλούς παράγοντες 

(εξωτερικούς και εσωτερικούς του ατό-

μου), όπως αναφέρει η Reyes (1990) ένας 

από τους εξωτερικούς παράγοντες είναι η 

ασκούμενη μορφή διοίκησης, όταν αυτή 

είναι αποτελεσματική (σύμφωνα με τον 

τρόπο που την εκλαμβάνει ο υφιστάμε-

νος) τότε υπάρχει υψηλότερο επίπεδο 

εργασιακής ικανοποίησης. Άρα, μπορού-

με να καταλήξουμε στο ότι η χρήση των 

ΤΠΕ για διοικητικούς λόγους από τα διευ-

θυντικά στελέχη των σχολικών μονάδων 

μπορεί να επηρεάσει την εργασιακή ικα-

νοποίηση των εκπαιδευτικών και στην 

έρευνάς μας την επηρεάζει θετικά. 
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