


«I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 

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

Η δημοσίευση γίνεται μετά από διαδικασία κρίσης μελών Δ.Ε.Π. Ο κατάλογος των κριτών 
είναι αναρτημένος στο δικτυακό τόπο του περιοδικού. 

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

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 
2 τεύχη το χρόνο 

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

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ:  
Φ. Γούσιας (M.Ed ICT ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ – http://gousias.gr) 

Επικοινωνία 

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



1η Ανακοίνωση Συνεδρίου 
Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2013 

Πανελλήνιο Συνέδριο «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.» 
Προσεγγίσεις της σχολικής διαδικασίας μέσα από την ψηφιακή διάσταση 

Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων 

Πολυχώρος «CAID» - Αθήνα, 18 & 19 Οκτωβρίου 2014 

Η Επιστημονική Ένωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας για τη διάδοση των Τ.Π.Ε. στην εκπαί-
δευση (επιστημονικός σύλλογος,  αρ. απόφ. αναγν. Πρωτοδικείου Αθηνών: 629/2004) καλεί 
τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς, για κατάθεση εργασιών τους για συμμετοχή (μετά 
από κρίση) στο Πανελλήνιο Συνέδριο, με τίτλο "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε." - Προ-
σεγγίσεις της σχολικής διαδικασίας μέσα από την ψηφιακή διάσταση - και ημερομηνίες 
πραγματοποίησής του 18 & 19 Οκτωβρίου 2014, στον Πολυχώρο «CAID», στην Αθήνα. Το 
συνέδριο διατελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων (α.π. 
160886/Γ2/29-10-2013) 

1. Στόχοι του Συνεδρίου:
- Η παρουσίαση σύγχρονων προσεγγίσεων στην εκπαιδευτική πράξη 
- Η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέματα διδακτικής μεθοδολογίας κι εναλλακτι-
κών προσεγγίσεων στην αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. 
- Η ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας από εκπαιδευτικούς που εμπλέκονται με εφαρ-
μογές 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 εκπαί-
δευση 

3. Οι εργασίες που θα υποβληθούν για συμμετοχή, θα κριθούν:
από την Επιστημονική Επιτροπή (μελών Δ.Ε.Π. ελληνικών πανεπιστημίων). Στους εγκεκριμέ-
νους εισηγητές θα χορηγηθούν οι ανάλογες βεβαιώσεις. 

4. Θεματολογία συνεδρίου:
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Το συνέδριο αφορά όλα τα πεδία της ερευνητικής - επιστημονικής δραστηριότητας, των προ-
τάσεων  και των εφαρμογών των Τεχνολογιών Πληροφορίας κι Επικοινωνίας (σύντομα Τ.Π.Ε.) 
στην εκπαίδευση, σε όλες τις βαθμίδες της (προδημοτική, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια). 
Για τη διευκόλυνση των υποψήφιων εισηγητών καθώς και για οργανωτικούς λόγους, κατα-
βλήθηκε προσπάθεια ώστε να ταξινομηθούν όλα αυτά σε 10 θεματικές ενότητες (με τις υπο-
ενότητές τους). Αναφέρονται στη συνέχεια. 

Θεματικές περιοχές συνεδρίου 2014 

1. Εκπαιδευτικά σενάρια, ΤΠΕ και εκπαιδευτική διαδικασία .................................................. 2

2. Χρήση συσκευών κινητής τεχνολογίας στη διδασκαλία και τη μάθηση .............................. 3

3. Εκπαιδευτικό λογισμικό ........................................................................................................ 3

4. Η επίδραση των εκπαιδευτικών παιχνιδιών στη μάθηση και ο τρόπος εκπαιδευτικής
αξιοποίησής τους ...................................................................................................................... 4 

5. Ειδική Αγωγή και ΤΠΕ ............................................................................................................ 4

6. Διαδίκτυο και εκπαιδευτική αξιοποίησή του ....................................................................... 5

7. Ψηφιακή αφήγηση (Digital Storytelling) ............................................................................... 5

8. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των ΤΠΕ: Προβλήματα, θετικές
επιδράσεις και προοπτικές ....................................................................................................... 6 

9. Έρευνα στην εφαρμογή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.............................................................. 6

10. Δια Βίου Μάθηση ................................................................................................................ 7

Περιγραφές Θεματικών Περιοχών 

1. Εκπαιδευτικά σενάρια, ΤΠΕ και εκπαιδευτική διαδικασία
Το προτεινόμενο εκπαιδευτικό σενάριο πρέπει να αναφέρεται σε ένα γνωστικό αντικείμενο 
της Προδημοτικής, Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που διεκπεραιώνεται με 
τη χρήση-υποστήριξη των ΤΠΕ (αξιοποιώντας κατάλληλα υπολογιστικά εργαλεία ή άλλες υ-
πολογιστικές τεχνολογίες). Να βασίζεται σε συγκεκριμένη παιδαγωγική προσέγγιση, να στο-
χεύει σε προσδιορισμένους διδακτικούς στόχους, σε αρμονία με τα αντίστοιχα Δ.Ε.Π.Π.Σ. και 
Α.Π.Σ. Να περιέχεται ο σχεδιασμός του σεναρίου, η πορεία υλοποίησής του, να παρουσιάζο-
νται τα αποτελέσματα και συμπεράσματα.  

Σε αυτή τη θεματική περιοχή επιζητούνται εργασίες από εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτή-
των, που εφαρμόζουν τις ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. Επίσης, σε αυτή τη θεματική μπορούν να 
ενταχθούν εργασίες που αναφέρονται στην παιδαγωγική αξιοποίηση του Διαδραστικού Πί-
νακα στη μαθησιακή διαδικασία. 
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2. Χρήση συσκευών κινητής τεχνολογίας στη διδασκαλία και τη μάθηση
Η σύγχρονη τάξη εφοδιάζεται συνεχώς με εξοπλισμό ΤΠΕ (ηλεκτρονικές συσκευές με δυνα-
τότητες ασύρματης δικτύωσης, όπως φορητοί υπολογιστές, υπολογιστές πινακίδας [Tablets], 
κινητά τηλέφωνα, τηλεκοντρόλ απάντησης, κ.ά.). Μεγάλη η προσδοκία εμπλουτισμού κι α-
νανέωσης της διδασκαλίας, ιδιαίτερα στην κατασκευή διδακτικού περιβάλλοντος ευέλικτης, 
συνεργατικής, διερευνητικής, και ανακαλυπτικής μάθησης. Αναμένεται ότι στα επόμενα χρό-
νια περισσότεροι μαθητές θα φέρνουν στην τάξη φορητές υπολογιστικές συσκευές. Οι συ-
σκευές αυτές θα καταστούν μελλοντικά αναγκαία εκπαιδευτικά μέσα κι εργαλεία, όπως τα 
τωρινά συμβατικά (βιβλία και τετράδια). Στην Ελλάδα ήδη έχει σωρευτεί εμπειρία από τα 
προγράμματα της τελευταίας πενταετίας, όπως το πρόγραμμα «ένας φορητός υπολογιστής 
ανά μαθητή» (σε γυμνασιακές τάξεις) ή το πρόγραμμα «κινητά εργαστήρια Η/Υ» για τα δη-
μοτικά σχολεία τύπου ΕΑΕΠ. Επιπρόσθετα με τα ανωτέρω, τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένας 
μεγάλος αριθμός ερευνών στη διεθνή βιβλιογραφία που εστιάζει στην αξιοποίηση αυτών των 
συσκευών κινητής τεχνολογίας τόσο σε τυπικά όσο και σε άτυπα περιβάλλοντα μάθησης.  

Σε αυτή τη θεματική περιοχή, επιζητούνται εργασίες που αναφέρονται στα προαναφερόμενα 
προγράμματα αξιοποίησης της φορητότητας ή σε ανάλογα προγράμματα ξένων εκπαιδευτι-
κών συστημάτων ή στην επίκαιρη διεθνή εκπαιδευτική ζύμωση (διαφαινόμενες εξελίξεις και 
προοπτικές). Μπορούν να αναφέρονται σε ερευνητικές προσπάθειες, αλλά και σε εφαρμογές 
(δημιουργίες κι αξιοποιήσεις εκπαιδευτικών εφαρμογών με τη χρήση κινητών συσκευών μά-
θησης, ταμπλέτες και smartphones) σε τυπικά ή άτυπα περιβάλλοντα μάθησης  σε σχολεία ή 
επισκοπήσεις και παρουσιάσεις ερευνών, μελέτες περιπτώσεων εφαρμογών, καινοτομιών 
κλπ, στην Ελλάδα και διεθνώς.   

3. Εκπαιδευτικό λογισμικό
Ως εκπαιδευτικό λογισμικό ορίζεται το λογισμικό που εκτελείται σε υπολογιστή, που εμπε-
ριέχει διδακτικούς στόχους και αναμένεται να επιφέρει συγκεκριμένα διδακτικά και μαθη-
σιακά αποτελέσματα. Υποστηρίζει τη διδασκαλία, παρέχοντας βοήθεια στο μαθητή ώστε να 
προσεγγίσει και να οικοδομήσει μια προκαθορισμένη από το αναλυτικό πρόγραμμα γνώση 
ή τον ενισχύει ώστε να αναπτύξει δεξιότητες υψηλού επιπέδου. Το εκπαιδευτικό λογισμικό 
μπορεί να ταξινομηθεί με κριτήριο τη χρήση του στη μαθησιακή διαδικασία, ως εξής: Λογι-
σμικό εξάσκησης (Drill and Practice). Λογισμικό παρουσίασης-φροντιστηρίου (Tutorial). Λο-
γισμικό προσομοίωσης (Simulation). Λογισμικό επίλυση προβλήματος (Problem solving). Πε-
ριβάλλοντα Εικονικής Πραγματικότητας (Virtual Reality) 

Σκοπός αυτής της θεματικής περιοχής είναι η παροχή ευκαιριών σε εκπαιδευτικούς ή άλλους, 
κατασκευαστές λογισμικού (Computer Based Software), να παρουσιάσουν ενώπιον του συ-
νεδριακού ακροατηρίου τα λογισμικά τους. Το λογισμικό τους να μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
σαν εκπαιδευτικό εργαλείο (π.χ. το geogebra, το modellus, «ο Ξεφτέρης», ηλεκτρονικό λεξικό 
κ.ά) ή και σαν εργαλείο υποστήριξης της Διοίκησης της εκπαίδευσης.  

Ενδεικτικά παρατίθενται υποενότητες, μεταξύ άλλων, που μπορούν να ενδιαφέρουν ιδιαί-
τερα το συνεδριακό ακροατήριο: 
- Παρουσίαση λογισμικού για εκπαιδευτική χρήση 
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- Αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού 
- Παρουσίαση λογισμικού για διοικητική χρήση 
- Ελεύθερο λογισμικό/Λογισμικό ανοιχτού κώδικα στην εκπαίδευση 

4. Η επίδραση των εκπαιδευτικών παιχνιδιών στη μάθηση και ο τρόπος εκπαιδευτικής α-
ξιοποίησής τους 
Τα ψηφιακά παιχνίδια αποτελούν ένα ταχύτατα αναπτυσσόμενο πεδίο, καθώς αποτελούν τη 
δημοφιλέστερη τεχνολογία στην παιδική και νεανική διασκέδαση. Ταυτόχρονα δύνανται να 
αξιοποιηθούν ως μαθησιακά μέσα με θετικά αποτελέσματα ως προς την ενεργοποίηση των 
εκπαιδευόμενων και την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η μάθηση που 
υποστηρίζεται από τα ψηφιακά παιχνίδια αποτελούν ιδιαίτερο ερευνητικό πεδίο μέσα στο 
ευρύτερο πλαίσιο της εκπαίδευσης με ΤΠΕ και προσελκύουν τα τελευταία χρόνια το έντονο 
ενδιαφέρον της επιστημονικής και εκπαιδευτικής κοινότητας. Ταυτόχρονα προκύπτει και 
προβληματισμός και αντίλογος.  
 
Σε αυτή τη θεματική περιοχή, επιζητούνται εργασίες που αναφέρονται στο προαναφερόμενο 
πεδίο χρήσης ΤΠΕ στην υπηρεσία της μάθησης, οι οποίες μπορούν να αναφέρονται σε ερευ-
νητικές προσπάθειες, αλλά και σε εφαρμογές στην εκπαίδευση ή επισκοπήσεις και παρου-
σιάσεις ερευνών, μελέτες περιπτώσεων, στην Ελλάδα και διεθνώς. 
 

5. Ειδική Αγωγή και ΤΠΕ
Ο ρόλος των χρήσης ΤΠΕ στην Ειδική Αγωγή ως μέσου βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλ-
λοντος μάθησης των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, είναι αναμφισβήτητος, κα-
θώς η χρήση ψηφιακών/υπολογιστικών συσκευών συμβάλλει σημαντικότατα στη διαδικασία 
της μάθησης, παρέχοντας εκπαιδευτικό περιβάλλον με πρόσθετα μαθησιακά και ψυχαγω-
γικά χαρακτηριστικά. Οι ΤΠΕ, παρέχουν πολλές ευκαιρίες στους μαθητές αυτής τη κατηγο-
ρίας, γιατί οι μαθητές μπορούν να παίρνουν στα χέρια τους τη μάθηση και να την εναρμονί-
ζουν με τους δικούς τους ρυθμούς. Οι υπολογιστικές ηλεκτρονικές συσκευές και το εκπαι-
δευτικό λογισμικό αποκαθιστούν σε μεγάλο ποσοστό φυσικές αδυναμίες (λεπτή κινητικό-
τητα, προβλήματα όρασης) των παιδιών και βοηθούν στην πρόσβαση της πληροφορίας και 
επομένως στην εκπαίδευσή τους. Κι ακόμα, οι κατάλληλες υποστηρικτικές δομές για την υ-
λοποίηση της ένταξης των ΤΠΕ στην Ειδική Αγωγή θεωρούνται τόσο σημαντικές για πολλούς 
εκπαιδευτικούς, όσο η ύπαρξη εξοπλισμού και λογισμικού προς χρήση.  
 
Σε αυτή τη θεματική περιοχή, επιζητούνται εργασίες που αναφέρονται στο προαναφερόμενο 
πεδίο χρήσης ΤΠΕ στην υπηρεσία της μάθησης, και θα αναδείξουν σύγχρονες τάσεις κι εξε-
λίξεις στο πεδίο ΤΠΕ και Ειδική αγωγή, στην Ελλάδα και διεθνώς. Οι εργασίες μπορούν να 
αναφέρονται σε ερευνητικές προσπάθειες, αλλά και σε εφαρμογές στην εκπαίδευση ή επι-
σκοπήσεις και παρουσιάσεις ερευνών, μελέτες περιπτώσεων. 
 
Ενδεικτικά παρατίθενται υποενότητες, μεταξύ άλλων, που μπορούν να ενδιαφέρουν ιδιαί-
τερα το συνεδριακό ακροατήριο: 
- Εκπαιδευτικό λογισμικό για την Ειδική Αγωγή 
- Ηλεκτρονική μάθηση και Ειδική Αγωγή 
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- Προσβασιμότητα και υποστηρικτική τεχνολογία στην υπηρεσία της Ειδικής Αγωγής. 
- Μελέτες περιπτώσεων χρήσης ΤΠΕ στη σχολική πρακτική της Ειδικής Αγωγής (Τμήματα έ-
νταξης κ.ά.) 
- Διαφαινόμενες εξελίξεις και προοπτικές. 

6. Διαδίκτυο και εκπαιδευτική αξιοποίησή του
Σε αυτή τη θεματική ενότητα γίνεται προσπάθεια συγκέντρωσης των εκπαιδευτικών χρήσεων 
του διαδικτύου (μοντέλων, τεχνολογιών και εφαρμογών, εκπαιδευτικών σχεδιασμών) όσο 
και των διαφαινόμενων τάσεων, εξελίξεων, προοπτικών. Αναμένεται να παρουσιαστούν ερ-
γασίες, που αφενός μεν θα πληροφορούν, αφετέρου θα εστιάζουν σε παραδείγματα καλών 
εκπαιδευτικών πρακτικών, με τη χρήση του διαδικτύου. 
 
Ενδεικτικά παρατίθενται υποενότητες, μεταξύ άλλων, που μπορούν να ενδιαφέρουν ιδιαί-
τερα το συνεδριακό ακροατήριο: 
- Το διαδίκτυο στην προδημοτική, στην πρωτοβάθμια, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
- Ανάπτυξη και διαμοίραση εκπαιδευτικού υλικού με τεχνολογίες file sharimg ή άλλες σχετι-
κές διαδικτυακές τεχνολογίες 
- Σχεδιασμός κι αξιολόγηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με διαδικτυακά εργαλεία 
- Πρότυπα και αξιολόγηση διαδικτυακών εκπαιδευτικών εφαρμογών  
- Σχεδίαση, περιεχόμενο κι αξιολόγηση εκπαιδευτικών δικτυακών τόπων. 
- Εκπαιδευτικά ιστολόγια, wikis, eportfolios 
- Ιστοεξερευνήσεις 
- Σχεδιασμός και υλοποίηση project με διαδικτυακά εργαλεία 
- Κοινωνικά δίκτυα και εκπαίδευση 
- Θέματα ασφάλειας στo διαδίκτυο, για μαθητές κι εκπαιδευτικούς  
- Διαδίκτυο και παιδί. Επιπτώσεις της χρήσης του διαδικτύου 
- Διαδίκτυο και επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών 
- Πνευματικά δικαιώματα και διαδίκτυο 
- Διαφαινόμενες εξελίξεις και προοπτικές 
- Πρόσβαση στο διαδίκτυο 
- Πρόσβαση σε δικτυακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο 

7. Ψηφιακή αφήγηση (Digital Storytelling)
Η αφήγηση ιστοριών είναι εκπαιδευτικό εργαλείο, καθώς βελτιώνει τον προφορικό και γρα-
πτό λόγο των μαθητών, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει την κριτική σκέψη, την ανάλυση και την 
ανασύνθεση της πληροφορίας. Ο συνδυασμός της παραδοσιακής προφορικής αφήγησης με 
τα πολυμέσα του σήμερα (της εποχής των ΤΠΕ), δημιουργεί την ψηφιακή αφήγηση. Eίναι η 
διαδικασία που συνδυάζει τα ψηφιακά μέσα (κείμενο, εικόνα, ήχο), για να εμπλουτίσει και 
να ενισχύσει το γραπτό ή τον προφορικό λόγο των μαθητών, καλύπτοντας ανάγκες τους για 
έκφραση, επικοινωνία, πληροφορία, συντελώντας στη μεταβίβαση κανόνων συμπεριφοράς 
και αξιών, στη διατήρηση στη μνήμη ηρώων και πράξεών τους, χαρακτήρων κόμικς, παραμυ-
θιών κ.ά. και στη διασκέδαση. Αρχικά τα digital video editorsutilities, που προσφέρονταν δω-
ρεάν και στη συνέχεια η εμφάνιση ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών (εύκολες στη χρήση 
τους και προσιτές στις τιμές) καθώς και η επακόλουθη άφθονη παραγωγή και διάθεση ψη-
φιακών εικόνων έδωσαν την ώθηση στην εμφάνιση της ψηφιακής αφήγησης . Η αξία της 
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ψηφιακής αφήγησης στηρίζεται στο γεγονός ότι είναι μια ενεργητική διαδικασία, και δη-
μιουργεί μια ευχάριστη ατμόσφαιρα στην τάξη. Η χρήση πολυμέσων μετατρέπει π.χ. τη λο-
γοτεχνία σε μια πολυδιάστατη εμπειρία. 
 
Σε αυτή τη θεματική περιοχή, επιζητούνται εργασίες που αναφέρονται στο προαναφερόμενο 
πεδίο χρήσης ΤΠΕ στην υπηρεσία της μάθησης, και παρουσιάζουν εργαλεία και σύγχρονες 
καλές πρακτικές που βοηθούν τους μαθητές να είναι και καταναλωτές και δημιουργοί (εξί-
σου) ψηφιακών αφηγήσεων ιστοριών. 
 

8. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των ΤΠΕ: Προβλήματα, θετικές επι-
δράσεις και προοπτικές 
Παρόλο που οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας έχουν εισαχθεί στην εκ-
παίδευση και την εκπαιδευτική πράξη προ αρκετών ετών, και είναι αναμφισβήτητη η βελτί-
ωση του καθημερινού διδακτικού περιβάλλοντος από αυτήν την εισαγωγή, η διεθνής βιβλιο-
γραφία δείχνει ότι η χρήση τους είναι ακόμα μικρής έκτασης στα εκπαιδευτικά συστήματα. 
Η διαπίστωση αυτή χαρακτηρίζει και την ελληνική πραγματικότητα. Ένας από τους βασικό-
τερους περιοριστικούς παράγοντες χρήσης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πράξη είναι η απου-
σία ή η ελλιπής κατάρτιση των εκπαιδευτικών στη χρήση και παιδαγωγική αξιοποίηση των 
ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία. 
 
Σε αυτή τη θεματική περιοχή, επιζητούνται εργασίες που αναφέρονται στο προαναφερόμενο 
πεδίο, και θα αναδείξουν σύγχρονες τάσεις κι εξελίξεις, στην Ελλάδα και διεθνώς. Οι εργα-
σίες μπορούν να αναφέρονται σε ερευνητικές προσπάθειες, αλλά και σε εφαρμογές στην 
εκπαίδευση ή επισκοπήσεις και παρουσιάσεις ερευνών, μελέτες περιπτώσεων. Προς την κα-
τεύθυνση αυτή έχουμε τα τελευταία χρόναι προγράμματα επιμόρφωσης που υλοποιούνται 
από το Υπ. Παιδείας και εποπτευόμενους φορείς (Α’ και Β’ επίπεδο). 
 
Ενδεικτικά παρατίθενται υποενότητες, μεταξύ άλλων, που μπορούν να ενδιαφέρουν ιδιαί-
τερα το συνεδριακό ακροατήριο: 
- Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Α΄ Επιπέδου 
- Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Β΄ Επιπέδου 
- Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Γ΄ Επιπέδου 
- Θέματα Εκπαιδευτικής Πολιτικής στις ΤΠΕ 
- Ενδοσχολική Επιμόρφωση.  
- Στήριξη Επιμόρφωσης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο 
- Μιντιακός γραμματισμός (Media Literacy) 

9. Έρευνα στην εφαρμογή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση
Στη θεματική περιοχή επιζητούνται ερευνητικές εργασίες που αναφέρονται στο πεδίο των 
εφαρμογών των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Οι εργασίες που θα υποβληθούν, θα πρέπει να πα-
ρουσιάζουν την ερευνητική εργασία, ανεξάρτητα από το στάδιο στο οποίο αυτή βρίσκεται 
(βιβλιογραφική επισκόπηση, σχεδιασμός έρευνας, αποτελέσματα, συμπεράσματα).  
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10. Δια Βίου Μάθηση
Η δια βίου μάθηση είναι η συνεχής, εθελοντική και αυτενεργούμενη επιδίωξη της γνώσης, 
είτε για προσωπικούς είτε για επαγγελματικούς λόγους. Είναι η διαδικασία της μάθησης 
που επεκτείνεται πέρα από την παιδική – εφηβική ηλικία και τους τρόπους τυπικής μάθη-
σης που είναι γνωστοί σε όλους μας.  Τα τελευταία χρόνια, με τις τεράστιες εξελίξεις και αλ-
λαγές που γίνονται στη ζωή μας μέσα κυρίως από το τεχνολογικό χώρο, η δια βίου μάθηση 
φαίνεται να κερδίζει (και δικαίως) ολοένα και σημαντικότερη θέση. Με δεδομένα τα ιδιαί-
τερα χαρακτηριστικά της, οι ΤΠΕ παίζουν σημαντικότατο ρόλο στην υποστήριξή της (εκπαι-
δευτικό υλικό, τρόπος εκπαίδευσης, κτλ). 

Στη θεματική αυτή περιοχή ζητούνται εργασίες που αναφέρονται στην εφαρμογή των ΤΠΕ 
στη δια βίου μάθηση. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω υποενότητες: 

- Ανοιχτή εκπαίδευση  

- Eκπαίδευση από απόσταση  

- Εκπαίδευση ενηλίκων 

- Άτυπη μάθηση 

 
 
 
5. Επιζητούμενες εργασίες:

- Εισηγήσεις 
- Σύντομες ανακοινώσεις 
- Αναρτήσεις αφίσας 
- Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού λογισμικού 
 
6. Κρίσιμες ημερομηνίες:
Ως την 1η Μαΐου 2014: Υποβολή ολοκληρωμένων κειμένων εργασιών για α΄ κρίση. 
8 & 19 Οκτωβρίου 2014 (Σαββατοκύριακο): Διεξαγωγή του Συνεδρίου. 
 
Λεπτομέρειες για τη διαδικασία υποβολής εργασίας, εγγραφής σύνεδρου, και άλλες πληρο-
φορίες δίνονται αναλυτικά στο δικτυακό τόπο του συνεδρίου: http://synedrio1.com  
 
Επικοινωνία με την Οργανωτική Επιτροπή: sec@synedrio1.com  
 
 

Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2014 
 

Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου 

«Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.» 
 

http://synedrio1.com 
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Edutainment και συνεργατική μάθηση σε εικονικά περιβάλλοντα 

Οικονόμου Χριστίνα  
ΠΕ70 ‐ Μ.Δ.Ε. "Τ.Π.Ε. για την Εκπαίδευση" στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. ΕΚΠΑ 

xrisoik@sch.gr  

Περίληψη 

Τα Εικονικά Περιβάλλοντα ή  Εικονικοί  Κόσμοι είναι Online ψηφιακά παιχνίδια και Online 
Συνεργατικά  Περιβάλλοντα  Εικονικής Πραγματικότητας.  Σήμερα, οι  πιο  γνωστοί  Εικονικοί 
Κόσμοι είναι το Second Life (Linden Lab) και το OSgrid (Open Simulator Metaverse).  Οι εκ‐
παιδευτικές  εφαρμογές  που  δημιουργήθηκαν  μέσα  σε  αυτούς  τους  Εικονικούς  Κόσμους 
(Ακαδημία Αθηνών SL και OpenSim) έδειξαν ότι η εκπαιδευτική αξιοποίηση τέτοιων συνερ‐
γατικών περιβαλλόντων φαίνεται να έχει πολύ ενδιαφέρον και ο νέος παιδαγωγικός χώρος 
του Edutainment, στον οποίο γίνεται σύγκλιση  της  εκπαίδευσης  και  της ψυχαγωγίας,  έχει 
πολλά  να μάθει  από αυτά  τα περιβάλλοντα.  Συγχρόνως,  από  την  τρέχουσα  χρήση  και  το 
σύνολο των εφαρμογών,  τα εικονικά περιβάλλοντα έδωσαν στους χρήστες  τέτοια ευχαρί‐
στηση, αλλά και τόση ταύτιση με το περιεχόμενό τους (μεσοποίηση), ώστε προέκυψαν ζη‐
τήματα και ανησυχίες τόσο για την εθιστική τους φύση όσο και για τη δυνατότητα ελέγχου 
και χειραγώγησης των χρηστών από το Δίκτυο των υπολογιστών (κυβερνοχώρο) των Εικονι‐
κών Κόσμων.  

Λέξεις ‐ κλειδιά: Εικονικοί Κόσμοι, Online ψηφιακά παιχνίδια, Online Συνεργατικά Εικονικά 
Περιβάλλοντα, Ακαδημία Αθηνών SL και OpenSim, Εθισμός, Μεσοποίηση, Κυβερνοχώρος 

Εισαγωγή 

Έχουν γίνει πολλές συζητήσεις σχετικές με το αν πραγματικά το Second Life (SL) και το Os‐
Grid  είναι ψηφιακά  εικονικά παιχνίδια.  Το  SL  αναπτύχθηκε  από  την  εταιρεία  Linden  Lab 
(https://www.secondlife.com/) που εδρεύει στο San Francisco California USA (2003). Tο OS‐
grid  (http://www.osgrid.org)    βασίζεται  στην  εφαρμογή  Open  Simulator 
(http://opensimulator.org/), μια ανοιχτού κώδικα πλατφόρμα, πολλαπλών (multi) χρηστών, 
τρισδιάστατη (3D) εφαρμογή διακομιστή (server) και διέπεται από τους κανόνες του Digital 
Millennium Copyright Act of 1998 ("DMCA").  Και τα δύο αυτά προγράμματα είναι προσβά‐
σιμα μέσω Διαδικτύου  και  επιτρέπουν,  εντελώς  δωρεάν, στους χρήστες  των υπολογιστών 
μέσω εικονικών εκπροσώπων (avatars) να επικοινωνούν, σε ένα πλήρες αλληλεπιδραστικό 
περιβάλλον,  τελείως ανοιχτό,  χωρίς  στόχους  και επίπεδα  απαιτήσεων. Φαίνεται ότι  το SL 
και το OSgrid είναι περισσότερο «θέσεις» για να παίξεις, παρά Μαζικά Πολλαπλών Παικτών 
Online Παιχνίδια Ρόλων (MMORGs). 

Μπορούμε να πούμε ότι το SL και το OSgrid είναι διαδικτυακοί‐online εικονικοί κόσμοι χω‐
ρίς  θέμα,  εικονικοί  καμβάδες  δημιουργικότητας.  Σε  αυτούς  τους  εικονικούς  κόσμους,  οι 
χρήστες  έχουν  τη δυνατότητα  να δημιουργήσουν  ένα προσαρμοσμένο  avatar  ή ψηφιακή 
περσόνα, με την οποία μπορούν να αλληλεπιδρούν όχι μόνο μεταξύ τους αλλά και με τον 
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εικονικό κόσμο. Είναι  τρισδιάστατοι  (3D) ψηφιακοί κόσμοι, οι οποίοι έχουν δημιουργηθεί 
εξ  ολοκλήρου  από  τους  κατοίκους  τους.  Οι  χρήστες μέσα σε αυτούς  τους  εικονικούς  κό‐
σμους έχουν τη δυνατότητα να εξερευνήσουν, να κοινωνικοποιηθούν, να χτίσουν, να κατα‐
σκευάσουν γλυπτά  (sculpt‐sculpture),  να προγραμματίσουν  (write  scripts), να σχεδιάσουν 
ρούχα, να φτιάξουν ένα παιχνίδι, να δημοσιεύσουν σε ένα περιοδικό, να κάνουν μια εκδή‐
λωση, να επισκεφθούν μουσεία,  βιβλιοθήκες και γραφεία των διαφόρων πολιτικών παρα‐
τάξεων,  να παρακολουθήσουν μαθήματα  και  γενικά σε  αυτούς  τους  εικονικούς  κόσμους 
μπορούν να εφαρμοστούν πολλές από τις δραστηριότητες της πραγματικής ζωής. Εκτός από 
τη δημιουργία εικονικών αντικειμένων, επίσης κάποιος μπορεί να τα μοιραστεί αυτά καθώς 
και ψηφιακές υπηρεσίες με άλλους. Αυτό δίνει στους χρήστες μεγάλη χαρά, αλλά είναι και 
εντελώς εθιστικό! 

Αυτοί οι εικονικοί κόσμοι, είναι επίσης σε απευθείας σύνδεση (Online) Συνεργατικά Εικονι‐
κά Περιβάλλοντα (Collaborative Virtual Environments), εικονικά περιβάλλοντα ανακάλυψης 
και εξερεύνησης, όπου η μάθηση είναι βιωματική και φυσικό αποτέλεσμα της ανάγκης του 
χρήστη  να  κάνει  κάτι  (Brown & Adler, 2008).  Η  μάθηση στα Online  Συνεργατικά  Εικονικά 
Περιβάλλοντα (ΣΕΠ) βασίζεται στις αρχές της Δια Βίου Μάθησης (Lifelong Learning) και των 
Κοινοτήτων Κατάρτισης‐Εκπαίδευσης Βασισμένων στον Παγκόσμιο  Ιστό  (Web Based Train‐
ing Communities). Όμως τα Online Συνεργατικά Εικονικά Περιβάλλοντα, οι Εικονικοί Κόσμοι, 
ξεπερνούν τις δυνατότητες των Κοινοτήτων Κατάρτισης‐Εκπαίδευσης Βασισμένων στον Πα‐
γκόσμιο Ιστό και παρέχουν πολλές ευκαιρίες για την υποστήριξη της συνεργατικής μάθησης 
(West & Hubbold, 2001). Πολλοί χρήστες μέσω των εικονικών εκπροσώπων (avatars) μοιρά‐
ζονται  το 3D εικονικό εκπαιδευτικό περιβάλλον όπου η μάθηση προκύπτει μέσα από  την 
αλληλεπίδραση  όχι  μόνο μεταξύ  των  χρηστών,  των αντικειμένων  και  του περιβάλλοντος, 
αλλά και μεταξύ των avatars. 

Τα Online Συνεργατικά Εικονικά Περιβάλλοντα είναι ένα πολιτιστικό φαινόμενο, μια κοινή 
γλώσσα, καθώς και μια πολλά υποσχόμενη εφαρμογή της συνεργατικής τεχνολογίας, όπου 
μπορεί  να  βρει  γόνιμο  έδαφος  ανάπτυξης  το  Edutainment.  Edutainment  (entertainment‐
education,  εκπαίδευση με ψυχαγωγία)  είναι  μια  μορφή ψυχαγωγίας που  έχει  σχεδιαστεί 
για να εκπαιδεύσει και να διασκεδάσει. Μπορεί να υποστηριχθεί ότι το edutainment υπάρ‐
χει εδώ και χιλιετίες, με τη μορφή παραβολών, μύθων και αφήγησης ιστοριών (story‐telling) 
που προωθούν την κοινωνική αλλαγή. Σύγχρονες μορφές edutainment περιλαμβάνουν τη‐
λεοπτικές παραγωγές, ταινίες, μουσειακά εκθέματα, και λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογι‐
στών  που  χρησιμοποιούν  την ψυχαγωγία  για  να προσελκύσουν  και  να  διατηρήσουν  ένα 
ακροατήριο, ενώ ενσωματώνουν σκόπιμα εκπαιδευτικό περιεχόμενο ή μηνύματα.  Για  την 
ενίσχυση  της  γνωστικής αξίας  του Edutainment απαιτείται αυξημένη  διεπιστημονική ακα‐
δημαϊκή εξέταση,  που  περιλαμβάνει  τη  συμμετοχή  εκπαιδευτικών  όλων  των ειδικοτήτων, 
σχεδιαστών  και  ερευνητών  διαδικτυακών  εκπαιδευτικών  περιβαλλόντων, ψυχολόγων  και 
τεχνικών της πληροφορικής.  

Μια τέτοια περίπτωση edutainment είναι το project «Ακαδημία Αθηνών SL και OpenSim». 
Το project  ξεκίνησε το 2009 ως πρώτο project «Ακαδημία Αθηνών SL», μέσα στον εικονικό 
κόσμο του SL και ολοκληρώθηκε το 2011. Από το 2011 και ως σήμερα συνεχίζεται ως δεύ‐
τερο ενιαίο project «Ακαδημία Αθηνών SL και OpenSim», μέσα στον ανοιχτού κώδικα εικο‐
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νικό  κόσμο  του  OSgrid.  Περισσότερες  πληροφορίες  υπάρχουν  στο  site  του  project: 
http://athensacademy.pbworks.com. 

Κάποιες  βασικές  γνώσεις  και  αποτελέσματα  που  αποκομίσθηκαν  από  το  προαναφερθέν 
project παρουσιάζονται στην παρούσα εισήγηση και η δομή της έχει ως εξής. Στην ενότητα 
1 γίνεται συζήτηση  για  τους Εικονικούς  Κόσμους  (SL  και OSgrid)  και  τη σχέση  τουs  με  τα 
online παιχνίδια, το διαδίκτυο και την εκπαίδευση. Στην ενότητα 2 διερευνάται ο ρόλος του 
avatar  (εικονικός  εκπρόσωπος  του χρήστη) μέσα  στους Εικονικούς Κόσμους,  καθώς  μέσω 
του avatar ο χρήστης ως ενιαία ψυχοσωματική οντότητα εμβυθίζεται στο εικονικό περιβάλ‐
λον  και  διαφαίνεται  ιδίως  ο  κίνδυνος για  τη δυνατότητα από  τη μία  μεριά  η  πραγματική 
ζωή να απορροφηθεί ή να αντικατασταθεί από την εικονική ζωή και από την άλλη μεριά το 
δίκτυο των υπολογιστών του SL και του OSgrid να ελέγχει και να κατευθύνει τους χρήστες. 
Τέλος,  στην ενότητα 3 παρουσιάζονται  μερικά από  τα βασικά συμπεράσματα  του project 
καθώς και τα μελλοντικά σχέδια.  

Τι είναι οι Eικονικοί Κόσμοι Second Life και OSgrid 

To SL και OSgrid είναι:  
1. Online  Τρισδιάστατα  Πολλαπλών  Χρηστών  Εικονικά  Περιβάλλοντα  (Multi‐User  Virtual 

Environments ή MUVEs), 

2. Online Συνεργατικά Εικονικά Περιβάλλοντα (Collaborative Virtual Environments), και 

3. Δίκτυα Υπολογιστών – Κυβερνοχώρος (Cyberspace). 

Online Τρισδιάστατα Πολλαπλών Χρηστών Εικονικά Περιβάλλοντα  

Το Second Life (SL) και το OSgrid είναι συστήματα  που βασίζονται στην εικονική πραγματι‐
κότητα και ανήκουν στην κατηγορία των τρισδιάστατων  (3D) Πολλαπλών  Χρηστών  Εικονι‐
κών Περιβαλλόντων  (MUVEs), τα οποία βρίσκονται Online στον Παγκόσμιο  Ιστό  (web)  και 
μερικές φορές ονομάζονται και εικονικοί κόσμοι. Οι εικονικοί κόσμοι δεν είναι κατ’ ανάγκη 
παιχνίδια, μπορούν όμως να συνδυάσουν την ψυχαγωγία με την εκπαίδευση. Τα κύρια χα‐
ρακτηριστικά τους είναι ότι έχουν τρισδιάστατα τρίτου‐προσώπου γραφικά, είναι προσβά‐
σιμα μέσω διαδικτύου, επιτρέπουν σε ορισμένες δεκάδες ταυτόχρονους χρήστες μέσω ει‐
κονικών εκπροσώπων (avatars) να αλληλεπιδρούν, και αντιπροσωπεύουν έναν επίμονο ει‐
κονικό κόσμο, που συνεχίζει να υπάρχει και να εξελίσσεται, ενώ ο χρήστης είναι αποσυνδε‐
δεμένος και μακριά από αυτόν. 

Στους χρήστες του SL και του OSgrid δεν παρουσιάζεται ένα σύνολο στόχων που επιδιώκο‐
νται  σύμφωνα  με  τους  κανόνες,  προκειμένου  να  επιτευχθεί  ένα  νικηφόρο  αποτέλεσμα. 
Όμως υπάρχουν τόσο περιορισμοί στο κάθε μέρος, συμπεριλαμβανομένων των Όρων Χρή‐
σης του προγραμματιστή και της κοινωνικής εθιμοτυπίας‐δεοντολογίας όσο και πρακτικές 
και προσδοκίες με προσανατολισμό σε στόχους: τεχνογνωσίας, επίδειξης, φήμης και δημο‐
τικότητας, για παράδειγμα. 

Οι νέοι χρήστες (newbies) που μπαίνουν στον Εικονικό Κόσμο του SL ή του Osgrid ενδέχεται 
να νιώσουν σύγχυση ή ακόμα ότι κινούνται άσκοπα, χάνοντας το χρόνο τους. Αυτό κατά ένα 
μεγάλο μέρος συνδυάζεται με την πιθανή ικανοποίηση ή απογοήτευση   που νιώθει ο χρή‐
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στης  κατά  τη διάρκεια  της πλοήγησης  στον  τρισδιάστατο  χώρο  του  εικονικού  κόσμου.  Η 
Janet Murray (1997) έχει περιγράψει την πλοήγησης σε εικονικούς χώρους και την ευχαρί‐
στηση  που  αυτοί  προκαλούν,  χρησιμοποιώντας  το  μοντέλο  του  λαβύρινθου‐σύγχυσης 
(maze) και του ριζώματος (rhizome). Η Murray υποστηρίζει ότι, τόσο η πλήρως καθορισμένη 
(overdetermined)  μορφή  της  διαδρομή  στο  maze  όσο  και  η  πλήρως  ακαθόριστη 
(underdetermined) μορφή της διαδρομής στο ρίζωμα λειτουργούν εναντίων της ευχαρίστη‐
ση του χρήστη στην πλοήγηση στον εικονικό χώρο. Έτσι η Murray προτείνει το μοντέλο του 
λαβύρινθου  (labyrinth) για την πλοήγηση, το οποίο ενσωματώνει την ελευθερία του ριζώ‐
ματος  με  τη  σκοπιμότητα  του maze.  Στο  λαβύρινθο  ο  στόχος  οδηγείται αρκετά  ώστε  να 
διευκολύνει  στην πλοήγηση, αλλά είναι και ανοικτού τύπου (open ended) ώστε να επιτρέ‐
πει την ελεύθερη εξερεύνηση. Μπορεί να ειπωθεί ότι τα λογισμικά Πελάτη (Client softwares 
‐ Viewers) τόσο του SL, όσο και του OSgrid, ακολουθούν το μοντέλο πλοήγησης του λαβυ‐
ρίνθου (labyrinth), ώστε να επιτρέπεται η εξερεύνηση και η διερεύνηση του χώρου, γεγονός 
που ευνοεί τη μάθηση μέσω διερεύνησης, ανακάλυψης και οικοδόμησης.  

Online Συνεργατικά Εικονικά Περιβάλλοντα  

Το SL  και OSgrid  μπορούν  να ενταχθούν στα Online  Συνεργατικά    Εικονικά Περιβάλλοντα 
(Collaborative Virtual Environments) αφού οι  χρήστες  έχουν  την  δυνατότητα να συναντιό‐
νται και να αλληλεπιδρούν, μέσω των avatars, τόσο μεταξύ τους όσο και µε τα διάφορα α‐
ντικείμενα του εικονικού χώρου. Οι χρήστες μάλιστα αυτοί μπορεί είναι διασκορπισμένοι 
χωρικά και χρονικά και να αλληλεπιδρούν σε πραγματικό χρόνο. 

 Οι εφαρμογές των SL και OSgrid βασίζονται σε βασικές αρχές αντίληψης (awareness), όπως 
η προοπτική, οι διαφοροποιήσεις στο χρώμα και στο σχήμα, η αντίληψη του ήχου στο χώ‐
ρο, κ.τ.λ.. O χρήστης μπορεί να είναι ενήμερος για τις ενέργειες των άλλων χρηστών καθώς 
και  για άλλα «αυτόνομα»  αντικείμενα  που  βρίσκονται στο SL  και  στο OSgrid. Μια  τέτοια 
κατάσταση, ονομάζεται επαυξημένη αντίληψη (enchanted awareness), αφού στην πραγμα‐
τικότητα, οι χρήστες έχουν πλήρη έλεγχο της θέσης τους στο χώρο και της άποψης του κό‐
σμου μέσα στον οποίο βρίσκονται. 

Οι Εικονικοί Κόσμοι SL  και OSgrid περιλαμβάνουν οπτικοποιήσεις, προσομοιώσεις και μο‐
ντελοποιήσεις με αλληλεπίδραση σε πραγματικό χρόνο, και είναι κοντά στην άμεση εμπει‐
ρία του χρήστη (εμπειρία πρώτου προσώπου), καθώς δίνεται η δυνατότητα ελεύθερης  πε‐
ριήγησης, εξερεύνησης και διερεύνησης χώρων που δεν είναι προσιτή με άλλους τρόπους. 

Επίσης οι αλληλεπιδράσεις σε ένα εικονικό περιβάλλον, αποτελούν μοναδικές δυνατότητες 
που μπορούν να βοηθήσουν στην εκπαίδευση και στη μάθηση. Οι  χρήστες των Εικονικών 
Κόσμων  μπορούν  να εξερευνούν  νέους  κόσμους  και  να κτίζουν νέες  ιδέες από αυτήν  την 
εξερεύνηση ή να γνωρίζουν καινούργιους ανθρώπους και να κοινωνικοποιούνται (κοινωνι‐
κή μάθηση). Μπορούν να αλληλεπιδρούν τόσο μεταξύ τους, όσο και με το περιεχόμενο του 
εικονικού περιβάλλοντος σε πραγματικό χρόνο (online). Μπορούν να συμμετέχουν σε δρα‐
στηριότητες για την επίτευξη προσωπικών στόχων, ώστε να αναπτύσσουν καλύτερη κατα‐
νόηση.    Επίσης έχουν    τη δυνατότητα  να    δουλεύουν μαζί με άλλους  χρήστες έχοντας ως 
στόχο την επίτευξη ενός κοινού σκοπού, που  είναι και η αρχή της συνεργατικής μάθησης 
υποστηριζόμενης από υπολογιστή (Computer Supported Cooperative Learning – CSCL).  
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Το Online Συνεργατικό περιβάλλον του SL και του OSgrid μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μό‐
νο σαν  εργαλείο συνεργασίας  για  την  ολοκλήρωση μιας συνεργατικής διαδικασίας, αλλά 
και σαν εργαλείο μάθησης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για παράδειγμα, στην σύγχρονη εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση, αφού επιτρέπει σε εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές να λαμβά‐
νουν μέρος σε εικονικές συναντήσεις, σεμινάρια και διαλέξεις σε πραγματικό χρόνο. 

Δίκτυα Υπολογιστών – Κυβερνοχώρος 

Το SL και το OSgrid είναι επίσης Δίκτυα υπολογιστών, οι οποίοι συνδέονται στο Διαδίκτυο. 
Το πλέγμα (grid) των Εικονικών Κόσμων είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα που αποτελείται 
από ένα δικτυωμένο σύνολο διακομιστών  (servers), κάποιοι από  τους οποίους  είναι προ‐
σομοιωτές  (simulators) που εφαρμόζουν την παρουσίαση του εικονικού κόσμου. Αυτοί εί‐
ναι τοποθετημένοι με τη μορφή ενός ορθογώνιου πλέγματος. Επιπλέον, το πλέγμα των Ει‐
κονικών Κόσμων παρέχει μια σειρά από άλλες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων  της πα‐
ρουσίας,  της διαχείρισης αποθεμάτων  και  της αποθήκευσης περιουσιακών στοιχείων  των 
χρηστών, που ενσωματώνονται μεν, αλλά είναι και ανεξάρτητες από τους προσομοιωτές.  

Στα τέλη του 20ου αιώνα, η επανάσταση της πληροφορικής επέφερε ριζικές – τουλάχιστον 
τεχνικές ποσοτικές ‐ αλλαγές στον τρόπο επικοινωνίας και οδήγησε στη δημιουργία του κυ‐
βερνοχώρου  (cyberspace). Με  τον  όρο  κυβερνοχώρος  υποδηλώνεται  το  περιβάλλον  που 
έχει δημιουργηθεί  από  δίκτυα  επικοινωνιών  που  χρησιμοποιούν ηλεκτρονικούς υπολογι‐
στές, όπως τα Τοπικά Δίκτυα (LANs) και τα Ευρείας Εμβέλειας Δίκτυα (WANs). Ο εικονικός 
κόσμος του SL και του OSgrid, όπως προαναφέρθηκε, είναι δίκτυο υπολογιστών, είναι ένα 
WAN  και  αποτελεί μέρος  του κυβερνοχώρου  της σημερινής ψηφιακής διαδικτυακής  επο‐
χής. Θα μπορούσε να ειπωθεί ότι ο κυβερνοχώρος είναι κάτι μη «πραγματικό», δεδομένου 
ότι κανείς δεν θα μπορούσε  να το  εντοπίσει  χωρικά ως  ένα απτό αντικείμενο,  και σαφώς 
«πραγματικό» ως προς τα αποτελέσματά του. Μερικές φορές ο κυβερνοχώρος παρουσιάζε‐
ται ως χώρος διαφυγής απ’ την «πραγματικότητα», αφού σε αυτόν οι χρήστες μπορούν να 
μεταμορφώνονται  κατά  βούληση.  Άλλες φορές  πάλι  φαντάζει  ως  υβριδικός  χώρος  μέσα 
στον οποίο συμφιλιώνονται και μετουσιώνονται πολιτισμικοί πόλοι.  

Οι  χρήστες  των  Εικονικών  Κόσμων  συμμετέχουν  συναινετικά  στην  παραίσθηση‐
ψευδαίσθηση  του  κυβερνοχώρου  των  Εικονικών  Κόσμων  και  επικοινωνούν  μέσα  σε  ένα 
πλέγμα αλληλο‐συνδέσεων,  το  οποίο  αποτελείται  από  καλώδια,  οπτικές  ίνες,  υπέρυθρες 
ακτίνες, δορυφόρους, διακομιστές, εξυπηρετητές, δρομολογητές, υπολογιστές, υπολογιστι‐
κό υλικό  (software, hardwear) κ.τ.λ., όλα αυτά που απαρτίζουν το   Διαδικτυακό σύστημα. 
Συγχρόνως  το  Εικονικό Περιβάλλον  των  Εικονικών  Κόσμων,  μπορεί  να  κατασκευάσει  την 
ψευδαίσθηση ότι κάποιος πράγματι βρίσκεται σε κάποιον άλλο περιβάλλοντα κόσμο, ενώ 
το σώμα του παραμένει στον «πραγματικό» κόσμο. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατό‐
τητα στους χρήστες να έχουν την αίσθηση ενός αλλού περιβάλλοντος, άλλων ανθρώπων και 
καταστάσεων, δηλαδή να αισθάνονται ότι βιώνουν και δρουν σε έναν άλλο κόσμο. Αυτό, αν 
αξιοποιηθεί κατάλληλα μπορεί να ευνοήσει τη μάθηση και την εκπαίδευση, καθώς ο χρή‐
στης μπορεί να  έχει εμπειρίες τις οποίες δεν θα μπορούσε ποτέ να έχει στον πραγματικό 
κόσμο. Πρέπει όμως να μην ξεχνάμε ότι η τεχνολογία διευκολύνει και χειραφετεί τους χρή‐
στες, στο να κάνουν πολλά πράγματα – να μιλάνε, να γράφουν, να συντάσσουν κείμενα και 
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εικόνες, να επικοινωνούν, να προσομοιάζουν αισθήσεις και άλλους κόσμους – επίσης όμως 
τους κατευθύνει. 

Τα avatars στους Εικονικούς Κόσμους  

Το avatar είναι ο εικονικός εκπρόσωπος του χρήστη μέσα στον εικονικό κόσμο τόσο του SL 
όσο και του OSgrid. Ο όρος avatar προέρχεται από τη Σανσκριτική λέξη Αβατάρα (Avatāra) 
που αποδίδεται στην ιδέα ενός είδους μετουσίωσης, ενσάρκωσης της ζωής σε μια διαφορε‐
τική μορφή (Tofts, D., 2003). Σήμερα όμως, ο παραπάνω όρος αναφέρεται σε εικόνες, σχέ‐
δια ή  icons που  οι  χρήστες  τα επιλέγουν  για  να αντιπροσωπεύσουν  τον εαυτό  τους στον 
παγκόσμιο ιστό.  

Το avatar παρέχει την φυσική αναπαράσταση του χρήστη στον εικονικό κόσμο  του SL  και 
του OSgrid, τονίζει την αλληλεπίδραση του µε τον εικονικό κόσμο και τον κάνει να αισθάνε‐
ται  κάποιες  ιδιότητες  του  εικονικού  κόσμου σαν  να  βρισκόταν  ο  ίδιος  μέσα σε  αυτόν.  Η 
σχέση του χρήστη με το avatar και οι συνεχείς αλληλεπιδράσεις τους μέσα στον διαδικτυα‐
κό εικονικό κόσμο είναι παράγοντες που επηρεάζουν τη μάθηση μέσα σε αυτό το περιβάλ‐
λον.  

Ψυχολογική εμβύθιση 

Ο ρόλος του avatar στους Εικονικούς Κόσμους είναι σημαντικός, καθώς βοηθάει τον χρήστη 
να εμβυθιστεί μέσα στο εικονικό περιβάλλον και να αποκτήσει πρωτόγνωρες εμπειρίες. Ο 
όρος ψυχολογική εμβύθιση (psychological immersion) χρησιμοποιείται για να αναδείξει την 
πολυπλοκότητα και την πολυσημία της εμβύθισης. Ο χρήστης και το avatar μέσα στον Εικο‐
νικό  Κόσμο  του SL  και  του OSgrid βρίσκονται  σε αλληλεπίδραση με πολλούς παράγοντες 
που  προέρχονται  τόσο  από  τον  εικονικό  όσο  και  από  τον  πραγματικό  κόσμο.  Όμως  δεν 
μπορεί να εξηγηθεί αυτή η αλληλεπίδραση, αν δεν θεωρηθεί ότι ο χρήστης είναι μια ενιαία 
ψυχοσωματική οντότητα (Ρηγοπούλου, 2003), όπου εντός της ψυχής διακρίνονται: η πραγ‐
ματικότητα  της  νόησης  (γνωσιακή  πραγματικότητα)  και  η  πραγματικότητα  του  σώματος 
(βιολογική πραγματικότητα) (Κλεώπας, 2008). 

Η ψυχολογική  εμβύθιση  του  χρήστη μέσα  στους  Εικονικούς Κόσμους  δεν  είναι  μόνο μια 
κατάσταση προσοχής, συγκέντρωσης και ασχολίας του χρήστη με το περιεχόμενο των Εικο‐
νικών Κόσμων (Douglas & Hargadon, 2000), αλλά είναι και μια ψυχολογική κατάσταση που 
μπορεί να επηρεάσει το βιολογικό‐φυσικό του σώμα, όπως για παράδειγμα στον εθισμό ή 
στην ταύτιση του χρήστη με το περιεχόμενο του εικονικού κόσμου.  

Πιθανότητα Εθισμού στους Εικονικούς Κόσμους 

Σύμφωνα  με  Θεωρία  Ροής  της  Βέλτιστης  Εμπειρίας  του  Mihaly  Csikszentmihalyi  (Μιχάι 
Τσικζεντμιχάι)  (Csikszentmihalyi, 1990),  αλλά  και  την ψυχαναλυτική  έννοια  της  αρχής  της 
ευχαρίστησης του S. Freud (Freud, 1933) οι χρήστες μπορεί να οδηγηθούν πολύ εύκολα σε 
κατάσταση ροής και απόλυτης ευχαρίστησης μέσα στους Εικονικούς Κόσμους. Μπορεί να 
έχουν  την ψευδαίσθηση ότι στους Εικονικούς  Κόσμους  είναι  όλα  τέλεια  και  ρυθμισμένα, 
ενώ η πραγματική ζωή ίσως να φαντάζει σαν ένας κόσμος ανυπόφορος με ένα σωρό υπο‐
χρεώσεις, προβλήματα  και δυσκολίες. Βλέποντας οι  χρήστες  τις  δυνατότητες  που  έχει  το 
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εικονικό τους σώμα, το avatar, υπάρχει πιθανότητα να «μαγευτούν». Το avatar έχει τη δυ‐
νατότητα  να  παίρνει  όποια  μορφή  οι  χρήστες  επιθυμούν,  μπορεί  να  πετά,  να  τηλε‐
μεταφέρεται, να είναι απαλλαγμένο από τις βιολογικές ανάγκες του φυσικού σώματος και 
το κυριότερο έχει τη δυνατότητα να αποσύρεται από το εικονικό περιβάλλον οποιαδήποτε 
στιγμή οι χρήστες θελήσουν. 

Όλα αυτά μπορούν να δημιουργήσουν και κάποιες προβληματικές συμπεριφορές των χρη‐
στών και να οδηγήσουν στον εθισμό στους Εικονικούς Κόσμους. Πρόκειται για το λεγόμενο 
«συμπεριφορικό  εθισμό»  (Σιώμος,  2011),  δηλαδή  τα  προβλήματα  που  ανακύπτουν  όταν 
μία  συγκεκριμένη  συμπεριφορά  ξεφύγει  από  τον  έλεγχο  του ατόμου.  Εδώ  χρειάζεται  να 
γίνει μια διευκρίνιση μεταξύ του συμπεριφορικού εθισμού και του υψηλού βαθμού εμπλο‐
κής με μια συγκεκριμένη δραστηριότητα. Ο υψηλός βαθμός εμπλοκής στη χρήση των Εικο‐
νικών Κόσμων, σημαίνει ότι ο χρήστης προβαίνει σε μια δραστηριότητα μέσα στους Εικονι‐
κούς Κόσμους επειδή τη βρίσκει ευχάριστη, οπότε ο υψηλός βαθμός εμπλοκής μπορεί να 
είναι μία θετική ιδιότητα. Όμως ο εθισμός του χρήστη στους Εικονικούς Κόσμους σημαίνει 
ότι ο χρήστης αισθάνεται άσχημα όταν δεν προβαίνει σε κάποια δραστηριότητα μέσα στους 
Εικονικούς Κόσμους, δηλαδή όταν δεν βρίσκεται μέσα στους Εικονικούς Κόσμους και επιζη‐
τά να βρεθεί σε online κατάσταση για να μετριάσει τα άσχημα αυτά συναισθήματα.  

Έλεγχος – Χειραγώγηση στους Εικονικούς Κόσμους 

Το Δίκτυο των υπολογιστών, ο Κυβερνοχώρος των Εικονικών Κόσμων, μοιάζει με το «μεγά‐
λο Άλλο» («big Other»),  του Jacques Lacan, το εικονικό συμβολικό σύστημα (Slavoj, 1970), 
το Δίκτυο, που δομεί  την πραγματικότητα για τους  χρήστες και που οι χρήστες μπορεί να 
ταυτιστούν με αυτό. Η  ταύτιση  των  χρηστών με τον Κυβερνοχώρο  των  Εικονικών  Κόσμων 
μπορεί να παραλληλιστεί με το «στάδιο του καθρέφτη» που αναφέρει ο Γάλλος ψυχαναλυ‐
τής και ψυχίατρος του 20ου αιώνα, Jacques Lacan (Lacan & Boliaki,  2007).  

Η ταύτιση των χρηστών τόσο με το avatar τους όσο και με το Δίκτυο των Εικονικών Κόσμων, 
μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα, γιατί δίνει στους χρήστες μια «εικονική» αίσθηση ο‐
λότητας και πληρότητας, που τους βοηθά να προσδιορίσουν την ταυτότητά τους και να κοι‐
νωνικοποιηθούν μέσα στους Εικονικούς Κόσμους. Τότε η ψυχολογική εμβύθιση και η περι‐
βαλλοντική παρουσία  (Heeter, 1992) των χρηστών μέσα στα εικονικά περιβάλλοντα αυξά‐
νεται, γιατί νιώθουν ότι τα εικονικά περιβάλλοντα φαίνεται να γνωρίζουν ότι αυτοί βρίσκο‐
νται μέσα σε αυτά και αντιδρούν  μαζί τους, οπότε αυξάνεται και η αίσθηση των χρηστών 
ότι συμμετέχουν μέσα στο προσομοιωμένο εικονικό περιβάλλον και μάλιστα αποκτούν ε‐
μπειρίες πρώτου προσώπου και ποιοτική γνώση. 

Συγχρόνως όμως η ταύτιση των χρηστών με το avatar τους και με το Δίκτυο ‐ Κυβερνοχώρο 
των Εικονικών Κόσμων μπορεί να ασκήσει έλεγχο πάνω στους χρήστες, γιατί δίνει τη δυνα‐
τότητα σε αυτόν ο οποίος χειρίζεται το μηχάνημα που τρέχει ο κυβερνοχώρος, κυριολεκτικά 
να κλέψει το εικονικό σώμα των χρηστών, στερώντας τους τον έλεγχο πάνω σε αυτό, έτσι 
ώστε  οι χρήστες να  μην  αναφέρονται πλέον  στο σώμα  τους  σαν  να είναι δικό  τους.  Τότε 
γίνεται λόγος για «μεσοποίηση» («mediatization») (Slavoj, 2004), όπου ο Εικονικός Κόσμος 
αφομοιώνει εντός του και τους χρήστες και τα avatars.  
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Αυτό που συναντά κάποιος εδώ είναι η αμφισημία της έννοιας  του «mediatization» (μεσο‐
ποίηση‐μηντιοποίηση): από τη μία μεριά ο κυβερνοχώρος των Εικονικών Κόσμων (ο ενδιά‐
μεσος, το μέσο, media) δίνει στους χρήστες αίσθηση ελευθερίας και πρωτόγνωρες εμπειρί‐
ες, και από την άλλη μεριά άμεσα τους στερεί το δικαίωμα να παίρνουν άμεσα αποφάσεις. 

Φαίνεται ότι η χειραγώγηση των χρηστών στον κυβερνοχώρο του SL και του OSgrid μπορεί 
να γίνει χωρίς μάλιστα να υπάρχει κάποια πρόθεση εκ μέρους του δικτύου. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα είναι η κατάσταση του Lag  (Καθυστέρηση), κατά την οποία ο χρήστης μπορεί 
να νιώσει ότι δεν έχει ο ίδιος τον έλεγχο της κίνησης του avatar του μέσα στον εικονικό κό‐
σμο. Αν και το θέμα του Lag είναι μια πολύπλοκη κατάσταση, που μπορεί να οφείλεται σε 
πολλούς παράγοντες, ωστόσο μερικοί δείκτες που δείχνουν  ότι ο  χρήστης  του SL  και  του 
OSgrid μπορεί να έχει Lag είναι: η καθυστέρηση στο chat (γραπτή επικοινωνία), η αργή εμ‐
φάνιση αντικειμένων και εικόνων και το στιγμιαίο χάσιμο της αντίδρασης μεταξύ του avatar 
και του κόσμου. 

Μπορεί λοιπόν να αντιληφθεί κάποιος ότι όταν υπάρχει Lag στον Εικονικό Κόσμο του SL και 
του OSgrid, διαταράσσεται ο συντονισμός μεταξύ του μυαλού των χρηστών και της σωματι‐
κής τους εμπειρίας. Αφού ο υπολογιστής συντονίζει τη σχέση μεταξύ του μυαλού των χρη‐
στών και της κίνησης (αυτό που βιώνουν σαν κίνηση) για παράδειγμα των άκρων τους στον 
εικονικό κόσμο, όταν υπάρχει Lag, το σήμα του μυαλού τους να κινήσουν τα πόδια του ava‐
tar τους  αναστέλλεται ή ακόμα εξουδετερώνεται μέσα στον εικονικό κόσμο. Λόγω της ταύ‐
τισης των χρηστών με το avatar τους και γενικότερα με τον κυβερνοχώρο του SL και του OS‐
grid, τότε η πιο θεμελιώδης εμπειρία ότι το σώμα των χρηστών είναι δικό τους, ίσως, υπο‐
νομεύεται. 

Συμπεράσματα και Μελλοντικά σχέδια  

Στους Εικονικούς Κόσμους του SL και του OSgrid εκμηδενίστηκαν οι αποστάσεις και με μι‐
κρό οικονομικό κόστος οι χρήστες είχαν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε ομάδες συζήτη‐
σης ανάλογα  με  τα  ενδιαφέροντά  τους.  Παρόλο που στις  οι  εικονικές  εκδηλώσεις  και  τα 
μαθήματα  χρησιμοποιήθηκαν  ορισμένες  από  τις  πιο  πρωτοποριακές  τεχνολογίες  σε  δια‐
δραστική επικοινωνία (Oikonomou & Papantoniou, 2011), πραγματικά φαίνεται ότι αυτές οι 
εικονικές  ομάδες  συζήτησης  δεν  έχουν  απομακρυνθεί  πολύ  από  την  αφήγηση  ιστοριών 
(story‐telling) γύρω από μια φωτιά σε μια κατασκήνωση. Σε προσωπικές συνεντεύξεις που 
έδωσαν οι συμμετέχοντες φάνηκε ότι συμμετείχαν στις ομάδες συζητήσεις γιατί το ήθελαν. 
Μάθαιναν γιατί το ήθελαν και γιατί η διαδικασία της συζήτησης ήταν μια διαδικασία ανα‐
κάλυψης  της  μάθησης  που  τους  έδινε  χαρά.  Αυτό  λέγεται  εκπαιδευτική  ψυχαγωγία  ή 
edutainment! 

Η πιθανότητα του εθισμού στον Εικονικό Κόσμο του SL έχει προκύψει μέσα από ερωτημα‐
τολόγιο που συμπληρώθηκε από μέλη της ομάδας της Ακαδημίας. Για να προληφθεί ο εθι‐
σμό  των  χρηστών,  αλλά  και  για  να  προσφέρει  βοήθεια  σε  πιθανόν  εθισμένους  χρήστες, 
διοργανώθηκαν συζητήσεις  (και εξατομικευμένες), ώστε οι συμμετέχοντες αφού κατανοή‐
σουν και αποδεχτούν το πρόβλημα να ψάξουν για πιθανές λύσεις, όπως η ορθολογικότερη 
χρήση των νέων τεχνολογιών και η δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου. 
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Κατά τη διάρκεια των εικονικών εκπαιδευτικών εκδηλώσεων και μαθημάτων, το Lag (καθυ‐
στέρηση)   αποσπούσε την προσοχή των συμμετεχόντων εκπαιδευομένων και δεν μπορού‐
σαν  να  παρακολουθήσουν  την  εικονική  εκδήλωση  ή  το  μάθημα.  Υπήρξαν  υποκειμενικές 
αναφορές  των  συμμετεχόντων  ότι  όταν υπήρχε  Lag, αυτό μπορούσε  να  τους προκαλέσει 
ψυχολογική αναστάτωση, εκνευρισμό, άγχος, απογοήτευση αφού δεν μπορούσαν να εκτε‐
λέσουν  τις  ενέργειες που  είχαν προγραμματίσει. Μάλιστα, κάποιοι συμμετέχοντες ανέφε‐
ραν ότι το  Lag μπορούσε να τους προκαλέσει ακόμα και ψυχοσωματικές επιπτώσεις, όπως 
ταχυκαρδία, ένταση των μυών, πονοκέφαλο, ζάλη, ναυτία, κ.τ.λ.. Υπάρχουν λοιπόν ενδείξεις 
ότι το Lag μπορεί να αποτελέσει έναν ανασταλτικό παράγοντα στη μαθησιακή διαδικασία 
μέσα στους Εικονικούς Κόσμους. 

Μελλοντικό σχέδιο της Ακαδημίας είναι η περαιτέρω διερεύνηση της εφαρμογής ανοιχτού 
κώδικα, Open Simulator,  που  δημιουργεί Εικονικά Περιβάλλοντα. Γιατί παρόλο που ο κυ‐
βερνοχώρος  ορίζεται  περισσότερο  από  τις  κοινωνικές  αλληλεπιδράσεις  που  εμπλέκονται 
και  όχι  την  τεχνική  εφαρμογή,  φαίνεται  ότι  η  γνώση  της  τεχνικής  εφαρμογής  επιτρέπει 
στους  χρήστες  να  ασκήσουν  έλεγχο  και  να  χειριστούν  τον  κυβερνοχώρο  ανάλογα  με  τις 
προσωπικές τους ανάγκες. 
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία προτείνει μια εποικοδομητική διδακτική προσέγγιση  του φαινομένου 
της διάθλασης του φωτός σε ένα τεχνολογικά πλούσιο μαθησιακό περιβάλλον στο Δημοτι‐
κό σχολείο. Αρχικά πραγματοποιήθηκε έρευνα που ανίχνευσε τις αρχικές ιδέες 10 μαθητών 
και μαθητριών της ΣΤ’ Δημοτικού για το φαινόμενο της διάθλασης του φωτός. Στη συνέχεια 
σχεδιάστηκε  διδακτική παρέμβαση,  για  τις  ανάγκες  της  οποίας  σχεδιάστηκε  και αναπτύ‐
χθηκε η εφαρμογή «Φως‐Άνθρωπος‐Ζωή». Αναπτύχθηκαν επίσης έντυπα φύλλα εργασίας 
για τα παιδιά με κατάλληλες μαθησιακές δραστηριότητες στον υπολογιστή. Η διδασκαλία 
με τη χρήση του υλικού αυτού πραγματοποιήθηκε σε 3 τάξεις Δημοτικού και έλαβαν μέρος 
52  παιδιά.  Επίσης, άλλα 42 παιδιά  έλαβαν μέρος σε παραδοσιακή διδασκαλία  του  ίδιου 
θέματος. Όλα τα παιδιά απάντησαν σε τελικό ερωτηματολόγιο που ήταν το ίδιο με το αρχι‐
κό. Διαπιστώθηκε εννοιολογική αλλαγή στα παιδιά της πειραματικής ομάδας η οποία ήταν 
στατιστικά σημαντική, σε αντίθεση με τα παιδιά της ομάδας ελέγχου τα οποία παρουσία‐
σαν μικρή βελτίωση στις απόψεις τους. 

Λέξεις ‐ κλειδιά: κοινωνικός εποικοδομητισμός, ιδέες μαθητών/ριών Δημοτικού, εννοιολο‐
γική αλλαγή, εκπαιδευτικό λογισμικό, διάθλαση του φωτός 
 

Εισαγωγή 

Οι προϋπάρχουσες  ιδέες των μαθητών/ριών, οι οποίες δημιουργούνται από τις αλληλεπι‐
δράσεις των μαθητών/ριών με το φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον παίζουν ουσιαστι‐
κό ρόλο στη διαδικασία  της μάθησης και αποτελούν πρόδρομο για την ακριβή γνώση και 
συνεπώς πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στις εκπαιδευτικές διαδικασίες. Όσον αφορά στην 
Οπτική έχουν γίνει αρκετές έρευνες που αφορούν στις ιδέες των παιδιών για το φως και τα 
φαινόμενα  που  προκαλεί  όταν  αντιδρά  με  την  ύλη  (Osborne,  Black,  Smith  &  Meadows, 
1990; Boyes & Stanisstreat, 1991; Fetherstonhaugh & Treagust, 1992). Σχετικά με τις  ιδέες 
των  παιδιών  για  τη  διάθλαση  του  φωτός  δεν  έχουν  πραγματοποιηθεί  αρκετές  έρευνες. 
Σύμφωνα  με  τη  Shapiro  (1994)  η  επικρατέστερη  ερμηνεία  των παιδιών  στη φαινομενική 
παραμόρφωση του σχήματος ενός μισοβυθισμένου μολυβιού σε νερό ήταν ότι το νερό κά‐
νει το μολύβι να φαίνεται σπασμένο, χωρίς σύνδεση με το φως. Οι Τ.Π.Ε μπορούν να λει‐
τουργήσουν ως γνωστικά εργαλεία διερεύνησης και αναδιοργάνωσης της σκέψης των μα‐
θητών/ριών, ως «πνευματικοί συνεργάτες» που θα έχουν τη δυνατότητα να μοιραστούν το 
γνωστικό φορτίο και να συνεισφέρουν σε μαθησιακές δραστηριότητες (Salomon, 1993, Σο‐
λομωνίδου, 2006). Η παρούσα εργασία περιγράφει μια διδακτική προσέγγιση που πραγμα‐
τοποιήθηκε με βάση τις αρχικές  ιδέες των παιδιών στο πλαίσιο του κοινωνικού εποικοδο‐
μητισμού στην ΣΤ΄ τάξη του Δημοτικού σχολείου για το φαινόμενο της διάθλασης του φω‐
τός μέσα σε ένα τεχνολογικά πλούσιο μαθησιακό περιβάλλον.  
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Έρευνα 

Προκειμένου  να  αναπτυχθεί  ένα  εκπαιδευτικό  λογισμικό  εποικοδομητικού  τύπου  για  τη 
διδασκαλία της διάθλασης   του φωτός   η παρούσα ερευνητική προσέγγιση διακρίνεται σε 
τρεις φάσεις:  Α΄ Φάση: Περιλαμβάνει τη διερεύνηση των αρχικών ιδεών των παιδιών με τη 
μορφή συνεντεύξεων προκειμένου οι ιδέες αυτές να αξιοποιηθούν στην ανάπτυξη της ψη‐
φιακής εφαρμογής «Φως‐Άνθρωπος‐Ζωή». Β΄ Φάση: Περιλαμβάνει τη σχεδίαση, ανάπτυξη 
και τη διαμορφωτική αξιολόγηση της εφαρμογής. Γ΄ Φάση: Περιλαμβάνει τη διδασκαλία με 
το ψηφιακό υλικό που αναπτύχθηκε και την αξιολόγησή της με βάση τις τελικές ιδέες των 
παιδιών. Προκειμένου η αξιολόγηση να είναι αξιόπιστη συγκρίθηκαν τα μαθησιακά αποτε‐
λέσματα και οι τελικές ιδέες των παιδιών τόσο της πειραματικής ομάδας, όπου η διδασκα‐
λία του φαινομένου της διάθλασης του φωτός πραγματοποιήθηκε με το Ε.Λ., όσο και  της 
ομάδας ελέγχου, όπου η διδασκαλία έγινε με τον παραδοσιακό τρόπο. 
 

Α΄ Φάση: Η αρχική έρευνα για την ανάδειξη των ιδεών των παιδιών 

Σκοπός της φάσης αυτής της έρευνας ήταν η ανάδειξη και καταγραφή των αρχικών  ιδεών 
των παιδιών του Δημοτικού σχολείου. Επιλέχτηκε η μέθοδος των ημιδομημένων συνεντεύ‐
ξεων στις οποίες μετείχαν  συνολικά 30 παιδιά Δημοτικών σχολείων  του Βόλου: 10  της  Β΄ 
τάξης, 10  της  Δ΄  τάξης,  και 10  της  Στ΄  τάξης. Οι συνεντεύξεις απομαγνητοφωνήθηκαν και 
στη συνέχεια έγινε επεξεργασία των στοιχείων μέσω της ανάλυσης περιεχομένου.  
 

Α΄ Φάση: Αποτελέσματα 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αρχικής μας έρευνας διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά της Β΄ 
τάξης αντιλήφθηκαν τη μεγέθυνση των γραμμάτων όταν τα κοιτούν μέσα από το φακό και 
τη φαινομενική παραμόρφωση του κουταλιού μετά την εκτέλεση του πειράματος με το μι‐
σοβυθισμένο κουταλάκι στο ποτήρι με το νερό, αλλά δεν έδωσαν καμιά ερμηνεία για αυτό. 
Οι ερμηνείες των παιδιών της Δ΄ τάξης όπως και της Στ΄ τάξης κατηγοριοποιούνται σε δυο 
ομάδες: α) σε αυτές που αποδίδεται το φαινόμενο της διάθλασης μόνο στο μέσο που πα‐
ρεμβάλλεται (νερό, φακός), χωρίς να συνδέεται με το φως και β) σε αυτές που συνδέουν το 
φως με το μέσον που παρεμβάλλεται μεταξύ αντικειμένου και ματιού. Στις ερμηνείες αυτές 
τα παιδιά πιστεύουν ότι το φως γίνεται εντονότερο όταν περνά από το νερό ή το γυαλί και 
για το λόγο αυτό βλέπουν τα αντικείμενα μεγαλύτερα, χωρίς να αναφέρονται στη διαφορά 
διάδοσης  του φωτός σε διαφορετικά μέσα. Δηλαδή,  τα παιδιά από  την ηλικία  των εννέα 
ετών  (Δ΄  τάξη) αρχίζουν  να αντιλαμβάνονται  το  ρόλο  του φωτός στη φαινομενική παρα‐
μόρφωση σε σχέση με το υλικό που μεσολαβεί, χωρίς να τη συσχετίζουν με τη διάδοσή του. 

 

Β΄ Φάση: Σχεδίαση, ανάπτυξη της ψηφιακής εφαρμογής «Φως‐Άνθρωπος‐Ζωή» 

Η  ψηφιακή  εφαρμογή  «Φως‐Άνθρωπος‐Ζωή»  έχει  ενσωματωμένα  κείμενα,  στατικές  και 
κινούμενες εικόνες, ήχοι, ταινίες βίντεο, προσομοιώσεις, συνδέσεις σε δικτυακούς κόμβους 
με εφαρμογές (applets). Για τη δημιουργία της εφαρμογής χρησιμοποιήθηκαν τα εξής συγ‐
γραφικά πακέτα: Microsoft Visual Basic υπήρξε η γλώσσα προγραμματισμού, το Coreldraw 
χρησιμοποιήθηκε ως λογισμικό επεξεργασίας εικόνων, το Adobe Photoshop και η Ζωγραφι‐
κή  των Windows ως λογισμικό επεξεργασίας εικόνων,  το Windows movie maker ως λογι‐
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σμικό επεξεργασίας βίντεο και το Audacity ως πρόγραμμα επεξεργασίας ήχου. Για την οικο‐
δόμηση των επιστημονικά αποδεκτών ιδεών η σχεδίαση βασίζεται στο μοντέλο ΔΕΣΤΕ (Διε‐
ρεύνηση,  Επινόηση,  Σχεδίαση,  Τεχνική  ανάπτυξη,  Εφαρμογή),  (Σολομωνίδου,  2006).  Επι‐
πλέον όσον αφορά στις δραστηριότητες έγινε χρήση αναλογιών και μεταφορών σε συνδυα‐
σμό με την εμπλοκή των παιδιών σε σενάρια προβληματισμού. Συγκεκριμένα, χρησιμοποι‐
ήθηκε  το  μοντέλο  TWA  του  Glynn  (1989)  το  οποίο  αξιολογήθηκε  στην  τάξη  από  τους 
Harrison και Treagust (1993).  
 

Περιγραφή των δραστηριοτήτων της ψηφιακής εφαρμογής 

Προκειμένου  να  αντιμετωπιστούν  οι  παραπάνω  εναλλακτικές  ιδέες  στην  εφαρμογή ανα‐
πτύχθηκε αρχικά ένα εικονικό πείραμα. Τα παιδιά  ‘ρίχνουν’ νερό σε ένα ποτήρι  το οποίο 
υπάρχει μισοβυθισμένο ένα μολύβι, παρατηρούν την παραμόρφωση του σχήματός του ό‐
ταν αυτό  είναι  μισοβυθισμένο  και  καταγράφουν  τις  ερμηνείες  τους.  Στη  συνέχεια  ‘φωτί‐
ζουν’ ένα αντικείμενο που βρίσκεται στον πυθμένα ενός δοχείου και κατόπιν το  ‘γεμίζουν’ 
νερό (Εικόνα 1).  

 
Εικόνα 1: Παρατήρηση του φαινομένου της διάθλασης του φωτός και ανάδειξη των ιδεών 

των παιδιών 

                           

Σε επόμενη οθόνη  τα παιδιά προβληματίζονται σχετικά  με  την πορεία  που  θα πρέπει  να 
ακολουθήσει ένας ναυαγοσώστης, ώστε να φτάσει συντομότερα στο άτομο που κινδυνεύει. 
Αφού καταγράψουν τις απόψεις τους, τα παιδιά καλούνται να ενεργοποιήσουν την αναπα‐
ράσταση ώστε να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι η ευθεία πορεία δεν είναι η συντομότε‐
ρη, όταν η ταχύτητα με την οποία τρέχει ο ναυαγοσώστης είναι μεγαλύτερη στην ξηρά, από 
την ταχύτητά του μέσα στο νερό (Εικόνα 2). Στη συνέχεια, συνδέονται με συγκεκριμένο δια‐
δικτυακό  τόπο  στον  οποίο  παρατηρούν  την  πορεία  της  δέσμης φωτός  καθώς  εισέρχεται 
από τον αέρα σε υγρά διαφορετικής πυκνότητας τα οποία το παιδί έχει την δυνατότητα να 
αντικαθιστά. Παραλληλίζουν την πορεία του ναυαγοσώστη με την πορεία μιας δέσμης φω‐
τός που εισέρχεται σε νερό και καταγράφουν τα συμπεράσματά τους σχετικά με τη διάθλα‐
ση του φωτός.  
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Εικόνα 2: Παραλληλισμός της πορείας που ακολουθεί ο ναυαγοσώστης, με την πορεία μιας 

δέσμης φωτός που εισέρχεται σε νερό 

 

Όσον αφορά στους «Φακούς» στόχος των δραστηριοτήτων είναι να διακρίνουν τα είδη των 
φακών και να γνωρίσουν σημαντικές εφαρμογές τους. Σε επόμενη οθόνη, τα παιδιά παίρ‐
νουν  ένα  μεγεθυντικό  φακό  και  τον  τοποθετούν πάνω από  τα  γράμματα μιας πρότασης. 
Καταγράφουν τις παρατηρήσεις τους και δίνουν τη δική τους ερμηνεία. Σε άλλη δραστηριό‐
τητα τοποθετούν μπροστά από ένα ηλεκτρικό φακό ένα συγκλίνοντα και έναν αποκλίνοντα 
φακό και  τους ανάβουν. Παρατηρούν  την πορεία  των ακτίνων μιας δέσμης φωτός  καθώς 
περνούν μέσα από τους φακούς και καταγράφουν τις παρατηρήσεις τους (Εικόνα 3). Στην 
επόμενη οθόνη ταξινομούν τους φακούς ανάλογα με το πάχος τους, παρακολουθούν βίντεο 
σχετικό με τις εφαρμογές των φακών συζητούν και καταλήγουν σε συμπεράσματα (Εικόνα 
4).  
 

           
       Εικόνα 1: Εικονική χρήση φακών                                       Εικόνα 4: Ταξινόμηση φακών  

 
Στη  συνέχεια  οι  μαθητές/ριες  εμπλέκονται  σε  δραστηριότητες  που  αφορούν  εφαρμογές 
των φακών.  Συγκεκριμένα,  στα  κιάλια, στα  τηλεσκόπια και στους μεγεθυντικούς φακούς. 
Στόχος των δραστηριοτήτων που αναπτύχθηκαν είναι να αναγνωρίζουν τα παιδιά συσκευές 
μεγέθυνσης  αντικειμένων  και  να  κατανοήσουν  τη  χρησιμότητα αυτών.  Για  το  λόγο αυτό 
έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν βίντεο σχετικά με τη λειτουργία και τη χρήση 
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αυτών και στη συνέχεια να εμπλακούν σε δραστηριότητες ταξινόμησης των συσκευών ανά‐
λογα με τη χρησιμότητά τους και σε ασκήσεις ανατροφοδότησης. 
 

Γ΄ Φάση: Αξιολόγηση της διδασκαλίας με βάση τις τελικές ιδέες των παιδιών  

Στις διδασκαλίες στην πειραματική ομάδα  (Π.Ο.) έλαβαν μέρος 52 μαθητές/ριες από  τρία 
Δημοτικά σχολεία. Την Ομάδα Ελέγχου (Ο.Ε.) αποτέλεσαν 42 μαθητές/ριες από δυο διαφο‐
ρετικά Δημοτικά σχολεία. 
 
Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση των διδασκαλιών αυτών με βάση τις τελι‐
κές ιδέες των παιδιών της Π.Ο. και της Ο.Ε. σχεδιάστηκαν ερωτηματολόγια τα οποία δόθη‐
καν στους/ις μαθητές/ριες πριν και μετά τη διδακτική παρέμβαση.  
 
Η ανάλυση και η στατιστική επεξεργασία όλων των δεδομένων έγινε με τη χρήση του στα‐
τιστικού προγράμματος  SPSS, αφού  πρώτα  κατηγοριοποιήθηκαν  και  κωδικοποιήθηκαν  οι 
απαντήσεις  των μαθητών/ριών. Προκειμένου  να διαπιστωθεί  ο  βαθμός στον  οποίο  κάθε 
απάντηση ταυτίζεται, είναι κοντά ή διαφέρει από την επιστημονική άποψη αναπτύχθηκε οι 
κατηγορίες που προέκυπταν συμπτύσσονταν σε  τέσσερις, ώστε  οι απαντήσεις  να συγκρι‐
θούν ως προς την ορθότητά τους με την επιστημονικά αποδεκτή άποψη. 
 
Έτσι, οι απαντήσεις των παιδιών διακρίνονται αρχικά σε 
 
α) Εντός πλαισίου και μπορούν να συγκριθούν με την αντίστοιχη επιστημονική άποψη. Στην 
κατηγορία αυτή ανήκουν οι απαντήσεις που  είναι πλήρεις σύμφωνα με  την  επιστημονική 
άποψη και αυτές που είναι σε μερική συμφωνία με την επιστημονική άποψη και  
 
β) Εκτός πλαισίου, όπου ανήκουν αυτές που διαφέρουν ριζικά από την επιστημονική άπο‐
ψη ή δεν μπορούν να συγκριθούν με αυτή, όπως π.χ. απαντήσεις που φανερώνουν ταυτο‐
λογία, τελεονομία, ανθρωποκεντρισμό, οι μη κατατάξιμες, καθώς και οι ερωτήσεις που δεν 
απαντήθηκαν. 
 

Γ΄ Φάση: Αποτελέσματα 

Μετά  τη  διδασκαλία  στην  Π.Ο.  διαπιστώθηκε  ότι  υπήρξε  αύξηση  των  απαντήσεων  των 
τριών πρώτων κατηγοριών που είναι κοντά στην επιστημονικά αποδεκτή άποψη  (πίνακας 
1), ενώ αντίστοιχα μειώθηκαν τα ποσοστά των άλλων κατηγοριών που είναι μακριά από την 
επιστημονικά αποδεκτή άποψη.  

Εξαίρεση αποτέλεσαν οι απαντήσεις που εντάχθηκαν στην κατηγορία «Σύγχυση με διάχυ‐
ση», ο αριθμός των οποίων δεν άλλαξε πριν και μετά τη διδασκαλία (3 παιδιά), παρόλο που 
ότι τα φαινόμενα της ανάκλασης και της διάχυσης του φωτός αποτελούν ενότητες που δι‐
δάσκονται στην Ε΄ τάξη δημοτικού, και ως εκ τούτου τα φαινόμενα αυτά είχαν διδαχτεί στα 
παιδιά την προηγούμενη σχολική χρονιά. (Πίνακας 1).  
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ΕΡΩΤΗΣΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

Π.Ο.  Ο.Ε. 

ΑΡΧΙΚΟ 
ΕΡΩΤ. 

ΤΕΛΙΚΟ 
ΕΡΩΤ. 

ΑΡΧΙΚΟ 
ΕΡΩΤ. 

ΤΕΛΙΚΟ 
ΕΡΩΤ. 

Ν=52 %  Ν=52 %  Ν=42 %  Ν=42  % 

Τι 

σημαίνει 

για σένα 

η 

έκφραση 

διάθλαση 

του 

φωτός; 

Εν
τό
ς 
πλ

αι
σί
ου

 
1. Διαφανές 

σώμα‐ αλλαγή 

πορείας 

 0   0,0  14   26,9 1  2,4  5  11,9

2. Νερό‐ αλλα‐

γή πορείας 
7  13,5  15   28,8 1  2,4  5  11,9

3. Αλλαγή πο‐

ρείας 
 1   1,9   10   19,2 0  0,0  15  35,7

Εκ
τό
ς 
πλ

αι
σί
ου

 

4. Σύγχυση με 
ανάκλαση 

 9   17,3  6   11,5 11  26,2  10  23,8

5.  Σύγχυση  με
διάχυση 

 3  5,8 3   5,8  1  2,4  1  2,4 

6. Ταυτολογικές  2  3,8 1   1,9  4  9,5  3  7,1 

7. Αναπάντητες   30   57,7  3   5,8  24  57,1  3  7,1 
Πίνακας 1: Απαντήσεις των παιδιών στην ερώτηση «Τι σημαίνει η έκφραση διάθλαση του 

φωτός;» 

 
Όσον αφορά στις απαντήσεις των παιδιών της Ο.Ε. μετά τις παραδοσιακές διδασκαλίες αύ‐
ξηση παρουσιάστηκε στις απαντήσεις της τρίτης κατηγορίας «Αλλαγή πορείας» σε 15 από 0 
που ήταν πριν. Στις άλλες κατηγορίες δεν παρουσιάστηκαν αξιόλογες μεταβολές. Η αύξηση 
των απαντήσεων που ανήκουν στην κατηγορία «Πλήρως επιστημονικά αποδεκτή» είναι πο‐
λύ μεγαλύτερη στην Π.Ο. σε σχέση με την Ο.Ε. (σε 14 από 0 για την Π.Ο. και σε 5 από 1 για 
την Ο.Ε.), ενώ σχεδόν στα ίδια επίπεδα κυμάνθηκε η αύξηση των απαντήσεων που ανήκουν 
στην κατηγορία «Μερικώς επιστημονικά αποδεκτή» (σε 20 από 1 για την Π.Ο. και σε 25 από 
8 για την Ο.Ε.). Οι διαφοροποιήσεις των απαντήσεων μεταξύ των παιδιών των Ο.Ε. και Π.Ο. 
μετά  τις  διδασκαλίες,  είναι  στατιστικά  σημαντικές  (U=840,5,  N1=42,  N2=52  δίπλευρη, 
p=,04). 
 
Στην  επόμενη  ερώτηση  τα παιδιά  κλήθηκαν να  επιλέξουν μια από  τις δοθείσες αναπαρα‐
στάσεις  που  κατά  τη  γνώμη  τους αντιπροσώπευε  καλύτερα  το φαινόμενο  της διάθλασης 
του φωτός και να αιτιολογήσουν την επιλογή τους. Σε αυτά τα σχέδια περιλαμβάνονταν οι 
αναπαραστάσεις: του φαινομένου της ανάκλασης μιας ακτίνας του φωτός σε καθρέφτη, της 
διάχυσή της σε τραχιά επιφάνεια, της πρόσπτωσης μιας δέσμης φωτός σε καθρέφτη και η 
παραμονή  της  πάνω  στην  επιφάνειά  του,  η  επιστροφή  της  στη  φωτεινή  πηγή,  της  πρό‐
σπτωσης σε  επιφάνεια  νερού από πλάγια θέση  διατηρώντας  την  ευθύγραμμη πορεία της 
και επίσης η επιστημονικά αποδεκτή αναπαράσταση σύμφωνα με την οποία το φως αλλά‐
ζει πορεία όταν διέρχεται μέσα από νερό. Από τις επιλογές των παιδιών διαπιστώθηκε ότι 
το ποσοστό αυτών των παιδιών που επέλεξαν την επιστημονικά αποδεκτή αναπαράσταση 
μετά τη διδασκαλία αυξήθηκε για την Π.Ο. σε 34 από πέντε και για την Ο.Ε. σε 22 από τρία 
που ήταν πριν (Πίνακας 2). Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι, ενώ 30 παιδιά πριν τη διδα‐
σκαλία  απάντησαν  ότι  δεν  γνώριζαν  πώς  να  περιγράψουν  το φαινόμενο  της  διάθλασης, 
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στην επόμενη ερώτηση που τους ζητούσε να επιλέξουν μια από τις δοθείσες αναπαραστά‐
σεις, δεν δίστασαν να επιλέξουν αυτό που πίστευαν, αλλά ίσως δεν είχαν τη δυνατότητα να 
το διατυπώσουν.  
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

Π.Ο.  Ο.Ε. 

ΑΡΧΙΚΟ 
ΕΡΩΤ. 

ΤΕΛΙΚΟ 
ΕΡΩΤ. 

ΑΡΧΙΚΟ 
ΕΡΩΤ. 

ΤΕΛΙΚΟ 
ΕΡΩΤ. 

Ν=5
2 

% 
Ν=5

2 
% 

Ν=4
2 

% 
Ν=4

2 
% 

Ποια από 

τα 

παρακάτ

ω 

σχήματα 

αναπαρι

στά το 

φαινόμε

νο της 

διάθλασ

ης 

1. Το φως μένει 
πάνω 

6  11,5  3  5,8  4  9,5  4  9,5 

2. Διάχυση στο χώμα 15  28,8  5  9,6  13 
31,
0 

4  9,5 

3. Ανάκλαση στο 
καθρέφτη 

19  36,5   8  15,4 17 
40,
5 

10 
23,
8 

4.  Διάθλαση στο 
νερό‐Αποδεκτή 

5  9,6   34  65,4 3  7,1  22 
52,

4 

5. Ανάκλαση σε 
καθρέφτη και η 
ακτίνα γυρίζει πίσω 

4  7,7  1  1,9  3  7,1  2  4,8 

6. Διάθλαση στο νερό 
‐ μη Αποδεκτή 

3  5,8  1    1,9  2  4,8  0  0,0 

Πίνακας 2: Επιλογές σχεδίων που αντιπροσωπεύουν τη διάθλαση του φωτός από παιδιά της 

Στ΄ τάξης 

 

Σε επόμενη ερώτηση ζητήθηκε από τα παιδιά να απαντήσουν στην κλειστού τύπου ερώτη‐
ση σχετικά με την αιτία που πιστεύουν ότι ο μεγεθυντικός φακός μεγαλώνει τα γράμματα. 
Η πρώτη επιλογή, «το γυαλί είναι χοντρό και μεγαλώνει τα γράμματα» (χωρίς να αναφέρε‐
ται η επίδραση του φωτός) ανήκει στην κατηγορία «Το μέσον αλλάζει το υποκείμενο». Αυ‐
τή η κατηγορία συγκροτήθηκε και επιλέχτηκε να περιληφθεί στο ερωτηματολόγιο με βάση 
τα αποτελέσματα της αρχικής μας έρευνας που ανιχνεύτηκαν με τη μέθοδο των συνεντεύ‐
ξεων. Όπως προαναφέρθηκε διαπιστώθηκε ότι πολλά παιδιά αποδίδουν τη μεταβολή που 
δίνει υπόσταση στο φαινόμενο στη δράση κάποιου παράγοντα ο οποίος θεωρείται από τα 
παιδιά ως υπεύθυνος για ό,τι συμβαίνει. Η δεύτερη επιλογή, «το φως δυναμώνει όταν περ‐
νάει μέσα από το γυαλί και πηγαίνει στα γράμματα και έτσι τα κάνει πιο μεγάλα», ανήκει 
στην  κατηγορία «Τάση  του  υποκειμένου». Η  κατηγορία  αυτή συγκροτήθηκε  με βάση  τις 
απαντήσεις  της αρχικής  μας  έρευνας στις οποίες αρκετά παιδιά  θεωρούν ότι η μεταβολή 
που δίνει υπόσταση στο φαινόμενο είναι εγγενής  ιδιότητα  του υποκειμένου που  την υφί‐
σταται  και ότι η  ίδια η μεταβολή  είναι η εκδήλωσή της. Η  τρίτη  επιλογή «το φως έρχεται 
από τα γράμματα στα μάτια μας περνάει μέσα από το γυαλί του φακού αλλάζει πορεία και 

τα  κάνει  να φαίνονται  πιο  μεγάλα» αποτελεί  την  επιστημονικά αποδεκτή άποψη,  ενώ  υ‐
πάρχει και η δυνατότητα να καταγράψουν τη δική τους άποψη όταν δεν υιοθετούν καμιά 
από τις παραπάνω απόψεις.   Από τις απαντήσεις των παιδιών μετά τις διδασκαλίες, δια‐
πιστώθηκε αύξηση  του  αριθμού  της  τρίτης απάντησης  (επιστημονικά αποδεκτής)  για  την 
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Π.Ο.  (σε 37  από 26)  και  αντίστοιχα μείωση  στις άλλες κατηγορίες  απαντήσεων,  ενώ  στην 
Ο.Ε. η αύξηση του αριθμού της τρίτης απάντησης (επιστημονικά αποδεκτής) ήταν μικρή (σε 
16 από 15 που ήταν πριν τη διδασκαλία) διαφορά που είναι στατιστικά σημαντική (έλεγχος 
Wilcoxon, N=52,  z=‐2,497 p=,013).  Αντίθετα στην Ο.Ε. δεν παρουσιάστηκε σημαντική δια‐
φοροποίηση στις απαντήσεις πριν και  μετά  τις διδασκαλίες  (έλεγχος Wilcoxon, N=42,  z=‐
,967 p=,334) (Πίνακας 3).  
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

Π.Ο.  Ο.Ε. 

ΑΡΧΙΚΟ 
ΕΡΩΤ. 

ΤΕΛΙΚΟ 
 ΕΡΩΤ. 

ΑΡΧΙΚΟ  
ΕΡΩΤ. 

ΤΕΛΙΚΟ  
ΕΡΩΤ. 

Ν=5
2 

% 
Ν=5

2 
%  Ν=42  %  Ν=42  % 

Για ποιο 

λόγο ένας 

μεγεθυντι

κός φακός 

όταν 

τοποθετείτ

αι πάνω 

από τα 

γράμματα 

ενός 

κειμένου 

στο βιβλίο, 

αυτά 

φαίνονται 

μεγαλύτερ

α; 

Α) το γυαλί του 
φακού είναι χο‐
ντρό και μεγαλώ‐
νει τα γράμματα 

19 
36,
5 

9  17,3  18  42,9  13  31,0 

Β) φως δυναμώ‐
νει όταν περνάει 
μέσα από το γυα‐
λί και πηγαίνει 

στα γράμματα και 
έτσι τα κάνει πιο 

μεγάλα 

7 
13,
5 

6  11,5  9  21,4  13  31,0 

Γ) το φως έρχεται 

από στα μάτια 

μας περνώντας 

μέσα από το 

γυαλί του φακού 

αλλάζει πορεία 

και έτσι φαίνο‐

νται πιο μεγάλα 

26 
50,

0  7 
71,2  15  35,7  16  38,1 

Πίνακας 3: Απαντήσεις στην ερώτηση «Για ποιο λόγο ένας μεγεθυντικός φακός όταν 
τοποθετείται πάνω από τα γράμματα ενός κειμένου στο βιβλίο, αυτά φαίνονται 

μεγαλύτερα» 
 

Σε  επόμενη  ερώτηση  ζητείται από  τα παιδιά να σχεδιάσουν  την πορεία των ακτίνων μιας 
δέσμης φωτός όταν αυτή διέρχεται μέσα από ένα συγκλίνοντα και έναν αποκλίνοντα φακό 
και στη συνέχεια να αιτιολογήσουν το σχέδιό τους. Τα αποδεκτά σχέδια σύμφωνα με την 
επιστημονική άποψη παρουσιάζονται στο Σχέδιο 1, ενώ ως αποδεκτές ερμηνείες στην αι‐
τιολόγηση της διαφοροποίησης της σχεδίασης των ακτίνων μετά τη διέλευσή τους από τους 
φακούς θεωρήσαμε τις απαντήσεις που εστίαζαν στη διαφορά του σχήματος των δυο φα‐
κών, με αποτέλεσμα τη διαφορετική τροπή της πορείας της δέσμης φωτός όταν αυτή διέρ‐
χεται μέσα από τους φακούς. Συνοπτικά, σύμφωνα με την παραπάνω κατηγοριοποίηση με‐
τά τη διδασκαλία διαπιστώθηκε μεγάλη αύξηση των αποδεκτών σχεδίων και των αντίστοι‐
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χων αποδεκτών αιτιολογήσεων για  την Π.Ο.  Τα σχέδια  που απεικόνιζαν  τη σωστή πορεία 
της δέσμης του φωτός που διέρχεται από ένα συγκλίνοντα και ένα αποκλίνοντα φακό αυ‐
ξήθηκαν σε 40 από πέντε πριν τη διδασκαλία. Ανάλογα παρουσίασαν σημαντική μείωση τα 
σχέδια που απεικόνιζαν: α) ανακλάσεις στους φακούς β) με διαφορά στην ένταση του φω‐
τός και γ) χωρίς διαφορά όσον αφορά στην πορεία του φωτός τη στιγμή που διέρχεται μέσα 
από τους φακούς. Στην Ο.Ε. η αντίστοιχη αύξηση ήταν μικρότερη σε 10 συνολικά από μια 
πριν τις διδασκαλίες. Οι διαφορές που προέκυψαν είναι στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο 
μικρότερο του 0,05 (U=848 N1=42, N2=52 δίπλευρη, p=,027). 
 

 
Σχέδιο 1: Στην πρώτη περίπτωση οι ακτίνες της δέσμης συγκλίνουν μετά τη διέλευσή τους 
από το φακό. Στη δεύτερη περίπτωση οι ακτίνες της δέσμης αποκλίνουν μετά τη διέλευσή 

τους από το φακό 
 
Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα τα οποία προήλθαν από τη σύγκριση των αποτελεσμάτων 
των απαντήσεων των παιδιών της Π.Ο. και Ο.Ε. της πριν και μετά τις διδασκαλίες μπορούμε 
να υποστηρίξουμε ότι στην πλειοψηφία τους τα παιδιά της Π.Ο. προσεγγίζουν την επιθυμη‐
τή γνώση όσον αφορά στο φαινόμενο της διάθλασης. Διαπιστώθηκε ότι σε ερωτήσεις στις 
οποίες τα παιδιά μετά τις διδασκαλίες κλήθηκαν να αιτιολογήσουν  τις επιλογές τους ή τα 
σχέδια  τους, οι  αναφορές σε επιστημονικά αποδεκτές ερμηνείες ήταν περισσότερες στην 
Π.Ο. σε σύγκριση με αυτές στην Ο.Ε. επιτυγχάνοντας τους μαθησιακούς στόχους που τέθη‐
καν στο σχεδιασμό του εκπαιδευτικού λογισμικού και στην ανάπτυξη της διδασκαλίας. 
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Αντιλήψεις καθηγητών πληροφορικής για το φαινόμενο του διαδικτυακού εκφοβισμού 
στην εκπαιδευτική πραγματικότητα 
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Περίληψη 

Ο σχολικός εκφοβισμός έχει τραβήξει  το ερευνητικό ενδιαφέρον της εκπαιδευτικής κοινό‐
τητας λόγω της έκτασης που έχει λάβει αλλά και λόγω των δυσμενών συνεπειών που έχει 
για όλους του συμμετέχοντες  (θύτες, θύματα, παριστάμενοι). Ο διαδικτυακός εκφοβισμός 
αποτελεί την σύγχρονη εκδοχή του. Στην Ελλάδα δεν φαίνεται να είναι ακόμα τόσο διαδε‐
δομένος όσο η παραδοσιακή του μορφή. Ο σύγχρονος εκπαιδευτικός καλείται να ανταπο‐
κριθεί  και  σε αυτή  την  πρόκληση.  Ο  καθηγητής  πληροφορικής ως  ο θεωρούμενος  πλέον 
αρμόδιος στις νέες τεχνολογίες θεωρούμε ότι θα κληθεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο 
στην πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου. Στη συγκεκριμένη εργασία θα αποπειρα‐
θούμε να διερευνήσουμε τις αντιλήψεις τους σχετικά με το φαινόμενο αυτό χρησιμοποιώ‐
ντας την ποσοτική ερευνητική προσέγγιση.  

Λέξεις ‐ κλειδιά: Διαδικτυακός Εκφοβισμός, Αντιλήψεις Καθηγητών Πληροφορικής 
 

Εισαγωγή 

Ο διαδικτυακός εκφοβισμός είναι ένα σχετικά καινούριο φαινόμενο. Η εισαγωγή των ΤΠΕ 
στην κοινωνική ζωή και κατ’ επέκταση στην εκπαίδευση φαίνεται να είχε σαν συνέπεια και 
την επέκταση του φαινομένου του εκφοβισμού στην διαδικτυακή του εκδοχή. Η ψηφιακή 
του φύση επιτρέπει τη μόνιμη καταγραφή αρνητικών πληροφοριών οι οποίες έχουν τη δυ‐
νατότητα να επηρεάσουν την τρέχουσα και τη μελλοντική ψυχολογική και συναισθηματική 
κατάσταση των μαθητών. Αυτό μπορεί  να επηρεάσει σημαντικά τη μάθηση  των μαθητών 
που μπορεί να αντανακλάται σε χαμηλή σχολική δέσμευση και προβληματική συμπεριφορά 
(Patchin & Hinduja, 2006).  
 
Ερευνητικές μελέτες σχετικά με τον εκφοβισμό έχουν δείξει ότι οι σχολικές κοινότητες απο‐
τελούν σημαντικό παράγοντα για ζητήματα που σχετίζονται με τη διαδικτυακή βία(Olweus, 
2003). Μέσα στα σχολεία οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είναι συχνά στη πρώτη γραμμή για την 
αντιμετώπιση των μαθητικών συμπεριφορών, παίζουν σημαντικό ρόλο στη καταπολέμηση 
της  παρενόχλησης  (Olweus,1991).  Μάλιστα  έρευνες  έχουν  δείξει  ότι  η  ευαισθητοποίηση 
των εκπαιδευτικών σε συνδυασμό με τη δέσμευση μπορεί να μειώσει τον εκφοβισμό κατά 
50% (Boulton, 1999).   Προηγούμενες έρευνες σχετικά με τον εκφοβισμό, υποστηρίζουν ότι 
αφού οι αντιλήψεις  και οι πεποιθήσεις  των  εκπαιδευτικών  επηρεάζουν  τη  συμπεριφορά 
τους,  η  κατανόηση  αυτών  των  αντιλήψεων  και  στάσεων  είναι  ένα πρώτο  βήμα ώστε  να 
βοηθηθούν να αναπτύξουν τις κατάλληλες  ικανότητες για την αντιμετώπιση των φαινομέ‐
νων εκφοβισμού (Pepler et. al., 2004; Siu, 2004).  
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Από τη στιγμή που ο διαδικτυακός εκφοβισμός συμβαίνει μέσα και έξω από το σχολείο, οι 
εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων μπορεί να παίξουν σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση 
του προβλήματος. Στη συγκεκριμένη εργασία θα εστιάσουμε τον ενδιαφέρον μας στις αντι‐
λήψεις των καθηγητών πληροφορικής σχετικά με το φαινόμενο του διαδικτυακού εκφοβι‐
σμού επειδή  θεωρούμε ότι οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί είναι καθ’  ύλην αρμόδιοι  του 
Διαδικτύου αλλά και γενικότερα των ΤΠΕ. 

 

Μεθοδολογία Έρευνας 

Στην παρούσα έρευνα θα χρησιμοποιήσουμε την ποσοτική ερευνητική προσέγγιση. Πιο συ‐
γκεκριμένα θα χρησιμοποιήσουμε ερωτηματολόγιο ως ερευνητικό εργαλείο συλλογής δε‐
δομένων.  Το συγκεκριμένο  ερωτηματολόγιο αρχικά  δημιουργήθηκε  και  χρησιμοποιήθηκε 
από  την Qing  Li  (2008)  στην προσπάθεια  της  να  καταγράψει  τις  αντιλήψεις μελλοντικών 
εκπαιδευτικών για  το φαινόμενο  του διαδικτυακού εκφοβισμού. Το συγκεκριμένο ερωτη‐
ματολόγιο χρησιμοποιήθηκε και σε άλλες έρευνες για τον ίδιο σκοπό (π.χ. Eden, Heiman & 
Olenik‐Shmesh, 2012). Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει ερωτήσεις οι οποίες χωρίζονται σε 
4 άξονες: 

 Άξονας 1ος Ενδιαφέρον Εκπαιδευτικών 
 Άξονας 2ος Αυτοπεποίθηση Αντιμετώπισης Εκπαιδευτικών 
 Άξονας 3ος Αντιλήψεις για τον Ρόλο της Σχολικής Μονάδας 
 Άξονας 4ος Ακαδημαϊκή Προετοιμασία Εκπαιδευτικών για το φαινόμενο  του εκφο‐

βισμού 
 

Σκοπός της Έρευνας 
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση αντιλήψεων των καθηγητών πληροφορι‐
κής σχετικά με το φαινόμενο  του διαδικτυακού εκφοβισμού και πιο συγκεκριμένα με την 
δική τους ετοιμότητα στην πρόληψη και αντιμετώπιση αλλά και το ρόλο του σχολείου. 
 

Ερευνητικά Ερωτήματα 
Τα ερευνητικά ερωτήματα που θα μας απασχολήσουν στην παρούσα εργασία είναι: 

 Σε  ποιο  βαθμό  ανησυχούν  οι  εκπαιδευτικοί  πληροφορικής  για  την  παρενόχληση 
στον κυβερνοχώρο; 

 Πόσο  σίγουροι  αισθάνονται  οι  εκπαιδευτικοί  στη  διαχείριση  φαινομένων  διαδι‐
κτυακής βίας και εκφοβισμού; 

 Σε ποιο  βαθμό  οι  καθηγητές πληροφορικής  είναι  έτοιμοι  να αντιμετωπίσουν  ένα 
περιστατικό διαδικτυακής παρενόχλησης; 

 Αισθάνονται κατάλληλα προετοιμασμένοι από τις σπουδές του για την αντιμετώπι‐
ση του φαινομένου; 

 Τι πιστεύουν οι εκπαιδευτικοί  για  τον ρόλο  του  σχολείου είναι σημαντική  για  τέ‐
τοιου είδους περιστατικά; 

 
Συλλογή Δεδομένων / Εργαλεία Ανάλυσης Δεδομένων 

Για τη συλλογή των δεδομένων το ερωτηματολόγιο μεταφράστηκε από δυο εκπαιδευτικούς 
και  δημιουργήθηκε  ηλεκτρονικά  χρησιμοποιώντας  το  διαδικτυακό  εργαλείο  δημιουργίας 

35/293

_________________________________________________________________________________________________________ 
ISSN: 1792-4146                                                                      i-Teacher.gr                                                      7ο   Τεύχος  -  Ιανουάριος 2014



ερωτηματολόγιων Google Forms. To συγκεκριμένο εργαλείο χρησιμοποιήθηκε για να εξα‐
σφαλίσει,  αφενός  τη  συλλογή  δεδομένων  από  μεγαλύτερο δείγμα  εκπαιδευτικών,  αφετέ‐
ρου ταχύτητα στη συλλογή και επεξεργασία των απαντήσεων. Το ηλεκτρονικό ερωτηματο‐
λόγιο  αφενός αποστάλθηκε  με  email  σε  όσους  καθηγητές  πληροφορικής  υπηρετούν  στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ήταν γνώριμοι των συγγραφέων και αναρτήθηκε σε διάφο‐
ρες ομάδες της κοινωνικής ιστοσελίδας Facebook που αφορούν τη συγκεκριμένη ειδικότητα 
εκπαιδευτικών.  Για  την ανάλυση  των δεδομένων  χρησιμοποιήθηκε  το λογισμικό  ΙΒΜ SPSS 
Statistics v20.0. 

Αποτελέσματα 

Στη  συμπλήρωση  του  ερωτηματολογίου  ανταποκρίθηκαν  συνολικά  78  Καθηγητές Πληρο‐
φορικής  (60,26%, άνδρες  και 39,74%  γυναίκες) οι οποίοι υπηρετούν σε όλες τις βαθμίδες 
εκπαίδευσης σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα  
 

Βαθμίδα  

Εκπαίδευσης 

Συχνότητα  Ποσοστό (%)

Δημοτικό  17  21,8 
Γυμνάσιο  19  24,4 
Γενικό Λύκειο  22  28,2 
ΕΠΑ.Λ  20  25,6 

Πίνακας 1:  

Βαθμίδες Εκπαίδευσης που υπηρετούν οι Καθηγητές Πληροφορικής του δείγματος 

 
Σχετικά  με  το επίπεδο σπουδών  των  Καθηγητών Πληροφορικής που συμμετείχαν στην έ‐
ρευνα το 26,9% είναι απόφοιτοι ΤΕΙ, το 24,4% είναι απόφοιτοι ΑΕΙ ενώ ένα σημαντικό πο‐
σοστό  (46,2%) είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού  τίτλου ανεξάρτητα από βασικό πτυχίο.  Τέλος 
ένας καθηγητής πληροφορικής είναι κάτοχος διδακτορικού.   
 
Το Ερωτηματολόγιο το απάντησαν Καθηγητές Πληροφορικής από όλη την Ελληνική Επικρά‐
τεια  όπως φαίνεται  από  τον  ακόλουθο πίνακα. Βέβαια η πλειοψηφία  των εκπαιδευτικών 
υπηρετούν στο Νόμο Αττικής (42,3%).  
 

Νομός  Συχνότητα  Ποσοστό (%) 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  1 1,3 
ΑΤΤΙΚΗΣ  33 42,3 
ΑΧΑΪΑΣ  5 6,4 
ΒΟΙΩΤΙΑΣ  2 2,6 
ΈΒΡΟΣ  2 2,6 
ΕΥΒΟΙΑΣ  2 2,6 
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ  1 1,3 
ΗΛΕΙΑΣ  5 6,4 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  3 3,8 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  6 7,7 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  1 1,3 
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ΚΥΚΛΑΔΩΝ  3 3,8 
ΛΑΡΙΣΗΣ  1 1,3 
ΛΕΣΒΟΥ  1 1,3 
ΜΑΓΝΗΣΙΑ  1 1,3 
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  1 1,3 
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  3 3,8 
ΞΑΝΘΗΣ  1 1,3 
ΡΟΔΟΠΗΣ  1 1,3 
ΧΑΝΙΩΝ  3 3,8 
ΧΙΟΥ  1 1,3 

Πίνακας 2:  

Νομοί που υπηρετούν οι Καθηγητές Πληροφορικής του δείγματος 

 
Τα έτη υπηρεσίας των Καθηγητών Πληροφορικής που συμμετείχαν στην έρευνα φαίνονται 
στον παρακάτω πίνακα. 
 

Έτη Υπηρεσίας  Συχνότητα  Ποσοστό (%) 

0‐5  4 5,1
5‐10  36 46,2
10‐15  30 38,5
15‐20  3 3,8
>20  5 6,4

Πίνακας 3: 

Έτη Υπηρεσίας Καθηγητών Πληροφορικής του δείγματος 

 
Η ανάλυση των δεδομένων ακολουθεί τους  τέσσερις άξονες  του ερωτηματολόγιου. Πραγ‐
ματοποιήθηκαν επίσης συσχετίσεις ως προς το φύλο (t‐test), την βαθμίδα εκπαίδευσης που 
υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί (ANOVA) και τα έτη υπηρεσίας τους (ANOVA) προκείμενου να 
διαπιστώσουμε εάν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις ως προς τους τέσ‐
σερις προαναφερόμενους άξονες του ερωτηματολόγιου.   
 

Άξονας 1ος Ενδιαφέρον Εκπαιδευτικών 
Οι Καθηγητές Πληροφορικής από τις απαντήσεις τους φαίνεται να έχουν αυξημένο ενδια‐
φέρον  για  το φαινόμενο  του διαδικτυακού  εκφοβισμού.  Αν  και  το  φαινόμενο  του  διαδι‐
κτυακού εκφοβισμού δεν είναι τόσο διαδεδομένο στην Ελληνική κοινωνία όσο ίσως είναι η 
παραδοσιακή μορφή εκφοβισμού, οι  καθηγητές πληροφορικής δείχνουν αυξημένο ενδια‐
φέρον. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι το ενδιαφέρον αυτό οφείλεται εκτός των άλλων και 
στην αυξημένη ευθύνη που αισθάνονται ως οι κατεξοχήν αρμόδιοι εκπαιδευτικοί  επί  των 
ΤΠΕ και των χρήσεων τους.  
 
 
 
Ερωτήσεις  Διαφωνώ 

/Διαφωνώ 

Ουδετερότητα  Συμφωνώ 

/Συμφωνώ 
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Απόλυτα  Απόλυτα 

[Ο διαδικτυακός εκφοβισμός εί‐

ναι ένα πρόβλημα στο σχολείο] 

23,1%  25,6%  50% 

[Οι μαθητές επηρεάζονται από  το 

διαδικτυακό εκφοβισμό ] 

16,7%  16,7%  66,6% 

[Ανησυχώ για το διαδικτυακό εκ‐

φοβισμό ] 

10,3%  17,9%  70,6% 

Πίνακας 4: 

Ενδιαφέρον Καθηγητών Πληροφορικής του δείγματος για το φαινόμενο του διαδικτυακού 

εκφοβισμού 

 
Δεν παρατηρούνται στατιστικά σημαντικές διαφορές όσον αφορά το φύλο, τη βαθμίδα εκ‐
παίδευσης, τα έτη υπηρεσίας σχετικά με το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών για το φαινόμε‐
νο του διαδικτυακού εκφοβισμού. Αυτό φαίνεται  να καταδεικνύει την σημαντικότητα του 
συγκεκριμένου φαινομένου  η  οποία  φαίνεται  να  μένει  ανεπηρέαστη  από  τις  παραπάνω 
μεταβλητές. Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα, όπως θα δούμε θα συνεχίζει να υφίσταται και 
στους άλλους άξονες διαμόρφωσης και ανάλυσης του ερωτηματολογίου. 
 

Άξονας 2ος Αυτοπεποίθηση Αντιμετώπισης Εκπαιδευτικών 
Οι εκπαιδευτικοί του δείγματος ενώ παρουσιάζουν σχετική αυτοπεποίθηση στην αντιμετώ‐
πιση περιστατικών διαδικτυακού εκφοβισμού,  εντούτοις  στην αναγνώριση  των  περιστατι‐
κών δεν αισθάνονται την ίδια σιγουριά. Αν και είναι σχεδόν βέβαιο ότι οι περισσότεροι εκ‐
παιδευτικοί του δείγματος αν αντιλαμβάνονταν περιστατικό διαδικτυακού εκφοβισμού θα 
προχωρούσαν σε ενέργειες αντιμετώπισης του, εντούτοις είναι αμφίβολο αν το ίδιο ποσο‐
στό  μπορεί  να  το αντιληφθεί.  Η  σχετική  αυτοπεποίθηση  μπορεί  να  οφείλεται  στη  βαθιά 
γνώση των ΤΠΕ σε συνδυασμό με  την ελλιπή επιμόρφωση στην ορθή αντιμετώπιση περι‐
στατικών διαδικτυακού εκφοβισμού. Η επιτυχής αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών εκτός 
από  το  τεχνικές δεξιότητες  τις  οποίες  κατέχουν  οι  καθηγητές πληροφορικής  φαίνεται  να 
χρειάζεται και άλλου είδους δεξιότητες για τις οποίες δεν είναι ενήμεροι μέσω στοχευμέ‐
νων επιμορφώσεων.  
 

Ερωτήσεις  Διαφωνώ 

/Διαφωνώ 

Απόλυτα 

Ουδετερότητα Συμφωνώ 

/Συμφωνώ 

Απόλυτα 

[Αισθάνομαι  σίγουρος  για 
τον  εντοπισμό  κρουσμάτων 
διαδικτυακού εκφοβισμού] 

34,7%  35,9%  28,2% 

[Μπορώ  να  αντιμετωπίσω 
περιστατικά  διαδικτυακού 
εκφοβισμού ] 

21,8%  39,7%  37,2% 

[Εάν  γνώριζα/μάθαινα  για 
ένα  περιστατικό  διαδικτυα‐
κού  εκφοβισμού  στην  τά‐
ξη/σχολείο, θα έκανα κάτι ] 

1,3%  6,4%  92,3% 
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Πίνακας 5: 

Αυτοπεποίθηση Καθηγητών Πληροφορικής του δείγματος για την αναγνώριση και αντιμε‐

τώπιση  

του φαινόμενου του διαδικτυακού εκφοβισμού 
 
Δεν φαίνεται να παρατηρούνται στατιστικά σημαντικές διαφορές όσον αφορά  το φύλο  τη 
βαθμίδα εκπαίδευσης, τα έτη υπηρεσίας σχετικά με την αυτοπεποίθηση των εκπαιδευτικών 
στην αναγνώριση και αντιμετώπιση του φαινομένου του διαδικτυακού εκφοβισμού. 
 

Άξονας 3ος Αντιλήψεις για τον Ρόλο της Σχολικής Μονάδας 
Η πλειοψηφία  των  καθηγητών πληροφορικής  θεωρούν  ότι  σε  επίπεδο σχολικής μονάδας 
πρέπει  να αναληφθούν δράσεις και πρωτοβουλίες για τη αντιμετώπιση του διαδικτυακού 
εκφοβισμού. Οι δράσεις αφορούν παρεμβάσεις τόσο σε επίπεδο τάξης όσο και σε επίπεδο 
σχολείου σε συνδυασμό με την επικοινωνία με γονείς όσο και με κοινωνικές υπηρεσίες. 
 
Ερωτήσεις  Διαφωνώ 

/Διαφωνώ 

Απόλυτα 

Ουδετερότητα  Συμφωνώ 

/Συμφωνώ 

Απόλυτα 

[Τα  σχολεία  πρέπει  να  διαμορφώσουν 
πολιτικές  αντιμετώπισης  του  διαδι‐
κτυακού εκφοβισμού ] 

3,9%  6,4%  88,4% 

[Θα  πρέπει  να  διοργανωθούν  προ‐
γράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών 
για τον διαδικτυακό εκφοβισμό ] 

1,3%  6,4  92,3% 

[Οι  εκπαιδευτικοί  θα  πρέπει  να  διδά‐
ξουν  το  φαινόμενο  της  διαδικτυακής 
βίας στους μαθητές ] 

3,9%  2,6%  93,6% 

[Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να διοργα‐
νώνουν δραστηριότητες μέσα στη τάξη 
για  τον  τρόπο  αντιμετώπισης  του φαι‐
νομένου ] 

3,8%  10,3%  84,6% 

[Οι διευθυντές των σχολείων θα πρέπει 
να  διοργανώσουν  δραστηριότητες  σε 
επίπεδο σχολείου για την αντιμετώπιση 
του φαινομένου] 

5,1%  11,5%  83,3% 

[Θα πρέπει να διεξάγονται έρευνες στα 
σχολεία  για  τον  εντοπισμό  θυμάτων 
διαδικτυακού εκφοβισμού] 

6,4%  21,8%  70,5% 

[Τα σχολεία θα πρέπει  να συζητούν με 
τους γονείς για το διαδικτυακό εκφοβι‐
σμό ] 

3,8%  9,0%  87,2% 

[Τα  σχολεία  θα  πρέπει  να  συνεργάζο‐
νται  με  τις  κοινωνικές  υπηρεσίες  για 
την  αντιμετώπιση  του  διαδικτυακού 

1,3%  10,3%  87,2% 
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εκφοβισμού ] 
Πίνακας 6: 

Αντιλήψεις Καθηγητών Πληροφορικής του δείγματος σχετικά με το ρόλο της σχολικής μονά‐

δας στην πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινόμενου του διαδικτυακού εκφοβισμού 
 
Δεν φαίνεται να παρουσιάζονται ιδιαίτερα στατιστικά σημαντικές διαφορές όσον αφορά το 
φύλο  τη βαθμίδα εκπαίδευσης,  τα έτη υπηρεσίας σχετικά με  την αναγκαιότητα για λήψη 
μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου σε επίπεδο σχολικής μονάδας, γεγο‐
νός που καταδεικνύει την συμφωνία όλων των εκπαιδευτικών.  
 
Άξονας 4ος Ακαδημαϊκή Προετοιμασία Εκπαιδευτικών για το φαινόμενο του εκφοβισμού 

Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δεν αισθάνονται ότι έχουν προετοιμαστεί κατά τις ακαδημα‐
ϊκές  τους σπουδές  για  την αντιμετώπιση  του διαδικτυακού  εκφοβισμού. Οι ακαδημαϊκές 
σπουδές φαίνεται να εστιάζουν περισσότερα σε τεχνολογικά ζητήματα και όχι τόσο σε ζη‐
τήματα κοινωνικών επιπτώσεων των ΤΠΕ.  

Ερωτήσεις  Διαφωνώ 

/Διαφωνώ 

Απόλυτα 

Ουδετερότητα Συμφωνώ 

/Συμφωνώ 

Απόλυτα 

[Οι  ακαδημαϊκές  μου  σπουδές  με 
έχουν  προετοιμάσει  για  την  αντιμε‐
τώπιση  του  φαινομένου  του  διαδι‐
κτυακού εκφοβισμού] 

59%  16,7%  23,1% 

Πίνακας 6: 

Αντιλήψεις Καθηγητών Πληροφορικής του δείγματος σχετικά με την ακαδημαϊκή προετοι‐

μασία τους για το φαινόμενο του εκφοβισμού 
 
Ανεξαρτήτως φύλου ή βαθμίδας εκπαίδευσης ή έτη υπηρεσίας οι καθηγητές πληροφορικής 
δεν θεωρούν ότι οι σπουδές τους, τους έχουν προετοιμάσει για την αντιμετώπιση του φαι‐
νομένου του διαδικτυακού εκφοβισμού.  
 

Περιορισμοί της Έρευνας 

Η συγκεκριμένη  έρευνα αναμφισβήτητα υπόκειται  σε περιορισμούς.  Βασικοί  περιορισμοί 
είναι η μη τυχαιότητα  του δείγματος καθώς και ο περιορισμένος αριθμός εκπαιδευτικών. 
Δυο περιορισμοί που εμποδίζουν την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων και τη γενίκευση 
των αποτελεσμάτων. Βασικός περιορισμός φαίνεται να είναι και η μετάφραση του ερωτη‐
ματολογίου στα Ελληνικά. Όπως αναφέρθηκε το ερωτηματολόγιο μεταφράστηκε από δυο 
εκπαιδευτικούς όμως δεν εξασφαλίστηκε η ακρίβεια στην μετάφραση με την συνήθη τεχνι‐
κή της αντίστροφης μετάφρασης  (ελληνικά σε αγγλικά). Παρά το γεγονός ότι το ερωτημα‐
τολόγιο  αποστάλθηκε  με  email  σε  καθηγητές  πληροφορικής  και  αναρτήθηκε  σε  σελίδες 
κοινωνικής  δικτύωσης  (π.χ.  Facebook)  που  αφορούν  την  συγκεκριμένη  ειδικότητα  εκπαι‐
δευτικών,  εντούτοις  δεν  μπορούμε  να  βεβαιώσουμε  με ακρίβεια  ότι  όσοι απάντησαν  το 
ερωτηματολόγιο ανήκουν όντως σε αυτή την ειδικότητα.  
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Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο μπορεί να εμπλουτιστεί στον τελευταίο άξονα με ερωτή‐
σεις που αφορούν διάφορα επιμορφωτικά προγράμματα του Υπουργείου για να διερευνη‐
θούν οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών και σε αυτή την παράμετρο. 
 

Συμπεράσματα 

Η στατιστική ανάλυση δεν έδειξε σημαντικές διαφοροποιήσεις στις αντιλήψεις εκπαιδευτι‐
κών σε κανέναν από τους άξονες διαμόρφωσης και ανάλυσης του ερωτηματολόγιου εξαρ‐
τώμενες από μεταβλητές όπως το φύλο, τη βαθμίδα εκπαίδευσης, τα έτη υπηρεσίας. Αυτό 
φαίνεται να υπογραμμίζει τόσο την σημαντικότητα του φαινομένου όσο και την αναγκαιό‐
τητα λήψης πρωτοβουλιών πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου σε επίπεδο σχο‐
λικής μονάδας αλλά και στον τομέα της επιμόρφωσης. Η επιμόρφωση θα πρέπει να έρθει 
να καλύψει τις ανεπάρκειες των εκπαιδευτικών όχι τόσο σε γνώσεις και δεξιότητες ΤΠΕ, όσο 
σε  εκείνες  τις  γνώσεις  και  δεξιότητες που  χρειάζονται  για  την  επιτυχή αντιμετώπιση  του 
φαινομένου και για την οποία η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών θεωρεί ότι δεν έχει προε‐
τοιμαστεί κατάλληλα από τις ακαδημαϊκές σπουδές.  
Παρά  τους περιορισμούς  της συγκεκριμένης έρευνας που αναφέραμε θεωρούμε ότι  τα α‐
ποτελέσματα έχουν αξία και μπορούν να ληφθούν υπ’ όψιν στη διαμόρφωση πολιτικών για 
την πρόληψη και αντιμετώπιση του εκφοβισμού. Η κατανόηση των αντιλήψεων των εκπαι‐
δευτικών  θεωρείται  απαραίτητη  από  την  διεθνή  βιβλιογραφία  για  την  διαμόρφωση  των 
πολιτικών (Eden, Heiman & Olenik‐Shmesh, 2012 και οι αναφορές τους) 
Η συγκεκριμένη έρευνα αν και μπορεί να χαρακτηριστεί ως πιλοτική,  κάλλιστα μπορεί  να 
αποτελέσει την αρχή περαιτέρω ερευνών διερεύνησης των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών 
διαφόρων  ειδικοτήτων  που  υπηρετούν  σε σχολεία αλλά  και  πιο  εξειδικευμένων ερευνών 
που θα εστιάζουν στους διευθυντές, προϊσταμένους, σχολικούς συμβούλους.  
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Αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία πιανιστικών κομματιών για τέσσερα χέρια στο 
πλαίσιο του Μαθήματος του Πιάνου των Μουσικών Σχολείων 

 
 

Καραφυλλίδης Ευάγγελος  
Καθηγητής Πιάνου  

Μουσικού Σχολείου Κομοτηνής 
vkarafil@yahoo.com 

Κακαβελάκη Μαρία‐Ιωσηφίνα  
Καθηγήτρια Πιάνου  

Μουσικού Σχολείου Κομοτηνής 
marizamusik@yahoo.gr 

 
 

Περίληψη 

Το μάθημα του Πιάνου στα Μουσικά Σχολεία αποτελεί τον κύριο κορμό των εφαρμοσμένων 
σπουδών  της Δυτικοευρωπαϊκής Μουσικής,  εξαιτίας  των δυνατοτήτων  του οργάνου στην 
απόδοση τόσο μελωδικών σχηματισμών όσο και συνηχήσεων από έναν και μόνο εκτελεστή. 
Συγκρινόμενο  με  τα  κατεξοχήν  μονοφωνικά  όργανα,  το  πιάνο  δεν  απαιτεί  τη  σύμπραξη 
πολλών εκτελεστών για την απόδοση ολοκληρωμένων μουσικών κομματιών. Ως εκ τούτου, 
οι σπουδαστές πιάνου τείνουν να λειτουργούν ατομικά και όχι σε ομάδες κι έτσι στερούνται 
τη  μουσική ωρίμανση που  επέρχεται  με  τη  συμμετοχή  τους  σε  μικρότερα  ή  μεγαλύτερα 
σύνολα. Ένας απλός τρόπος για να εντρυφήσουν στη μουσική σύμπραξη οι μαθητές πιάνου 
είναι  η μελέτη και εκτέλεση κομματιών  για πιάνο  τέσσερα  χέρια  (δηλαδή  κομματιών  που 
παίζονται από δύο μουσικούς στο ίδιο πιάνο). Σε ό,τι αφορά αυτήν τη διδακτική προσέγγιση 
αναλύονται κυρίως: α) τα οφέλη που αποκομίζουν οι μαθητές δια της ενασχόλησής τους με 
κομμάτια για πιάνο τέσσερα χέρια σε σχέση με τα οφέλη που αποκομίζουν αντίστοιχα από 
κομμάτια για σόλο πιάνο (δηλαδή κομμάτια που παίζονται από ένα και μόνο μουσικό), β) τα 
προβλήματα που παρουσιάζονται κατά την προετοιμασία των κομματιών για πιάνο τέσσερα 
χέρια,  γ)  η  παραγωγή  κατάλληλου  εκπαιδευτικού  υλικού  με  τη  συνδρομή  των  ΤΠΕ  που 
αποσκοπεί στην  διευκόλυνση  της  μελέτης  των  εν λόγω  κομματιών,   δ)  οι εντυπώσεις  των 
μαθητών  από  αυτόν  τον  εναλλακτικό  τρόπο  μελέτης  και  ε)  τα  αποτελέσματα  αυτής  της 
προσέγγισης. 

Λέξεις ‐ κλειδιά: Μουσικό Σχολείο, πιάνο, πιάνο τέσσερα χέρια, δυτικοευρωπαϊκή μουσική, 
μουσικό σύνολο, μουσικό σχήμα, διδασκαλία μουσικής, διδασκαλία πιάνου, ΤΠΕ 
 

Εισαγωγή 

Το μάθημα του Πιάνου στα Μουσικά Σχολεία αποτελεί τον κύριο φορέα για την υλοποίηση 
και  αφομοίωση  της  θεωρίας  της  Δυτικοευρωπαϊκής  Μουσικής  καθώς  και  ένα  σημαντικό 
μέσο  για  την  ανάπτυξη  και  τελειοποίηση  βασικών  μουσικών  δεξιοτήτων,  όπως  η  ορθή 
αντίληψη  του ρυθμού, η διαχείριση των συνηχήσεων και η καλλιέργεια της «εσωτερικής» 
ακοής.  Η  υπεροχή  του  πιάνου στη διαχείριση  της  πολυφωνίας σε σχέση  με  τα κατεξοχήν 
μονοφωνικά όργανα  (όπως  το φλάουτο,  το βιολί)  το καθιστά απαραίτητο εργαλείο για  τη 
μελέτη της Δυτικοευρωπαϊκής Μουσικής και δίνει τη δυνατότητα στον σπουδαστή να έρθει 
σε επαφή με όλα τα μουσικά είδη και στυλ από την εποχή του Μπαρόκ μέχρι τις μέρες μας, 
δεδομένου  ότι  το  ρεπερτόριο  που  έχει  γραφεί  για  σόλο  πιάνο  (δηλαδή  για  πιάνο  χωρίς 
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σύμπραξη με άλλο όργανο) είναι ασυγκρίτως μεγαλύτερο σε σχέση με αυτό οποιουδήποτε 
άλλου σόλο οργάνου. 
 
Αυτή ακριβώς η υπεροχή όμως επάγει ως παρενέργεια την αποξένωση  των  μαθητών  που 
σπουδάζουν πιάνο από τη συμμετοχή τους σε μικρά ή μεγάλα μουσικά σχήματα (σύνολα). 
Σε  γενικές  γραμμές,  η  τριβή  σε πρακτικό  επίπεδο  δια  της  εκτέλεσης  μουσικής σε  μορφή 
συνόλου,  προάγει  την  αντίληψη  του  μαθητή  και  συμβάλει  στην  αρτιότερη  μουσική  του 
ωρίμανση (Fisher, 2010) & (Σμωλ, 1983). Ο σχηματισμός οργανικών ή φωνητικών μουσικών 
συνόλων  (π.χ.  ορχήστρας  εγχόρδων,  μπάντας  πνευστών,  χορωδίας)  είναι  εφικτός  και 
ευέλικτος  κυρίως  εξαιτίας  είτε  της  ελάχιστης  απαίτησης  σε  συνοδευτικά  κυρίως  όργανα 
(χορωδία) είτε της φορητότητας των οργάνων  (μπάντα πνευστών, ορχήστρα εγχόρδων). Ο 
σχηματισμός όμως συνόλων με περισσότερα από ένα πιάνα είναι δυσχερής, δεδομένου ότι 
ακόμη  και  σε  αίθουσες  συναυλιών,  στη  συντριπτική  πλειοψηφία  των  περιπτώσεων,  δεν 
υπάρχει  παρά  μόνο  ένα  πιάνο.  Ως  εκ  τούτου,  το  πιάνο  συνήθως  συμμετέχει  είτε  ως 
συνοδευτικό όργανο ενός άλλου συνόλου (π.χ. χορωδίας, μπάντας), είτε συμπράττει με λίγα 
σολιστικά όργανα, σε σχήματα μουσικής δωματίου (π.χ. βιολί και πιάνο). 
 
Σε  πρακτικό  επίπεδο  ‐και  παρόλο  που  θα  ήταν  ιδιαίτερα  ωφέλιμο  για  τους  μαθητές‐  το 
πρόγραμμα σπουδών στα Μουσικά Σχολεία δεν ευνοεί τη συμμετοχή των μαθητών πιάνου 
σε  τέτοιες  δραστηριότητες,  κυρίως  λόγω  των αρκετά υψηλών  γνωστικών απαιτήσεων  και 
της αναγκαιότητας  για πολλαπλές πρόβες σε  χρόνο  που δεν συμπίπτει με  τις διαθέσιμες 
ώρες για την υλοποίηση των μαθημάτων πιάνου. Με τον κατάλληλο προγραμματισμό όμως, 
δίνεται  η  δυνατότητα  για  μαθητές  που  έχουν  την  ίδια  διδακτική  ώρα  ατομικό  μουσικό 
μάθημα  (αλλά με διαφορετικό καθηγητή) να ασχοληθούν με  έργα που παίζονται και από 
τους  δύο  σε  ένα  και  μόνο  πιάνο  (πιάνο  τέσσερα  χέρια).  Με  αυτή  τη  μορφή  μουσικού 
σχήματος, από τη μια μεριά παρακάμπτεται πλήρως η ανάγκη ύπαρξης δεύτερου οργάνου, 
και  από  την  άλλη,  δίνεται  η  ευκαιρία  στους  μαθητές  να  εντρυφήσουν  στην  μουσική 
σύμπραξη.  Στη  διδασκαλία  που  θα  αναλυθεί  παρακάτω,  παρουσιάζονται  τα  επιμέρους 
στάδια,  από  την  αρχική  ιδέα  μέχρι  την  υλοποίησή  της,  με  έμφαση  στα  προβλήματα που 
ανακύπτουν κατά τη μελέτη του κομματιού για πιάνο τέσσερα χέρια και στην επίλυσή τους 
με τη συνδρομή των ΤΠΕ, καθώς και οι εντυπώσεις των μαθητών και τα συμπεράσματα των 
διδασκόντων. 
 
Συγκεκριμένα, θα αναλυθούν τα εξής στάδια: α) της επιλογής κομματιού της αρεσκείας των 
μαθητών ως αφετηρίας ενδιαφέροντος από πλευράς τους για μελέτη, β) της διασκευής του 
έργου σε μορφή που να εκτελείται από δύο πιανίστες σε ένα πιάνο, γ) της αποτύπωσης των 
προβλημάτων  και  προβληματισμών  για  τον  τρόπο  μελέτης  του  κομματιού,  δ)  της 
προετοιμασίας της παρτιτούρας (μουσικού κειμένου) με κατάλληλο λογισμικό (Sibelius), ε) 
της παραγωγής ηχητικού υλικού από υπολογιστή και εγγραφής του σε CD για χρήση κατά τη 
μελέτη  των  μαθητών  και  στ)  των  εντυπώσεων  των  μαθητών  αναφορικά  με  την 
αποτελεσματικότητα της μελέτης με τη βοήθεια των ΤΠΕ. Τέλος, γίνεται σύντομη αναφορά 
σε  δωρεάν  προγράμματα  που  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  αντί  των  εμπορικών  για 
ανάλογες υλοποιήσεις, καθώς και πιθανές εφαρμογές των ΤΠΕ στο πλαίσιο του μαθήματος 
της Μουσικής στα συνήθη (μη Μουσικά) Γυμνάσια και Λύκεια. 
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Η επιλογή του μουσικού έργου 

Είναι γενικά αποδεκτό ότι οι μαθητές έχουν πολύ καλύτερες επιδόσεις, όταν το προς μελέτη 
αντικείμενο  άπτεται  των  ενδιαφερόντων  τους  (Παρρήση,  2000).  Στη  συγκεκριμένη 
περίπτωση, δύο μαθήτριες της Β' τάξης του Μουσικού Σχολείου Κομοτηνής η Δ.Δ. και η Δ.Ι. 
(οι  οποίες  έχουν  και  πολύ  καλή  προσωπική  σχέση),  εκδήλωσαν  το  ενδιαφέρον  τους  να 
παίξουν μαζί, στη μορφή πιάνο τέσσερα χέρια, ένα απόσπασμα από το μπαλέτο «Η Λίμνη 
των Κύκνων» του Τσαϊκόφσκυ. Τις ενθουσίασε τόσο η ιδέα ότι θα έπαιζαν ένα γνωστό έργο 
το οποίο άρεσε και στις δύο, αλλά και η διάσταση της ευκαιρίας που θα είχαν να παίξουν 
μουσική από κοινού (Παρρήση, 2000).  

 
Η διασκευή του έργου για πιάνο τέσσερα χέρια 

Οι  διδάσκοντες  των  δύο  μαθητριών  (Ευάγγελος  Καραφυλλίδης  και  Μαρία‐Ιωσηφίνα 
Κακαβελάκη),  αφού συζήτησαν με  τις μαθήτριες  ξεκίνησαν  τη διαδικασία  διασκευής ενός 
πολύ  γνωστού  αποσπάσματος  του  παραπάνω  έργου  σε  κατάλληλη  μορφή  για  τις 
συγκεκριμένες μαθήτριες.  Έλαβαν,  δηλαδή υπόψη  τους  τις  τεχνικές δυνατότητες  των Δ.Δ. 
και Δ.Ι. στην εκτέλεση του πιάνου (Παρρήση, 2000). Ας σημειωθεί ότι το έργο στην αρχική 
του  μορφή  είναι  ορχηστρικό.  Αξιοποιώντας  μία  μεταγραφή  του  έργου  για  σόλο  πιάνο 
(Langer, 1900), διασκεύασαν το έργο για τέσσερα χέρια, σε μία σχετικά απλή από πλευράς 
τεχνικών απαιτήσεων μορφή, ώστε να ανταποκρίνεται στο επίπεδο των μαθητριών (Τόμπρα, 
1993).  Στη  διασκευή αυτή  η  Δ.Ι.  θα  έπαιζε  το  μέρος  της  μελωδίας,  ενώ  η  Δ.Δ.  αυτό  της 
συνοδείας. Λόγω της διαφοράς επιπέδου στο πιάνο των δύο μαθητριών, η διασκευή έγινε 
με κατάλληλο τρόπο, ώστε η μελωδία να είναι τεχνικά αρκετά απλούστερη από τη συνοδεία 
(Παρρήση, 2000). Στην αρχική της μορφή η διασκευή αυτή ήταν χειρόγραφη. 
  

Προβλήματα και προβληματισμοί για τη μελέτη του έργου 

Από  την  αρχή  της  διαδικασίας  έγινε  κατανοητό  ότι  η  χειρόγραφη  παρτιτούρα  ‐αν  και 
καθαρογραμμένη‐  δεν  μπορούσε  να  συγκριθεί  με  τις  επαγγελματικές  εκτυπώσεις  που 
συναντώνται στο  εμπόριο,  γεγονός  που  δημιουργούσε αρκετή δυσχέρεια  στις μαθήτριες. 
Εξάλλου,  ως  προς  τη  διασκευή,  διαπιστώθηκε  ότι  θα  μπορούσαν  να  γίνουν  κάποιες 
βελτιώσεις,  οι  οποίες  όμως  θα  αλλοίωναν  την  όποια  καθαρότητα  της  (χειρόγραφης) 
παρτιτούρας  και  τελικά,  ίσως  θα  ήταν  αναγκαίο  να  γραφεί  εκ  νέου  (με  ό,τι  αυτό 
συνεπάγεται σε κόπο και χρόνο). 
 
Ένας άλλος προβληματισμός εντοπιζόταν στο  γεγονός ότι  τα μαθήματα  των οργάνων στα 
Μουσικά  Σχολεία  είναι ατομικά,  δηλαδή, ο  καθηγητής  κάθε ώρα διδάσκει  έναν  και μόνο 
μαθητή  και  στην  περίπτωσή  μας  δυστυχώς,  δεν  συνέπιπτε  η  ώρα  του  μαθήματος  του 
πιάνου  για  τις δύο μαθήτριες. Ως εκ  τούτου, ήταν δύσκολο να πραγματοποιηθούν πολλές 
πρόβες υπό την επίβλεψη των διδασκόντων. Η επίβλεψη των διδασκόντων ήταν απαραίτητη 
προκειμένου  να προληφθεί  το ενδεχόμενο εσφαλμένης εκμάθησης  του  κομματιού  και  να 
εξασφαλιστεί  η  συνεργασία,  ο  συγχρονισμός  και  η  σωστή  συνεννόηση  ανάμεσα  στις 
μαθήτριες,  στοιχεία  απαραίτητα  για  την  ορθή  εκτέλεση  του  έργου.  Ταυτόχρονα,  οι 
μαθήτριες δεν είχαν επαρκή εμπειρία στην εκτέλεση κομματιών της μορφής πιάνο τέσσερα 
χέρια. Στην πρώτη πρόβα που έγινε, εξαιτίας όλων αυτών των ζητημάτων, τα αποτελέσματα 
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ήταν  πολύ  κάτω  του  μετρίου,  καθότι  υπήρχαν  κυρίως  τα  προβλήματα  των  πολλαπλών 
λαθών στην εκτέλεση και από  τις δύο μαθήτριες καθώς και  της αδυναμίας συγχρονισμού 
τους.  Έτσι,  άρχισε  να  συζητείται  και  η  δυνατότητα  αξιοποίησης  της  πληροφορικής, 
προκειμένου να ξεπεραστούν με τον καλύτερο τρόπο τα επιμέρους εμπόδια (Δαγδιλέλης & 
Ευαγγελίδης & Σατρατζέμη & Τσαδήρας, 2003). 

 
Η προετοιμασία της παρτιτούρας με λογισμικό 

Για  να  επιτευχθεί  η  καλύτερη  δυνατή  ποιότητα  στην  παρτιτούρα,  χρησιμοποιήθηκε 
λογισμικό  επεξεργασίας  μουσικού  κειμένου  και  συγκεκριμένα  το  πρόγραμμα  Sibelius.  Το 
Sibelius μαζί με το Finale θεωρούνται τα κορυφαία προγράμματα του είδους. Εκτός από την 
επαγγελματική ποιότητα  της παρτιτούρας,  διαθέτουν  και  κάποιες άλλες  δυνατότητες  που 
βοηθούν  σε  μεγάλο  βαθμό  τον  μουσικό.  Ενδεικτικά  αναφέρονται:  α)  η  επεξεργασία  του 
μουσικού  κειμένου  είναι  ιδιαίτερα  ευέλικτη  και  γρήγορη,  β)  κατά  τη  διάρκεια  της 
συγγραφής  παρτιτούρας  στο  πρόγραμμα,  ακούγεται  και  η  αντίστοιχη  μουσική, 
διευκολύνοντας  το  μουσικό  να  καταλάβει  άμεσα  αν  έχει  κάνει  κάποιο  λάθος  και  γ)  οι 
διορθώσεις  και  η  μορφοποίηση  είναι  πολύ  εύκολες  (Spreadbury  &  Finn,  2011). 
Αξιοποιώντας όλες  αυτές  τις δυνατότητες,  έγινε η  αντιγραφή  του  χειρόγραφου  μουσικού 
κειμένου στο Sibelius και εν συνεχεία οι διορθώσεις, η μορφοποίηση και τέλος, η εκτύπωση 
της  παρτιτούρας.  Αξίζει  να  σημειωθεί  ότι  οι  μαθήτριες  ενθουσιάστηκαν  από  την  πρώτη 
στιγμή που είδαν την καθαρότητα του μουσικού κειμένου από την εκτύπωση του Sibelius. 
  

Η παραγωγή ηχητικού υλικού με λογισμικό για τη μελέτη του κομματιού 

Όπως  επισημάνθηκε  παραπάνω,  η  μελέτη  και  προετοιμασία  του  κομματιού  από  τις 
μαθήτριες  ήταν  δύσκολο  να  γίνει  με  το  συμβατικό  τρόπο  διδασκαλίας  (Σμωλ,  1983). 
Αναλυτικότερα,  συνήθως  σε  μία  πρώτη  προσέγγιση  ενός  άγνωστου  κομματιού  οι 
διδάσκοντες εξηγούν στους μαθητές τις ιδιαιτερότητες του έργου καθώς και τα σημεία που 
χρήζουν μεγάλης προσοχής. Οι μαθητές προετοιμάζουν το κομμάτι μελετώντας το στο σπίτι 
και στο επόμενο μάθημα  (μετά  από  μία  εβδομάδα)  το παρουσιάζουν  στους διδάσκοντες. 
Εδώ,  η  μεγάλη  ιδιαιτερότητα  ήταν  αυτή  καθαυτή  η  εκτέλεση  του  κομματιού  από  δύο 
πιανίστες  και όχι από  έναν  που  είναι η  συνήθης  πρακτική  για  το  μάθημα  του πιάνου.  Η 
καλύτερη προετοιμασία που θα μπορούσε να γίνει από τις μαθήτριες, θα ήταν να διαβάσει 
αρχικά η καθεμία το μουσικό κείμενο που την αφορά (το «μέρος» της) και στη συνέχεια να 
έχει  τη δυνατότητα να κάνει εξάσκηση ακούγοντας  ταυτόχρονα  το «μέρος»  της άλλης.  Γι' 
αυτό  το  λόγο  κρίθηκε  απαραίτητη  η  χρήση  των  ΤΠΕ  (Fisher,  2010)  και  ειδικότερα  του 
λογισμικού  Cakewalk  Sonar.  Το  Cakewalk  Sonar  είναι  ένα  πρόγραμμα  το  οποίο 
χρησιμοποιείται για την εγγραφή και επεξεργασία ήχου τόσο ως κυματομορφής (wave), όσο 
και  ως  πληροφοριών  για  ψηφιακό  έλεγχο  synthesizers  (πρωτόκολλο  MIDI),  τα  οποία 
παράγουν τελικά τον επιθυμητό ήχο. Παρόμοιο και εφάμιλλο πρόγραμμα είναι το Cubase 
VST.  Ανάμεσα  στις  εντυπωσιακές  δυνατότητες  του  πρωτοκόλλου MIDI περιλαμβάνονται η 
αλλαγή  τονικότητας  του  κομματιού,  η  τροποποίηση  της  ενορχήστρωσης,  οι 
διαφοροποιήσεις  στο  ρυθμό,  οι  διορθώσεις  στις  νότες  και  ο  ανεξάρτητος  έλεγχος  της 
έντασης των διαφορετικών ψηφιακών οργάνων (Cakewalk, Inc (Ed.), 2009). Στην περίπτωσή 
μας, από  το πρόγραμμα Sibelius  (και με πολύ απλή διαδικασία που είναι δυνατότητα του 
προγράμματος),  εξήχθη  το  αρχείο  MIDI,  δηλαδή  μετατράπηκε  η  ηλεκτρονική  μορφή  της 
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παρτιτούρας  σε  ψηφιακές  πληροφορίες  για  εκτέλεση  από  synthesizer  ή/και  επεξεργασία 
του κομματιού με τη βοήθεια κατάλληλου λογισμικού. Στη συνέχεια το αρχείο MIDI εισήχθη 
στο  πρόγραμμα  Cakewalk  Sonar.  Με  τη  βοήθεια  των  δυνατοτήτων  του  λογισμικού 
προετοιμάστηκαν έξι εκδοχές του κομματιού. Στη συνέχεια, έγινε στοιχειώδης επεξεργασία 
του  ήχου  με  ανάλογο  λογισμικό  (Adobe Audition).  Τα  κομμάτια  τελικά,  ομαδοποιήθηκαν 
κατάλληλα  και  γράφτηκαν  σε  δύο  CD  ήχου  ‐ένα  για  την  κάθε  μαθήτρια‐  με  ανάλογο 
πρόγραμμα  (Nero  Burning  Rom).  Τα  CD  δόθηκαν  στις  μαθήτριες,  προκειμένου  να 
εξασκηθούν πιο αποδοτικά. Κάποιες εκδοχές του κομματιού προοριζόταν για ακρόαση και 
κάποιες  άλλες  αποκλειστικά  για  μελέτη  και  πρακτική  εξάσκηση,  όπως  περιγράφεται 
παρακάτω. 
 
1. Για την πρώτη εκδοχή, αξιοποιήθηκε το ενορχηστρωτικό σχήμα «πιάνο+πιάνο». Δηλαδή, 
τόσο  το  μέρος  της  Δ.Δ.  (συνοδεία)  όσο  και  αυτό  της  Δ.Ι.  (μελωδία)  ακουγόταν  με  το 
ηχόχρωμα του πιάνου. Ο ρυθμός αυτής της εκδοχής επελέγη να είναι αυτός της επιθυμητής 
τελικής μορφής του κομματιού. Αυτή η εκδοχή είχε ως αποδέκτες και τις δύο μαθήτριες και 
στόχευε  στο  να  τις  δώσει  ‐μέσω  της  ακρόασης  με  ταυτόχρονη  παρακολούθηση  της 
παρτιτούρας‐  τη δυνατότητα  να σχηματίσουν μία  σαφή  εικόνα  για  το πώς  θα  έπρεπε  να 
ακουστεί το κομμάτι στην τελική μορφή εκτέλεσής του. 
 
2. Για τη δεύτερη εκδοχή, αξιοποιήθηκε και πάλι το ενορχηστρωτικό σχήμα «πιάνο+πιάνο». 
Εδώ όμως ο ρυθμός ήταν σαφώς πιο αργός από αυτόν της τελικής μορφής εκτέλεσης. Αυτή 
η  εκδοχή  είχε  ως  αποδέκτες  και  τις  δύο  μαθήτριες  και  στόχευε  στο  να  τις  δώσει  τη 
δυνατότητα  να  παρακολουθήσουν  και  να  αφομοιώσουν  δια  της  ακρόασης  όλες  τις 
λεπτομέρειες του κομματιού. 
 
3.  Για  την  τρίτη  εκδοχή  του  κομματιού  αξιοποιήθηκε  το  ενορχηστρωτικό  σχήμα 
«πιάνο+έγχορδα» σε πολύ αργό ρυθμό. Ο πολύ αργός ρυθμός επελέγη σκόπιμα, καθότι η 
μελέτη ενός κομματιού σε αρχικά στάδια είναι πρακτικά επιβεβλημένο να γίνεται σε αργό 
ρυθμό,  προκειμένου  να  είναι  εφικτή  η  αποσαφήνιση  του  μουσικού  κειμένου  και  η 
ασφαλέστερη  αφομοίωση  του  έργου  (Gieseking  &  Leimer,  1972)  &  (Παρρήση,  2000).  Σε 
αυτή την εκδοχή του κομματιού, το μέρος του πιάνου που θα εκτελούσε η Δ.Δ. (συνοδεία) 
ακουγόταν  σε  κανονική  ένταση  και  με  ήχο  πιάνου,  ενώ  το  μέρος  του  πιάνου  που  θα 
εκτελούσε  η Δ.Ι.  (μελωδία)  ακουγόταν σε  χαμηλή ένταση και με  ήχο  εγχόρδων.  Η  εκδοχή 
αυτή  είχε  ως  αποδέκτη  την  Δ.Ι.  και  στόχευε  στο  να  της  δώσει  τη  δυνατότητα  να  κάνει 
εξάσκηση σε αργή ταχύτητα, ακούγοντας ταυτόχρονα το κομμάτι από το CD player. Με τον 
τρόπο αυτό μπορούσε να ακούει τόσο το μέρος της Δ.Δ. (συνοδεία) σαν να έπαιζε μαζί της, 
όσο  και  το  δικό  της  μέρος  (μελωδία)  και  μάλιστα  με  διαφορετικό  ηχόχρωμα,  για  να  το 
ξεχωρίζει, αλλά και σε χαμηλή ένταση για να μην την μπερδεύει. 
 
4. Η  τέταρτη  εκδοχή  του κομματιού ήταν  ίδια με  την προηγούμενη  με μόνη διαφορά  τον 
μέτριο αντί του αργού ρυθμού. Είχε και πάλι ως αποδέκτη την Δ.Ι. Στόχευε, στην εξάσκηση 
του  κομματιού  σε  δεύτερο  στάδιο,  δηλαδή  αφού  θα  είχαν  επιλυθεί  τα  περισσότερα 
προβλήματα δια της αργής μελέτης του κομματιού. 
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5.  Για  την  πέμπτη  εκδοχή  του  κομματιού  αξιοποιήθηκε  το  ενορχηστρωτικό  σχήμα 
«έγχορδα+πιάνο» σε πολύ αργό ρυθμό. Ειδικότερα, το μέρος του πιάνου που θα εκτελούσε 
η Δ.Ι. ακουγόταν  σε κανονική ένταση  (μελωδία) με ήχο πιάνου, ενώ  το μέρος  του πιάνου 
που  θα  εκτελούσε  η  Δ.Δ.  (συνοδεία)  ακουγόταν  σε  χαμηλή  ένταση  με  ήχο  εγχόρδων.  Η 
εκδοχή  αυτή  είχε  ως αποδέκτη  την Δ.Δ.  και  στόχευε  στο  να  της δώσει  τη  δυνατότητα  να 
κάνει εξάσκηση σε αργή ταχύτητα, ακούγοντας ταυτόχρονα το κομμάτι από το CD player. Με 
τον τρόπο αυτό μπορούσε να ακούει τόσο το μέρος της Δ.Ι.  (μελωδία) σαν να έπαιζε μαζί 
της, όσο και το δικό της μέρος (συνοδεία) και μάλιστα με διαφορετικό ηχόχρωμα, για να το 
ξεχωρίζει αλλά και σε χαμηλή ένταση για να μην την μπερδεύει. 
 
6. Η έκτη εκδοχή του κομματιού ήταν ίδια με την προηγούμενη με μόνη διαφορά τον μέτριο 
αντί  του  αργού  ρυθμού. Είχε και πάλι ως αποδέκτη  την  Δ.Δ.  Στόχευε,  στην εξάσκηση  του 
κομματιού  σε  δεύτερο  στάδιο,  δηλαδή  αφού  θα  είχαν  επιλυθεί  τα  περισσότερα 
προβλήματα δια της αργής μελέτης του κομματιού. 
 
Το υλικό αυτό ομαδοποιήθηκε και γράφτηκε σε δύο CD ήχου με τέσσερα tracks το καθένα. 
Το πρώτο CD έφερε ως διαδοχικά tracks τις εκδοχές 1, 2, 3 και 4 για είχε ως αποδέκτη την 
Δ.Ι.,  ενώ  το  δεύτερο CD  έφερε  ως  διαδοχικά  tracks  τις  εκδοχές  1,  2,  5  και  6  και  είχε ως 
αποδέκτη  την  Δ.Δ.  Δόθηκαν  και  οι  ανάλογες  εξηγήσεις  και  οδηγίες  στις  μαθήτριες 
προκειμένου να ξεκινήσουν τη μελέτη τους. Συγκεκριμένα, τις ζητήθηκε να αξιοποιήσουν το 
1ο και 2ο track από τα CD τους μόνο για ακρόαση και σε πρώτη φάση να αξιοποιήσουν το 3ο 
track για εξάσκηση (σε αργή ταχύτητα). Σε δεύτερη φάση, και αφού θα είχαν μάθει καλά το 
κομμάτι σε αργή  ταχύτητα,  τις  εξηγήθηκε  ότι θα έκαναν και  την  εξάσκηση με  το 4ο  track, 
δηλαδή  το  κομμάτι  σε  μέτρια  ταχύτητα.  Αξίζει  να  σημειωθεί  ότι  οι  μαθήτριες  και  πάλι 
ενθουσιάστηκαν,  γιατί  κατάλαβαν  ότι  με  τη  βοήθεια  αυτού  του  ηχητικού  υλικού  θα 
μπορούσαν να μελετήσουν πολύ πιο αποδοτικά και ευχάριστα το κομμάτι, ξεπερνώντας τις 
δυσκολίες και παρενέργειες που είχε η συμβατική προσέγγιση.  

 
Εντυπώσεις των μαθητριών – Αποτελεσματικότητα 

Μετά  από  μία  εβδομάδα  έγινε  κοινή  πρόβα  των  δύο  μαθητριών  υπό  την  επίβλεψη  των 
διδασκόντων. Οι μαθήτριες είχαν ήδη προετοιμάσει  το κομμάτι με  τον  τρόπο που τις είχε 
υποδειχθεί. Και οι δύο επεσήμαναν ότι τις άρεσε πολύ αυτός ο τρόπος μελέτης, επειδή ήταν 
και  πολύ  ευχάριστος  αλλά  και  πολύ  αποδοτικός.  Τα  αποτελέσματα  στην  πρόβα  ήταν 
εντυπωσιακά,  ιδιαίτερα  σε  σύγκριση  με  αυτά  της  πρώτης  πρόβας  που  έγινε  με  τη 
συμβατική  προετοιμασία  του  κομματιού.  Οι  μαθήτριες  είχαν  αφομοιώσει  σε  σημαντικό 
βαθμό το μουσικό κείμενο  και  το έπαιζαν σχεδόν  χωρίς  λάθη.  Ιδιαίτερα  το πρόβλημα  του 
συγχρονισμού μεταξύ  τους είχε πρακτικά εξαλειφθεί. Οι μαθήτριες μετά  την επιτυχημένη 
πρόβα και όντας πολύ ικανοποιημένες από το αποτέλεσμα, άρχισαν να κάνουν πρόβες στο 
σχολείο, σε ώρες που είχαν από κοινού κενό στα μαθήματά τους  (Σμωλ, 1983). Η αμέσως 
επόμενη  πρόβα  (με  χρονική  διαφορά  μίας  εβδομάδας  και  πάλι)  ήταν  ακόμη  πιο 
πετυχημένη.  Τα  λάθη  είχαν  πρακτικά  εξαλειφθεί  και  ο  συγχρονισμός  μεταξύ  τους  ήταν 
αβίαστος. Οι διδάσκοντες αξιολογώντας ότι αυτή η φάση με την εξάσκηση του 3ου track των 
CD  απέδωσε  πλήρως,  ζήτησαν  από  τις  μαθήτριες  να  κάνουν  την  εξάσκηση  στο  σπίτι 
χρησιμοποιώντας το 4ο track του CD, δηλαδή να εξασκηθούν πλέον σε μέτρια ταχύτητα. Τα 
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αποτελέσματα  στην  επόμενη  πρόβα  ήταν  ακόμη  πιο  εντυπωσιακά.  Πλέον  οι  μαθήτριες 
μπορούσαν να παίζουν άνετα το κομμάτι. Συνέχισαν τον ίδιο τρόπο μελέτης στο σπίτι (με το 
4ο track) για μία ακόμη εβδομάδα και στη συνέχεια, ήταν σε θέση να κάνουν αρκετά συχνά 
πρόβες  μόνες  τους.  Φυσικά  παράλληλα  γινόταν  και  πρόβες  υπό  την  επίβλεψη  των 
διδασκόντων μία φορά την εβδομάδα, προκειμένου να βελτιωθεί το κομμάτι σε ό,τι αφορά 
την ερμηνεία του. Το κομμάτι τελικά παρουσιάστηκε με επιτυχία σε συναυλία του σχολείου. 
  

Δωρεάν λογισμικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ανάλογες υλοποιήσεις 

Τα  προγράμματα  που  αναφέρονται  παραπάνω  είναι  εμπορικά.  Αντίστοιχα  δωρεάν 
προγράμματα  είναι:  το  MuseScore  για  επεξεργασία  μουσικού  κειμένου  (έχει  παρόμοιες 
δυνατότητες με το Sibelius, τρέχει δε σε διάφορες πλατφόρμες: Windows, Linux, MacOS), το 
LMMS  (Linux  Multimedia  Studio)  για  MIDI  Sequencing  (τρέχει  και  αυτό  σε  διάφορες 
πλατφόρμες: Windows, Linux),  το Audacity  για  επεξεργασία ήχου  (επίσης  για πλατφόρμες 
Windows και Linux) και το CDBurnerXP (σε πλατφόρμα Windows) για εγγραφή CD. 
 

Προτάσεις για υλοποιήσεις των ΤΠΕ στα συνήθη Γυμνάσια και Λύκεια 

Στα συνήθη Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας, το μάθημα της Μουσικής (όταν υπάρχει) είναι 
μονόωρο  (στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα)  και ομαδικό. O  προσανατολισμός  του  είναι στην 
κατεύθυνση  της  γενικότερης  μουσικής  καλλιέργειας  των  μαθητών  και  όχι  της  μουσικής 
εξειδίκευσης. Μπορούμε λοιπόν να αξιοποιήσουμε ψηφιακές εγκυκλοπαίδειες (CD‐Rom με 
τα ελληνικά παραδοσιακά όργανα, τα όργανα της συμφωνικής ορχήστρας, την  ιστορία της 
Κλασικής  Μουσικής  κ.λπ.)  οι  οποίες  είναι  ιδιαίτερα  ενδιαφέρουσες  για  τους  μαθητές, 
καθότι μέσα από τη διαδραστικότητα και τον παραστατικό τρόπο παρουσίασης συμβάλουν 
στην  κατεύθυνση μίας πιο  ευχάριστης  και αποδοτικής αφομοίωσης  γνώσεων  (Karafillidis, 
2010). Η Μουσική όμως, πάνω από όλα είναι πράξη. Οι μαθητές των «Γενικών» Σχολείων, 
στις  περισσότερες  περιπτώσεις,  δεν  διαθέτουν  μουσικά  όργανα  στο  σπίτι  τους  ώστε  να 
βελτιώσουν  την αντίληψή  τους π.χ. στο  ρυθμό  ή  το  τονικό ύψος που αποτελούν βασικές 
μουσικές  δεξιότητες.  Με  τη  βοήθεια  της  τεχνολογίας  Karaoke  μπορούμε  να  κάνουμε 
εξάσκηση και να βελτιώσουμε  τις παραπάνω δεξιότητες  (Karafillidis, 2011).  Συγκεκριμένα, 
ένα απλό αρχείο Karaoke έχει όλες τις πληροφορίες που έχει και το αντίστοιχο αρχείο MIDI 
και επιπρόσθετα  τους στίχους  του  τραγουδιού. Δίνεται έτσι η δυνατότητα να ακούμε  την 
ορχηστρική  συνοδεία  του  αγαπημένου  μας  τραγουδιού,  να  βλέπουμε  τους  στίχους  και 
ταυτόχρονα  να  τραγουδάμε,  εξασκώντας  τις δεξιότητές μας  τόσο στο ρυθμό  όσο  και στο 
τονικό  ύψος  με  έναν  ιδιαίτερα  ευχάριστο  τρόπο,  χωρίς  ταυτόχρονα  να  απαιτούνται 
μουσικές γνώσεις. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν είτε στο σχολείο είτε στο σπίτι. Αν υπάρχει 
και η γνώση χρήσης προγραμμάτων εγγραφής και επεξεργασίας ήχου, μπορεί εύκολα κανείς 
με σχετικά φθηνό εξοπλισμό (ακουστικά, μικρόφωνο, κάρτα ήχου) να πετύχει πολύ όμορφα 
αποτελέσματα και να κάνει το δικό του CD. 
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Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζεται μια πρόταση αξιοποίησης των ψηφιακών πειραμα‐
τικών συσκευών Labdisc gensci στο πλαίσιο του μαθήματος «Φυσικά» της Στ' Δημοτικού. Η 
προσέγγιση  της  παρέμβασης  βασίζεται  στο  μοντέλο  της  διερευνητικής  μάθησης  (Inquiry 
Based Learning ‐ IBL) και αφορά την ενότητα «Οξέα ‐ Βάσεις ‐ Άλατα».  Για  το σκοπό αυτό 
σχεδιάστηκε,  αναπτύχθηκε  και  εφαρμόστηκε  ένα  εκπαιδευτικό  σενάριο  –το  οποίο  περι‐
γράφεται αναλυτικά στη συνέχεια– βασισμένο στο  διδακτικό μοντέλο  των   Schmidkunz & 
Lindemann (1992). Η προστιθέμενη αξία του συγκεκριμένου σεναρίου έγκειται αφενός στην 
αξιοποίηση των Labdisc μέσω δραστηριοτήτων διερευνητικής μάθησης, αφετέρου   στο γε‐
γονός, ότι καθοδηγεί τον εκπαιδευτικό, εφαρμόζοντας συνδυασμό ποικίλων μοντέρνων τε‐
χνικών αξιολόγησης, να αποτιμήσει με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια και πληρότητα 
την  ατομική και ομαδική επίδοση των μαθητών του.  
 
Λέξεις‐κλειδιά: Φυσικά, διερευνητική μάθηση, Labdisc, μοντέρνες τεχνικές αξιολόγησης της 

επίδοσης των μαθητών 

 
Εισαγωγή 

Η έρευνα στο χώρο της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών επισημαίνει ως βασικό πλεονέ‐
κτημα του  εργαστηρίου, το γεγονός ότι επιτρέπει στους μαθητές να αλληλεπιδρούν πειρα‐
ματικά με υλικά και μοντέλα ενισχύοντας την παρατήρηση και την κατανόηση των φυσικών 
φαινομένων (Kind et al., 2011; Ding et al., 2011). Στη σύγχρονη παιδαγωγική τα πειράματα 
θεωρούνται ως οργανικό και αναπόσπαστο μέρος του μαθήματος και ως ένα δυναμικό ερ‐
γαλείο  που  εμπλουτίζει  και  ενδυναμώνει  της  διαδικασία  της  μάθησης  (Bond‐Robinson, 
2005).  
 
Μολονότι η  διδασκαλία με χρήση πραγματικών αντικειμένων έχει αποδειχτεί ότι είναι πε‐
ρισσότερο αποτελεσματική σε σχέση με τη διδασκαλία μέσω εικονικών πειραμάτων (Ολυ‐
μπίου & Ζαχαρία, 2009), πολλά είναι τα σχολεία εκείνα στα οποία ακόμη και σήμερα λείπει 
ο απαραίτητος εξοπλισμός για την πραγματοποίηση πειραμάτων (Κουμαράς, 2002). Εξίσου 
σημαντική με την υλικοτεχνική υποδομή είναι και η διδακτική προσέγγιση που ακολουθεί‐
ται προκειμένου τα πειράματα να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά στην καθημερινή σχολική 
πρακτική.  Στη  σύγχρονη παιδαγωγική θεωρία  και πράξη  η    διερευνητική μάθηση  (Inquiry 
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Based Learning) έχει ήδη εδραιωθεί ως μια από τις πολλά υποσχόμενες διδακτικές προσεγ‐
γίσεις καθώς προάγει  την ανάπτυξη σύνθετης κριτικής σκέψης, την ενεργό μάθηση και  τη 
σε βάθος επεξεργασία  της πληροφορίας  (Hu et al., 2008; Minner et al., 2010; Bolte et al., 
2012). 
 
Αν και τα τελευταία χρόνια τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή βιβλιογραφία συναντά‐
ται  ένα σημαντικό πλήθος σεναρίων διερευνητικής μάθησης για μαθήματα Φυσικών Επι‐
στημών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, η βασική τους αδυναμία έγκειται στο γεγο‐
νός ότι δεν εμπεριέχουν τεχνικές‐τρόπους αποτίμησης της επίδοσης των μαθητών. Για τον 
εκπαιδευτικό η αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών σε διερευνητικά σενάρια μάθησης 
αποτελεί ένα ιδιαίτερα απαιτητικό και δύσκολο εγχείρημα, αφού θα πρέπει να λάβει υπό‐
ψη του, να μετρήσει και να αποτιμήσει μια πλειάδα παραμέτρων  (Petropoulou et al., 2009; 
Darling‐Hammond & Adamson, 2010).  
 
Ανταποκρινόμενοι σε αυτήν την πρόκληση η παρούσα εργασία έχει διττό σκοπό: α) αφενός 
να παρουσιάσει αναλυτικά τις φάσεις σχεδιασμού, ανάπτυξης και εφαρμογής ενός πρωτό‐
τυπου διερευνητικού σεναρίου μάθησης που αξιοποιεί τις ψηφιακές πειραματικές συσκευ‐
ές Labdisc (ψηφιακό εργαστήριο), β) αφετέρου να διευκολύνει τον εκπαιδευτικό να αποτι‐
μήσει, με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια και πληρότητα,   την   ατομική και ομαδική 
επίδοση των μαθητών του αξιοποιώντας συνδυασμό μοντέρνων τεχνικών αξιολόγησης.  
Στη συνέχεια παρουσιάζεται αναλυτικά το διδακτικό σενάριο που αναπτύχθηκε και εφαρ‐
μόστηκε πιλοτικά καθώς επίσης και οι τεχνικές αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών από 
τις οποίες πλαισιώνεται. Η εργασία ολοκληρώνεται με την παράθεση των μελλοντικών μας 
στόχων. 
 

Νέες τεχνολογίες και Labdisc 

 
Αρκετοί επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η χρήση της τεχνολογίας στη διδασκαλία των Φυσι‐
κών Επιστημών βελτιώνει  την απόδοση των μαθητών  (Cepni et al., 2006). Ως εκ  τούτου ο 
εκπαιδευτικός σχεδιασμός πρέπει να κινείται με γνώμονα την αποτελεσματική ενσωμάτω‐
ση των νέων τεχνολογιών στη εκπαιδευτική διαδικασία. Το Labdisc αποτελεί ένα διεπιστη‐
μονικό «ψηφιακό εργαστήριο» με εφαρμογή σε όλο το πεδίο των Φυσικών Επιστημών.  
Ενσωματώνει αισθητήρες που μπορούν να αντικαταστήσουν παραδοσιακά κομμάτια εξο‐
πλισμού μετατρέποντας  την  κάθε  τάξη  σε  ένα  επιστημονικό  εργαστήριο.  Έτσι  λύνεται  το 
πρόβλημα της μη επαρκούς επάνδρωσης των σχολικών εργαστηρίων, ενώ παράλληλα  ελα‐
χιστοποιείται   ο απαραίτητος χρόνος για  την προετοιμασία ενός εργαστηριακού μαθήμα‐
τος. Τέλος η συμβατότητα με τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία που έχουν διεισδύσει 
στα σχολεία, όπως οι διαδραστικοί πίνακες και τα netbook, δίνει τη δυνατότητα στους μα‐
θητές να αξιοποιήσουν περαιτέρω τα δεδομένα των μετρήσεών τους. 
 

Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός Σεναρίου 

Πρωταρχικές Ιδέες μαθητών 

Τα οξέα οι βάσεις και  τα άλατα αποτελούν βασικά υλικά της καθημερινής «οικιακής»  χη‐
μείας. Οι μαθητές είναι περισσότερο εξοικειωμένοι με την έννοια του οξέως παρά με την 
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έννοια  της βάσης λόγω της καθημερινής  τους εμπειρίας  (π.χ. δοκιμή  τροφίμων με υψηλή 
οξύτητα). Σε αντιδιαστολή λοιπόν με τον όρο «οξύ», ο όρος «βάση» απαντάται σπάνια στην 
καθημερινότητα  και ως εκ  τούτου οι  μαθητές  είναι  λιγότερο πιθανό να  έχουν  σχηματίσει 
ιδέες προτού τις διδαχθούν.  

 
Εκπαιδευτικοί Στόχοι 

 

Γνώσεις 

Οι μαθητές να γνωρίζουν: (i) πώς μπορούμε να ανιχνεύσουμε εάν μια ουσία περιέχει οξύ ή 
βάση, (ii) τα ονόματα τουλάχιστον δύο οξέων και δύο βάσεων, (iii) ότι οι ουσίες που προκύ‐
πτουν από την εξουδετέρωση, είναι τα άλατα και να ονοματίζουν τουλάχιστον τρία από αυ‐
τά που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητα, (iv) να γνωρίζουν τί είναι μια ενδόθερμη και 
τί μια εξώθερμη αντίδραση. 
 

Δεξιότητες 

Οι μαθητές: (i) να διαπιστώνουν πειραματικά εάν μια ουσία περιέχει οξύ ή βάση χρησιμο‐
ποιώντας δείκτη από λάχανο, (ii) να εντοπίζουν ποιες από τις ουσίες που χρησιμοποιούμε 
καθημερινά περιέχουν οξέα και ποιες βάσεις,  (iii) να καταγράφουν  τιμές ph χρησιμοποιώ‐
ντας τα Labdiscs, (iv) να κατασκευάζουν τη δική τους πεχαμετρική κλίμακα, (v) να διαπιστώ‐
νουν πειραματικά την αντίδραση εξουδετέρωσης,  (vi) να διαπιστώνουν πειραματικά με τη 
χρήση του Labdisc εάν η αντίδραση εξουδετέρωσης είναι ενδόθερμη ή εξώθερμη.  
 

Στάσεις  

Οι μαθητές:  (i) να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στη χρήση της επιστημονικής μεθο‐
δολογίας και της εξαγωγής έγκυρων αποτελεσμάτων.  
 

Επιλογή Διδακτικού Μοντέλου 

Η ύπαρξη πρωταρχικών ιδεών των μαθητών για τα οξέα και όχι για τις βάσεις μας οδήγησε 
στην  επιλογή  του  «ερευνητικά  εξελισσόμενου  διδακτικού  μοντέλου»  των  Schmidkunz  & 
Lindemann (1992)  το οποίο έχει υιοθετηθεί στα προγράμματα σπουδών αρκετών σχολείων 
της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ. στην Ελλάδα και την Κύπρο) (Sotiriou et al. 2010). Το 
συγκεκριμένο μοντέλο περιλαμβάνει  τέσσερα στάδια διδασκαλίας:  (i)Εισαγωγή ερέθισμα‐ 
Διατύπωση υποθέσεων, (ii) Πειραματική αντιμετώπιση του προβλήματος, (iii) Εξαγωγή συ‐
μπεράσματος, (iv) Εμπέδωση ‐ Γενίκευση. 
 

Περιγραφή  Διδακτικού Σεναρίου 

Το πρότυπο διδακτικό σενάριο αποτελείται από τέσσερις διακριτές φάσεις και η υλοποίηση 
του ολοκληρώθηκε σε 3,5 διδακτικές ώρες. Στη συνέχεια παρατίθενται αναλυτικά οι φάσεις 
ανάπτυξης  και  εφαρμογής  του  σεναρίου,  καθώς  επίσης  και  ο  συνδυασμός  των  τεχνικών 
αξιολόγησης  (π.χ.  τεστ,  ρουμπρίκες  αξιολόγησης,  ετερο‐αξιολόγηση,  φάκελος  εργασιών, 
κλπ) που αξιοποιήθηκαν από τον εκπαιδευτικό για την αποτίμηση της ατομικής και ομαδι‐
κής επίδοσης των μαθητών του. 
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Φάση 1η : Εισαγωγή ερέθισμα‐ Διατύπωση υποθέσεων 

 
Οι μαθητές εργάζονται ομαδικά (3 με 4 άτομα ανά ομάδα) ξεκινώντας με μια δραστηριότη‐
τα αφόρμησης, στην οποία ο εκπαιδευτικός δίνει σε κάθε ομάδα  ποτήρια τα οποία περιέ‐
χουν ξύδι, λεμόνι, πορτοκαλάδα, γιαούρτι, μαγειρική σόδα διαλυμένη σε νερό και οδοντό‐
κρεμα  διαλυμένη  σε  νερό. Δοκιμάζουν  κάθε  ένα  από αυτά  και  καταγράφουν  σε  σχετικό 
φύλλο εργασίας τη γεύση που τους αφήνει. Ακολουθεί συζήτηση στην τάξη σχετικά με τις 
εμπειρίες τους με αντίστοιχες ουσίες και το εάν γνωρίζουν τις ονομασίες τους. Στη συνέχεια 
διατυπώνουν σε μορφή ελεύθερου κειμένου στα φύλλα εργασίας τις ερευνητικές τους υ‐
ποθέσεις σχετικά με το: (i) ποιες ουσίες μοιάζουν μεταξύ τους, (ii) ποια είναι τα κοινά τους 
χαρακτηριστικά και (iii) εάν γνωρίζουν άλλες τέτοιες ουσίες. Στη συνέχεια καλούνται να κά‐
νουν 4 τυχαίες αναμείξεις και να σημειώσουν τις παρατηρήσεις τους στο φύλλο εργασίας. 
(Διάρκεια : 20 λεπτά) 
 
 

Φάση 2η : Πειραματική αντιμετώπιση του προβλήματος 

 
Οι μαθητές πραγματοποιούν πειράματα ομαδικά για να ελέγξουν τις υποθέσεις τους. 
 

1ο Πείραμα‐ποιοτική κατηγοριοποίηση των ουσιών με χρήση δείκτη από κόκκινο λάχανο. 
Στις ουσίες‐δείγματα κάθε ομάδας ο εκπαιδευτικός προσθέτει νερό με απορρυπαντικό, νε‐
ρό με μαγειρική σόδα, νερό με αμμωνία,  σάλιο, γάλα  και  νερό,  προκειμένου  να υπάρχει 
όλο το φάσμα του ph. Οι μαθητές στάζουν στο δείκτη μια σταγόνα από κάθε ουσία‐δείγμα 
και καταγράφουν σε σχετικό φύλλο εργασίας το χρώμα που παίρνει. Έτσι τις κατηγοριοποι‐
ούν αρχικά με βάση τη μεταβολή του χρώματος. (Διάρκεια : 10 λεπτά) 
 

2ο Πείραμα‐οι μαθητές μετρούν με τα Labdiscs την αριθμητική τιμή του ph κάθε ουσίας‐

δείγμα.  Τις  τιμές αυτές  τις αντιστοιχίζουν με  το χρώμα που πήρε  ο δείκτης  (το λογισμικό 
των  labdisc επιτρέπει τη λήψη φωτογραφιών και την αντιστοίχισή τους με τις αριθμητικές 
μετρήσεις). Ακολουθεί συζήτηση στην τάξη και στη συνεχεία οι μαθητές καταγράφουν στα 
φύλλα εργασίας τα συμπεράσματά τους, όσον αφορά τα ονόματα των ουσιών, τις μεταβο‐
λές  που  προκαλούν  στους  δείκτες  και  τί  υποδηλώνει  η  κατάταξή  τους  στην  κλίμακα  ph. 
(Διάρκεια : 30 λεπτά) 
Κατασκευή  πεχαμετρικής  κλίμακας: Η  κάθε ομάδα  χρησιμοποιεί  τις  καταγραφές  από  το 
πρώτο και το δεύτερο πείραμα και κατασκευάζει με τη βοήθεια σχετικού φύλλου εργασίας 
τη δική της πεχαμετρική κλίμακα με αριθμητική και χρωματική διαβάθμιση. Για να ελεγχθεί 
η ορθότητα  των κατασκευών τους  τις ανταλλάσσουν με δύο άλλες ομάδες  (σε περίπτωση 
που εντοπίσουν κάποια απόκλιση πραγματοποιούν επαναληπτικές μετρήσεις). Για το σκοπό 
αυτό  χρησιμοποιούν φύλλο  αξιολόγησης  που  αποτυπώνει  τη  διαδικασία  και  τα  κριτήρια 
αξιολόγησης των πεχαμετρικών κλιμάκων. (Διάρκεια : 20 λεπτά)  
 
Το φύλλο αξιολόγησης εμπεριέχει μια ολιστική ρουμπρίκα (holistic rubric) για να αποτιμη‐
θεί η ορθότητα και η γενική εικόνα της κλίμακας. Ενδεικτικά κριτήρια της ρουμπρίκας είναι  
η ακρίβεια των αριθμητικών και των χρωματικών τιμών του ph, η ορθή αντιστοίχηση μεταξύ 
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τους,  η ακρίβεια στην  τοποθέτησή  τους  στην κλίμακα, η ύπαρξη μετρήσεων από όλες  τις 
ουσίες‐δείγματα και οι ευδιάκριτες τιμές. Επιπλέον παρέχεται σαφής οδηγός για τη βαθμο‐
λόγηση  της κλίμακας με βάση τη βαρύτητα των κριτηρίων. Στο τέλος της ρουμπρίκας δίνε‐
ται επίσης η δυνατότητα για σχόλια ανατροφοδότησης (μονάδες 1,5/10). 
 

3ο  Πείραμα‐οι  μαθητές  παρακολουθούν  αντιδράσεις  εξουδετέρωσης.  Σε  ένα  ποτήρι  με 
μωβ δείκτη ρίχνουν διάλυμα αμμωνίας, η οποία τον χρωματίζει πράσινο. Στη συνέχεια ρί‐
χνουν σταγόνα‐σταγόνα ξίδι, μέχρι που το διάλυμα παίρνει πάλι το αρχικό μωβ χρώμα του 
δείκτη. Οι μαθητές επαναλαμβάνουν το πείραμα μια φορά ακόμη με οξέα και βάσεις της 
επιλογής τους, καταγράφοντας τις παρατηρήσεις τους σε σχετικό φύλλο εργασίας. Ακολου‐
θεί συζήτηση στην τάξη όπου οι μαθητές καταλήγουν σε συμπεράσματα για τη δράση των 
οξέων  και  των  βάσεων  και  τη  λειτουργία  της αντίδρασης  εξουδετέρωσης.  (Διάρκεια  :  15 
λεπτά) 
 

4ο Πείραμα‐οι μαθητές διαπιστώνουν πειραματικά μια εξώθερμη αντίδραση. Ο εκπαιδευ‐
τικός δίνει σε κάθε ομάδα ένα ποτήρι με ισχυρό οξύ και ένα άλλο με ισχυρή βάση. Αρχικά οι 
μαθητές καταγράφουν ομαδικά σε φύλλο εργασίας το ph των ουσιών καθώς και τη θερμο‐
κρασία  τους με  τη βοήθεια  του Labdisc. Στη συνέχεια αναμειγνύουν  τις ουσίες σε ποτήρι 
από αφρολέξ με καπάκι ‐για θερμομόνωση‐ και παρατηρούν με τη βοήθεια του αισθητήρα 
την αύξηση της θερμοκρασίας. Επαναλαμβάνουν το πείραμα με μια πιο ασθενή βάση και 
ένα πιο ασθενές οξύ, όπου η εκλυόμενη θερμότητα είναι μικρότερη.   Ακολουθεί συζήτηση 
στην  τάξη όπου  εξάγονται  συμπεράσματα    για  τη  λειτουργία  της  εξώθερμης  αντίδρασης 
(Διάρκεια : 20 λεπτά). 
 

Φάση 3η : Εξαγωγή συμπεράσματος 

Στη φάση αυτή οι ομάδες συνοψίζουν μέσα από συζήτηση στην τάξη τις καταγραφές τους 
και  εξάγουν τα τελικά τους συμπεράσματα τα οποία και καταγράφουν σε φύλλο εργασίας. 
Αυτά αφορούν:  (i) την κατηγοριοποίηση των ουσιών σε δυο μεγάλες ομάδες τα οξέα και τις 
βάσεις,  (ii)  την αντιστοίχισή  τους  στην κλίμακα ph  που  κατασκεύασαν,  (iii)  τα οξέα  και  οι 
βάσεις  έχουν «αντίθετη»  λειτουργία  (αντίδραση  εξουδετέρωσης),  (iv)  κατά  την  εξουδετέ‐
ρωση απελευθερώνεται θερμότητα (εξώθερμη αντίδραση) η οποία εξαρτάται από τα αντι‐
δρώντα. Στη συνέχεια οι ομάδες επιστρέφουν με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού στις αρχι‐
κές  υποθέσεις  που  είχαν  θέσει  στην  πρώτη  φάση  και  τις  ελέγχουν‐διορθώνουν‐
συμπληρώνουν όπου χρειάζεται. (Διάρκεια : 20 λεπτά) 
 

Φάση 4η : Εμπέδωση ‐ Γενίκευση 

Στην παρούσα φάση γίνεται σύνδεση με την καθημερινότητα. Κάθε ομάδα απαντά σε ερω‐
τήματα σύντομης απάντησης (φύλλο εργασίας) βγαλμένα από την καθημερινή ζωή σχετικά 
με τα οξέα και τις βάσεις. (Διάρκεια : 25 λεπτά). 
Στη συνέχεια κάθε ομάδα ανταλλάσσει το φύλλο εργασίας της με μια άλλη ομάδα ‐που επι‐
λέγεται τυχαία‐ και προχωρά στην αξιολόγηση των απαντήσεων (ετερο‐αξιολόγηση), αιτιο‐
λογώντας μόνο τις λανθασμένες απαντήσεις. Ακολουθεί ο έλεγχος  της ετερο‐αξιολόγησης 
μέσα από συζήτηση με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού και αναπροσαρμόζεται αναλόγως το 
τελικό αποτέλεσμα της. (Διάρκεια : 25 λεπτά) 

54/293

_________________________________________________________________________________________________________ 
ISSN: 1792-4146                                                                      i-Teacher.gr                                                      7ο   Τεύχος  -  Ιανουάριος 2014



Η αξιολόγηση  του φύλλου εργασίας  γίνεται  με  τη βοήθεια  ολιστικής ρουμπρίκας  (holistic 
rubric) που αποτιμά την ορθότητα και την πληρότητα των απαντήσεων. Στους μαθητές πα‐
ρέχεται  σαφής  οδηγός  για  τη βαθμολόγηση  των φύλλων  εργασίας με βάση  τη βαρύτητα 
του κάθε κριτηρίου. Ακολουθεί συζήτηση στην τάξη με τον εκπαιδευτικό να προσδιορίζει τις 
σωστές απαντήσεις προκειμένου οι ομάδες να ελέγξουν τις αρχικές τους εκτιμήσεις. Αφού 
γίνει η τελική διόρθωση η κάθε ομάδα βάζει τον τελικό της βαθμό (μονάδες 3/10). 
 
Με την ολοκλήρωση του σεναρίου κάθε μαθητής συμπληρώνει ατομικά ένα τεστ με ερωτή‐
σεις  πολλαπλής  επιλογής,  αντιστοίχισης,  σωστού  λάθους  και  σύντομής  απάντησης  μέσω 
του οποίου αποτιμάται  η ατομική του επίδοση (μονάδες 4/10). 
 
Επιπρόσθετα ο εκπαιδευτικός αξιολογεί τους φακέλους με τα φύλλα εργασιών‐αξιολόγησης 
των ομάδων στους οποίους και αποδίδει ένα βαθμό. Τα κριτήρια με βάση τα οποία αξιολο‐
γούνται τα φύλλα εργασίας είναι: η ακρίβεια των μετρήσεων, η γενική εικόνα φύλλων ερ‐
γασίας, η διατύπωση συμπερασμάτων, η επιχειρηματολογία‐αιτιολόγηση απαντήσεων (μο‐
νάδες 1,5/10). 
 
Η τελική βαθμολογία κάθε μαθητή προκύπτει από ποσόστωση κάθε μιας από τις παραπάνω 
επιδόσεις  (βαθμολογίες). Αναλυτικότερα η  τελική ατομική βαθμολογία  κάθε μαθητή προ‐
κύπτει από τον ακόλουθο τύπο:  
 

Τελικός βαθμός = [αξιολόγηση Φάση 2η]*0,15 + [αξιολόγηση Φάση 4η]*0,3 + [αξιολόγηση      
Τεστ]*0,4 + [αξιολόγηση φακέλων] *0,15 

 
Συμπεράσματα  

Στην παρούσα εργασία παρουσιάστηκε αναλυτικά ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η πιλοτική 
εφαρμογή ενός πρωτότυπου διδακτικού σεναρίου διερευνητικής μάθησης που αξιοποιεί τις 
ψηφιακές πειραματικές συσκευές Labdisc gensci στο πλαίσιο του μαθήματος «Φυσικά» της 
Στ' Δημοτικού. Η αποτίμηση των ευρημάτων της πιλοτικής εφαρμογής  καταδεικνύει ότι: α) 
οι μαθητές ανταποκρίθηκαν  πολύ θετικά  και  με  ιδιαίτερο  ενθουσιασμό  στην αξιοποίηση 
του Labdisc στην σχολική τους πρακτική, β) η αξιοποίηση του Labdisc μέσω των πολλαπλών 
δραστηριοτήτων διερευνητικής μάθησης βελτίωσε αισθητά τη διαδικασία αναδόμησης των 
πρωταρχικών  ιδεών  των  μαθητών  και  γ)  ο  εκπαιδευτικός  εφαρμόζοντας  συνδυασμό  μο‐
ντέρνων τεχνικών αξιολόγησης αποτίμησε με όσον το δυνατόν μεγαλύτερη πληρότητα την 
ατομική και ομαδική επίδοση των μαθητών του. Άμεσος μελλοντικός μας στόχος αποτελεί ο 
σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η εφαρμογή περαιτέρω διδακτικών σεναρίων που θα αξιοποι‐
ούν  την προστιθέμενη αξία  του ψηφιακού εργαστηρίου  Labdisc  σε όλες  τις  βαθμίδες  της 
εκπαίδευσης. 
 

Ευχαριστίες   

Η ερευνητική αυτή εργασία έχει υποστηριχτεί από τα έργα: α) SAILS που χρηματοδοτείται 
από το έβδομο πρόγραμμα‐πλαίσιο έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (Seventh Framework 
Programme). Ο δικτυακός τόπος του έργου είναι: http://www.sails‐project.eu/, β) Comenius 
«PREATY: Proposing modern e‐assessment approaches and tools to young and experienced 
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in‐service  teachers»   (n° 526965‐LLP‐1‐2012‐1‐GR‐COMENIUS‐CMP) που συγχρηματοδοτεί‐
ται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος LifeLong Learning. 
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Διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία της Γλώσσας στη Γ΄ Δημοτικού 
με τη συνδρομή των ΤΠΕ  

 
Τζοβλά Ειρήνη 
Δασκάλα, MEd 

etzovla@yahoo.gr  
 

Περίληψη 

Η συγκεκριμένη δράση αφορά στην εφαρμογή στην πράξη ενός ολοκληρωμένου σεναρίου 
διδασκαλίας στο πλαίσιο του μαθήματος της Γλώσσας της Γ΄ Δημοτικού. Στόχος της ήταν η 
δημιουργική  ένταξη  των  ΤΠΕ  στη  μαθησιακή  διαδικασία,  η  ανάδειξη  της  προστιθεμένης 
αξίας τους, η ανάπτυξη νέων γραμματισμών και η καλλιέργεια του κριτικού γραμματισμού. 
Το  σενάριο  λειτούργησε συμπληρωματικά  προς  τους παραδοσιακούς  γραμματισμούς  και 
επέκτεινε  τις  δραστηριότητες  του  σχολικού  εγχειριδίου  σπάζοντας  το  μονοδιάστατο  και 
γραμμικό χαρακτήρα του, αναδεικνύοντας το διαθεματικό και διεπιστημονικό πλαίσιο των 
Νέων Προγραμμάτων Σπουδών, ενισχύοντας τις συμμετοχικές και ανακαλυπτικές μεθόδους 
και εφαρμόζοντας την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία. Στην εφαρμογή πήραν μέρος 21 μα‐
θητές και αυτή πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα διδασκαλίας και το εργαστήριο πληροφο‐
ρικής του σχολείου. Η εφαρμογή κατέδειξε πως, παρά το μικρό  της ηλικίας των μαθητών, 
αυτοί είναι πρόθυμοι να εμπλακούν σε καινοτόμες προσεγγίσεις και μπορούν να πετύχουν 
σημαντικά μαθησιακά αποτελέσματα, αρκεί η  επιλογή  των  δραστηριοτήτων και των λογι‐
σμικών να ανταποκρίνονται στην ηλικία και τα ενδιαφέροντα τους. 
 
Λέξεις ‐ κλειδιά: Διδασκαλία Γλώσσας, Γ΄ Τάξη Δημοτικού, προστιθέμενη αξία ΤΠΕ, κριτικός 
γραμματισμός 
 

Εισαγωγή 

 

Στο πλαίσιο συνεργασίας με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, στην Πράξη «Δημιουργία πρω‐
τότυπης μεθοδολογίας εκπαιδευτικών σεναρίων βασισμένων σε ΤΠΕ και δημιουργία εκπαι‐
δευτικών σεναρίων για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας στην Α/βάθμια και Β/βάθμια 
εκπαίδευση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», συ‐
ντάχθηκαν σενάρια διδασκαλίας συγκεκριμένων  διδακτικών  ενοτήτων  για  το  μάθημα  της 
Γλώσσας της Γ΄ Δημοτικού. Ένα από τα σενάρια αυτά είχε τον τίτλο «Οι ακροβάτες της θά‐
λασσας» και εντάσσεται στην ενότητα του σχολικού εγχειριδίου 1.3 με γενικό τίτλο « Στη γη 
και στη θάλασσα».  
 
Στόχος  προσωπικών  πολυετών  προσπαθειών  είναι  η  αξιοποίηση  των  ΤΠΕ ως  περιβαλλό‐
ντων  πρακτικής  γραμματισμού,  συμπεριλαμβανομένου  του  κλασικού  και  του  κριτικού 
γραμματισμού. Στοίχημα αποτέλεσε η δημιουργική χρήση των  ΤΠΕ σε μαθητές μικρών τά‐
ξεων οι οποίοι δεν έχουν ακόμη μεγάλη εξοικείωση με τα λογισμικά και τις ΤΠΕ. Για το σκο‐
πό αυτό έγινε προσπάθεια  να ενταχθούν στο σενάριο δραστηριότητες βασισμένες σε φύλ‐
λα εργασίας, ώστε να οδηγηθούν οι μαθητές  από παραδοσιακούς τρόπους προσφοράς της 
γνώσης  (μετωπική και δασκαλοκεντρική διδασκαλία) σε περισσότερο ανακαλυπτικούς και 
δυναμικούς τρόπους (ομαδική εργασία, αναζήτηση), οι οποίοι θα τους επιτρέψουν να δη‐
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μιουργήσουν    νέες  ταυτότητες,  αλλά  και  να  γίνουν  μέλη  κοινοτήτων  γραμματισμού  (Χα‐
τζησσαβίδης & Αλεξίου, 2012). Οι διαφορές της πρότασης από άλλες παρεμφερείς προτά‐
σεις  έγκειται στο γεγονός ότι αποτελεί ολοκληρωμένη πρόταση που αντιστοιχεί σε συγκε‐
κριμένη διδακτική ενότητα, προσεγγίζει κριτικά τον ψηφιακό γραμματισμό, εμπλέκει ενερ‐
γά  και  δημιουργικά  τους μαθητές στη διαδικασία  της  μάθησης  και αναπτύσσει  ισόρροπα 
γνώσεις για τον κόσμο, γνώσεις για τη γλώσσα και ψηφιακούς γραμματισμούς. Η πρόταση 
διαρθρώνεται σε μονόωρες και δίωρες δραστηριότητες αντίστοιχα. 
 

Θεωρητικό πλαίσιο σεναρίου 

Η ιδέα του σεναρίου ξεκίνησε από το περιεχόμενο του κεφαλαίου «Οι ακροβάτες  της θά‐
λασσας», το οποίο αναφέρεται στα είδη δελφινιών και στις αιτίες εξαφάνισης τους και επε‐
κτείνεται στα ζώα υπό εξαφάνιση. Το θέμα εκτιμήθηκε ως ενδιαφέρον για τους μαθητές και 
η ενασχόληση με αυτό ενισχύθηκε από τη δυνατότητα ένταξης σε αυτό των νέων τεχνολο‐
γιών,  οι  οποίες μπορούν να υποστηρίξουν και να εξυπηρετήσουν τη μαθησιακή διαδικασί‐
α. Ταυτόχρονα η δυνατότητα αλληλοσυμπλήρωσης εικόνας και  λόγου και  η εμπλοκή στη 
συνεργατική μάθηση, η οποία εξασφαλίζει την αυθεντική  επικοινωνία στην τάξη με όρους 
ισότιμους (Ιντζίδης, Παπαδόπουλος, Σιούτης & Τικτοπούλου, 2010), κρίθηκε ότι θα ενισχύ‐
σει το ενδιαφέρον και τη διάθεση των μαθητών. 
 
Στη σύνταξη του σεναρίου λήφθησαν υπόψη οι σύγχρονες απόψεις για τη διδασκαλία και 
τη μάθηση,  ιδίως  οι θέσεις  του  κριτικού  γραμματισμού, η κειμενοκεντρική διάσταση στη 
γλωσσική διδασκαλία και  η αξιοποίηση πολυτροπικού υλικού (Νέα Πιλοτικά Προγράμματα 
Σπουδών, 2011).Τα φύλλα εργασίας που δημιουργήθηκαν ήταν εποικοδομητικού τύπου με 
έμφαση στη  συνεργατική μάθηση,  στο  μαθητοκεντρικό μοντέλο, στην  κριτική αναζήτηση 
της πληροφορίας και στη   δημιουργική αξιοποίησή της, ώστε να παραχθούν υβριδικά κει‐
μενικά είδη. 
  
 Το μοντέλο διδασκαλίας ακολούθησε  τη διδακτική αρχή της εξατομικευμένης υποστήριξης 
και  φθίνουσας  καθοδήγησης  (fading  scaffolding),  που  απορρέει  από  τη  θεωρία  του 
Vygotsky (Ζώνη Επικείμενης Ανάπτυξης) (Vygotsky, 1993). 
 
Στο συγκεκριμένο σενάριο ο  εκπαιδευτικός   μετατοπίζεται από το ρόλο του «κατέχοντος» 
ενός  γενικής αξίας  νοήματος, στο ρόλο του διευκολυντή, συντονιστή, καθοδηγητή και συ‐
νοδοιπόρου της  μαθησιακής διαδικασίας. Σύμφωνα με τον Vygotsky (1993) σε κάθε άτομο 
υπάρχει ένας βαθμός ετοιμότητας  για την επίτευξη πιο δύσκολων ή διαφορετικής ποιότη‐
τας έργων. Η διδασκαλία θα πρέπει να οδηγεί το παιδί σε πιο προχωρημένο επίπεδο ικανο‐
τήτων από ότι βρίσκεται, αξιοποιώντας το δυναμικό και την ετοιμότητά του (ζώνη επικείμε‐
νης ανάπτυξης). Ο ρόλος, λοιπόν, του εκπαιδευτικού κινήθηκε  προς αυτή την κατεύθυνση 
(ΑΠΣ‐ΔΕΠΠΣ, 2003). 
 
Ο ρόλος των μαθητών ήταν διερευνητικός, καθώς εργάζονταν ερευνώντας ιστοσελίδες του 
διαδικτύου αλλά και συμβουλευτικός και βοηθητικός προς τους συμμαθητές, καθώς μέσα 
από τη συνεργασία ωθούνταν να συμβουλευτούν και να συμβουλέψουν άλλα μέλη της ο‐
μάδας τους. 
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Στοχοθεσία και λεπτομέρειες εφαρμογής σεναρίου στην πράξη 
 
Οι στόχοι που επιδιώχθηκε να επιτευχθούν κατά την εφαρμογή του σεναρίου ήταν: 
Στο επίπεδο των γνώσεων για τον κόσμο  να γνωρίσουν οι μαθητές τα είδη των δελφινιών 
που  απαντώνται στις  ελληνικές θάλασσες,  να  ενημερωθούν  για  τα  είδη που  τελούν  υπό 
εξαφάνιση, να διαβάσουν γνωστές ιστορίες σχετικά με τα δελφίνια, να ευαισθητοποιηθούν 
και να υιοθετήσουν κάποιο ζώο που τελεί υπό εξαφάνιση, να ενημερωθούν για το έργο των  
οργανισμών που ασχολούνται με  την προστασία  των απειλούμενων ειδών  και   να γνωρί‐
σουν τραγούδια που έχουν θέμα το δελφίνι. 
 
 Στο  επίπεδο    των  γλωσσικών στόχων να αποκτήσουν  οι μαθητές νέο λεξιλόγιο, να ασκη‐
θούν στην κριτική επεξεργασία ηλεκτρονικών και εντύπων πηγών, να έρθουν σε επαφή με 
τον αναφορικό λόγο, να γνωρίσουν τις οικογένειες λέξεων και να τις αναζητήσουν σε ηλε‐
κτρονικά λεξικά, να αναζητούν  τη σημασία λέξεων ηλεκτρονικά  και  να  τις εντάσσουν στη 
συνάφεια της πρότασης, να εξοικειωθούν με την παραγωγή πολυτροπικού κειμένου και να 
το συγκρίνουν με το μονοτροπικό κείμενο, να διακρίνουν τη διαφορά στη γραφή της γενι‐
κής ενικού και της αιτιατικής πληθυντικού του θηλυκού γένους, να αναπτύξουν το επιχει‐
ρηματολογικό τους λόγο ( προφορικό και γραπτό).  
 
Στο  επίπεδο  των  γραμματισμών  να  δημιουργήσουν  οι μαθητές αρχεία  και  φακέλους,  να 
τοποθετήσουν αρχεία σε φάκελο, να εξοικειωθούν με τον επεξεργαστή κειμένου, να απο‐
θηκεύσουν όσα γράφουν, να μάθουν να  αντιγράφουν και να  επικολλούν, να  μάθουν κά‐
ποιες  εντολές  μορφοποίησης  κειμένου,  να αναζητήσουν  πληροφορίες  στο διαδίκτυο,    να 
περιηγηθούν σε ιστότοπο, να συμπληρώσουν ηλεκτρονική αίτηση, να  εξοικειωθούν με λο‐
γισμικά ζωγραφικής, να αναρτήσουν σε ιστολόγιο, να υιοθετήσουν κριτική στάση απέναντι 
στο υλικό που περιέχουν οι ιστότοποι που επισκέπτονται και να  παραθέτουν τις πηγές από 
τις οποίες αντλούν τις πληροφορίες, ώστε από αυτή την ηλικία να γίνουν «σωστοί» και υ‐
πεύθυνοι  χρήστες  του  διαδικτύου και να  μάθουν να  σέβονται  την πνευματική  ιδιοκτησία 
των άλλων.  
 
Για τις ανάγκες της εφαρμογής του σεναρίου οι μαθητές της τάξης χωρίστηκαν σε τέσσερις  
ομάδες των πέντε μελών, στις οποίες οι μαθητές έδωσαν οι ίδιοι όνομα. Κάθε ομάδα εργά‐
στηκε σε έναν φορητό υπολογιστή, στον οποίο η εκπαιδευτικός είχε εγκαταστήσει στην ε‐
πιφάνεια εργασίας τα λογισμικά που οι μαθητές θα χρησιμοποιούσαν και φάκελο που πε‐
ριείχε τα φύλλα εργασίας τα οποία οι μαθητές θα επεξεργάζονταν.  
 
Το σενάριο συνδέεται με τα  ισχύοντα στο σχολείο, καθώς το θέμα της χρήσης εκπαιδευτι‐
κών  λογισμικών,  της  αναζήτησης  πληροφοριών,  της  παραγωγής  πολυτροπικού  κειμένου, 
της παρουσίασης και της ανάρτησής του εμπεριέχεται στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών τόσο 
του γλωσσικού μαθήματος όσο και των άλλων μαθημάτων για τη Γ΄ Δημοτικού. 
Τα τελευταία χρόνια όλο και μεγαλύτερο ποσοστό εκπαιδευτικών εντάσσουν τις ΤΠΕ στην 
εκπαιδευτική διαδικασία  (Depover, Karsenti &  Κόμης, 2010).  Στη συγκεκριμένη εφαρμογή 
αυτές αξιοποιήθηκαν στα πλαίσια  της αναζήτησης και επιλογής υλικού από διαδικτυακές 
πηγές, της διαχείρισης του υλικού και της  οργάνωσης της  παρουσίασης του και της αναζή‐
τησης ερμηνειών και οικογενειών λέξεων σε ηλεκτρονικά λεξικά.  Επίσης, η ανάρτηση στο 
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ιστολόγιο  της  τάξης  εξοικείωσε  τους  μαθητές  με  νέες μορφές αναπαράστασης  νοήματος 
(ΕΑΙΤΥ, 2007). 
 

Πληροφορίες και ενέργειες για την εφαρμογή του σεναρίου στην πράξη 

Η εφαρμογή έλαβε χώρα σε σχολική μονάδα Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Πρό‐
γραμματος  (ΕΑΕΠ)  κατά το μήνα Νοέμβριο  του σχολικού έτους 2012‐13  και  είχε διάρκεια 
οκτώ  (8) διδακτικές ώρες. Ο συντάκτης είχε φροντίσει οι μαθητές να έχουν μια σχετική ε‐
ξοικείωση με την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία για να μπορούν να λειτουργούν μέσα σε 
αυτές και να μοιράζουν ρόλους. Επίσης, είχε φροντίσει οι μαθητές να έχουν επαφή με το 
διαδίκτυο, ώστε να μπορούν να το χρησιμοποιούν τουλάχιστον υποτυπωδώς και είχε αφιε‐
ρωθεί ικανοποιητικός χρόνος, αρχικά στην ολομέλεια για επίδειξη των λογισμικών και στη 
συνέχεια στο  επίπεδο  των ομάδων, ώστε οι μαθητές  να γνωρίζουν τα   βασικά μενού  των 
λογισμικών. Επίσης, επειδή το σενάριο ενέπλεκε   σειρά  ιστότοπων, είχε πραγματοποιηθεί  
διενέργεια ελέγχου των προτεινόμενων  ιστοσελίδων ως προς  το υλικό που περιέχουν  και 
την ενεργή ανταπόκρισή τους. Ακόμη, προϋπόθεση αποτέλεσε   η   υιοθέτηση    διδακτικών 
πρακτικών που προάγουν τη διερευνητική – ανακαλυπτική μάθηση, την κριτική ματιά στις 
πληροφορίες  και την ανάπτυξη εκείνων των δεξιοτήτων που θα διαμορφώσουν διαφορετι‐
κές ταυτότητες μαθητών. 
 

Εκπαιδευτικά λογισμικά ‐ εφαρμογές που χρησιμοποιήθηκαν στο σενάριο 

Για την υλοποίηση του συγκεκριμένου σεναρίου  απαιτήθηκαν: Η/Υ με σύνδεση στο διαδί‐
κτυο, Φυλλομετρητής  Internet Explorer,   Πρόγραμμα  Επεξεργασίας Κειμένου Open Office, 
Μηχανή Αναζήτησης Google, το ηλεκτρονικό λεξικό Τριανταφυλλίδη, τα  εκπαιδευτικά λο‐
γισμικά Hot Potatoes και  RNA. 
 

Εφαρμογή σεναρίου στην πράξη 

Η   εφαρμογή του σεναρίου πραγματοποιήθηκε  τρεις ώρες στην ολομέλεια  της  τάξης    και 
πέντε ώρες οι μαθητές δούλεψαν σε ομάδες.   Η ανάπτυξη  του σεναρίου  την πρώτη ώρα  
ξεκίνησε στην ολομέλεια με την ανάγνωση του κειμένου του βιβλίου της Γλώσσας (τεύχος 
α΄, σελ. 53) στο οποίο περιγράφονται τα είδη  των δελφινιών που  ζουν στις  ελληνικές θά‐
λασσες, τα χαρακτηριστικά τους και οι εχθροί τους. Στη συνέχεια για να ενισχυθεί το ενδια‐
φέρον των μαθητών   προβλήθηκε  βίντεο σχετικό με τα δελφίνια  εδώ. Οι μαθητές ενθου‐
σιαστήκαν με το βίντεο και ακολούθησε σχετική συζήτηση πάνω στις πληροφορίες που έδι‐
νε το βίντεο για τη ζωή των δελφινιών. Για περισσότερη ενημέρωση συνδέθηκαν   εδώ και 
εδώ όπου   παρουσιάζονται αναλυτικά τα είδη των δελφινιών που ζουν στις ελληνικές θά‐
λασσες. Ακολούθησε συζήτηση   με τους μαθητές για  το περιεχόμενο των  ιστοσελίδων και 
συνδυάστηκαν οι  πληροφορίες που αυτές περιείχαν με το περιεχόμενο του βιβλίου. 
 
Τη δεύτερη ώρα  εξηγήθηκε στους μαθητές ότι οι εργασίες   θα γίνουν κυρίως με βάση τα 
σύγχρονα τεχνολογικά μέσα (Η/Υ, Διαδίκτυο, λογισμικά) και ορίστηκαν οι ώρες κατά τις ο‐
ποίες οι ομάδες θα ασχολούνταν με το συγκριμένο θέμα. Αποφασίστηκε  το προϊόν που θα 
δημιουργήσει η κάθε ομάδα να παρουσιαστεί στις υπόλοιπες ομάδες και στα άλλα τμήματα 
της Γ΄τάξης. Στη συνέχεια, οι ομάδες κλήθηκαν να συμπληρώσουν τα φύλλα εργασίας που 

60/293

_________________________________________________________________________________________________________ 
ISSN: 1792-4146                                                                      i-Teacher.gr                                                      7ο   Τεύχος  -  Ιανουάριος 2014



βρίσκονταν  εγκατεστημένα  στην  επιφάνεια  εργασίας  του  υπολογιστή  τους.  Εργάστηκαν 
στην  αίθουσα  διδασκαλίας  χρησιμοποιώντας  τους φορητούς  υπολογιστές  που  υπάρχουν 
στο φορητό ερμάριο. Οι μαθητές άντλησαν τις πληροφορίες που απαιτούσαν τα φύλλα ερ‐
γασίας συνδυαστικά από τις  παραπάνω ηλεκτρονικές πηγές και το κείμενο του βιβλίου και 
δημιούργησαν πολυτροπικά κείμενα που αφορούσαν τα είδη των δελφινιών. Έτσι ασκήθη‐
καν να συλλέγουν πληροφορίες από ηλεκτρονικό και έντυπο πληροφοριακό υλικό και   να 
ανταποκρίνονται  εύστοχα και με ακρίβεια στα ζητούμενα ενός φύλλου εργασίας. 
 
Την τρίτη ώρα οι μαθητές κλήθηκαν να «Ξεκλειδώσουν το κείμενο» απαντώντας στις 2 ερω‐
τήσεις του βιβλίου. Η δεύτερη ερώτηση αναφέρεται σε γνωστές ιστορίες δελφινιών, μια εκ 
των οποίων είναι η ιστορία του Αρίωνα. Συνδέθηκαν εδώ και   παρακολούθησαν στην ολο‐
μέλεια  την συγκεκριμένη  ιστορία σε βίντεο δημιουργημένο από μαθητές άλλου σχολείου 
και ακολούθως εδώ για να παρακολουθήσουν βίντεο με κινούμενα σχέδια που πραγματεύ‐
εται τη φιλία ενός αγοριού και ενός δελφινιού. Στη συνέχεια, έγινε μια πολύ ενδιαφέρουσα 
συζήτηση στα πλαίσια ανάπτυξης του κριτικού γραμματισμού και οι μαθητές  σχολίασαν τι 
προσφέρει η οπτικοποίηση μιας ιστορίας σε ένα θέμα, τι προσδίδει παραπάνω σε ένα κεί‐
μενο ή μια ιστορία η εικόνα και κατέληξαν στην υπεροχή μιας πολυτροπικής παρουσίασης.  
 
Στα πλαίσια της διαθεματικότητας το σενάριο συνδυάστηκε με το μάθημα της Ιστορίας. Έ‐
τσι το  επόμενο  δίωρο  δόθηκαν στις ομάδες σε ηλεκτρονικό αρχείο και αναγνώστηκαν   οι 
ιστορίες του Αρίωνα, του Απόλλωνα και του Διόνυσου, οι οποίες σχετίζονται με δελφίνια. 
Εντωμεταξύ  είχαν  σε προηγούμενο  χρόνο περαστεί  από  την  εκπαιδευτικό  εικόνες  δελφι‐
νιών και δράκων (επειδή τα όντα αυτά αναφέρονται στις δοσμένες ιστορίες) στο εκπαιδευ‐
τικό λογισμικό RNA. Οι μαθητές κλήθηκαν, χωρισμένοι σε ομάδες, να αναπαράγουν όποια 
από τις προαναφερθείσες  ιστορίες ήθελαν, με τη μορφή κόμικ, ενώ κατά την επεξεργασία 
αυτή άκουγαν το τραγούδι «Δελφίνι‐ Δελφινάκι», με τον Γ. Καλαντζή από το δίσκο του Μ. 
Λοΐζου «Σταθμός» το οποίο ήταν αποθηκευμένο στην επιφάνεια εργασίας των υπολογιστών 
τους. Στόχος ήταν  να απολαύσουν αισθητικά  το τραγούδι και  ταυτόχρονα να αφήσουν τη 
φαντασία τους  ελεύθερη να δημιουργήσει.    
 
Το ακόλουθο δίωρο, αφού  εξηγήθηκε στον πίνακα με παραδείγματα η διαφορά των θηλυ‐
κών  άρθρων  της/τις    και  οι    ομάδες  κλήθηκαν  να  συμπληρώσουν  στο  λογισμικό  Hot 
potatoes σχετική εργασία. Στη συνέχεια, αναζήτησαν εδώ τη σημασία της λέξης δελφίνι. Με 
βάση  τις  ερμηνείες  που  βρήκαν εξήγησαν  τις  προτάσεις  της  εργασίας 3  του βιβλίου.  Επι‐
πλέον, αναζήτησαν στο ίδιο λεξικό τις ερμηνείες συγκεκριμένων λέξεων του κειμένου, επέ‐
λεξαν κριτικά τη σημασία που ταίριαζε στην αναφορά του βιβλίου και αποθήκευσαν τις ση‐
μασίες τους στο φύλλο εργασίας. 
 
Κατά  την  εκτέλεση αυτής  της  εργασίας οι μαθητές  έδειξαν  ιδιαίτερο  ενδιαφέρον  για  την 
δυνατότητα της αντιγραφής ‐ επικόλλησης. Έρχονταν πρώτη φορά σε επαφή με τη συγκε‐
κριμένη δυνατότητα  που  προσφέρει ο  επεξεργαστής  κειμένου  και  εντύπωση    προκάλεσε 
τόσο ο ρυθμός κατανόησης της δεξιότητας όσο και η ταχύτητα διεκπεραίωσης της εργασίας 
από τις περισσότερες ομάδες. Ακολούθως, οι μαθητές συνδέθηκαν   πάλι με  το λεξικό και 
αναζήτησαν τις οικογένειες λέξεων της εργασίας 5 του βιβλίου του μαθητή. Η εκπαιδευτι‐
κός  έδειξε στην ολομέλεια  τον ηλεκτρονικό  τρόπο  αναζήτησης οικογενειών  λέξεων  και η  
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εργασία πραγματοποιήθηκε με σχετική ευχέρεια από τους μαθητές καθώς το γνωστικό α‐
ντικείμενο είχε πρόσφατα διδαχθεί. 
 
Κατά  το  επόμενο  δίωρο  οι μαθητές ασχολήθηκαν με  την  εργασία 3  του  Τετραδίου  Εργα‐
σιών, η οποία αναφέρεται στα ζώα που απειλούνται με εξαφάνιση στην Ελλάδα.  
Στην ολομέλεια επισκεφτήκαμε  τις σελίδες: 
www.wwf.gr 
www.arcturos.gr 
www.archelon.gr 
www.mom.gr 
www.ekpazp.gr 
www.greenpeace.gr 
www.peta.com 
 
και συζητήσαμε για τις δράσεις των συγκεκριμένων οργανώσεων. Στη συνέχεια αναφερθή‐
καμε  στις υιοθεσίες του Κυριάκου και του Μανώλη, των δυο αρκούδων που έχει υιοθετή‐
σει το σχολείο μας και  επισκεφθήκαμε τη σελίδα www.arcturos.gr, όπου παρακολουθήσα‐
με από τη video Gallery της σελίδας τα δύο βίντεο με τα αρκουδάκια.  
 
Με αφορμή τη συγκεκριμένη δράση του σχολείου συνδεθήκαμε   με τη σελίδα   της wwf.gr 
και   ενημερωθήκαμε   για τα απειλούμενα είδη. Οι μαθητές   αποφάσισαν   να υιοθετήσουν 
την τίγρη της Σουμάτρας.   Συνδεθήκαμε   on  line και συμπληρώνουμε τα στοιχεία του τμή‐
ματος μας  στην ηλεκτρονική αίτηση. Ήταν μια διαδικασία που ευαισθητοποίησε ιδιαίτερα 
τους μαθητές, οι οποίοι με μεγάλη χαρά προέβηκαν στην υιοθεσία και με τον αυθορμητι‐
σμό που διακρίνει αυτή την ηλικία εκδήλωσαν την επιθυμία να συμμετέχουν στην υιοθεσία 
με μεγάλα χρηματικά ποσά. Μετά από συζήτηση καταλήξαμε ότι σημασία δεν έχει τόσο το 
ποσό που θα προσφέρουμε αλλά η συμβολική κίνηση που θα κάνουμε.  
 
Μετά το πέρας των δραστηριοτήτων οι μαθητές με τη βοήθεια της εκπαιδευτικού ανάρτη‐
σαν τα φύλλα εργασίας τους στο ιστολόγιο της τάξης, κάλεσαν τα υπόλοιπα τμήματα της Γ 
΄τάξης και  τους παρουσίασαν τη δουλειά  τους. Στόχος της συγκεκριμένης δραστηριότητας 
ήταν να αναπτύξουν οι μαθητές ικανότητες παρουσίασης της δουλειάς τους και να αναπτύ‐
ξουν τον επιχειρηματολογικό τους λόγο.  
 

Αξιολόγηση της δράσης 

Η αξιολόγηση της δράσης κινήθηκε στο επίπεδο α) της αυτοαξιολόγησης δηλ. η κάθε ομάδα 
αξιολόγησε το συνολικό της έργο όσο και των μελών της με κριτήρια το βαθμό συνεργασί‐
ας, εμπλοκής και συνεισφοράς στο τελικό αποτέλεσμα της ομάδας β) της ετεροαξιολόγησης  
δηλ. η κάθε ομάδα αξιολόγησε τη δουλειά των υπολοίπων ως προς την πληρότητα της και 
γ) της αξιολόγησης από τον  εκπαιδευτικό, ο οποίος αξιολόγησε την κάθε ομάδα ως προς τη 
συνεργασία των μελών της, την πληρότητα και ακρίβεια των απαντήσεων που δόθηκαν, την 
ενασχόληση με τα εργαλεία των ΤΠΕ, την ανάπτυξη της φαντασίας και της δημιουργικότη‐
τας των ομάδων και το παραχθέν υλικό. Όλα αυτά πάντα σε σχέση με τις ικανότητες και την 
ηλικία των μαθητών. 
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Το  σενάριο στόχευε  να  είναι ρεαλιστικό  και  εφαρμόσιμο  από μαθητές  της ηλικίας  των 9 
ετών  στους  οποίους απευθύνεται.  Προσδοκούσε      να  τους  εμπλέξει  δημιουργικά  και  να 
τους εμπνεύσει.  Για το λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκαν λογισμικά και δραστηριότητες προσι‐
τά και στα πλαίσια των δυνατοτήτων των μαθητών, τα όποια μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
με  ευχέρεια  και  άνεση από  αυτούς  και μπορούν  να αναπτύξουν  εγγράμματες  μαθητικές 
ταυτότητες. 
 

Επίλογος 

 

Τελειώνοντας, θα πρέπει  να  επισημανθεί  ότι  το  καινοτόμο  μαθησιακό  περιβάλλον  συνέ‐
βαλλε  στην  επίτευξη  σημαντικών μαθησιακών  αποτελεσμάτων. Έγινε  δεκτό  με  ενθουσια‐
σμό από τους μαθητές, καθώς τους επέτρεψε   να έρθουν   σε επαφή μέσα από τις ΤΠΕ και 
τον παγκόσμιο  ιστό με πολυτροπικό υλικό, με δυναμικά περιβάλλοντα εργασίας, και  τους 
επέτρεψε να ανακαλύψουν τη γνώση με διερευνητικό, βιωματικό και ανακαλυπτικό τρόπο  
και να παράγουν λόγο σε επικοινωνιακό πλαίσιο. 
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63/293

_________________________________________________________________________________________________________ 
ISSN: 1792-4146                                                                      i-Teacher.gr                                                      7ο   Τεύχος  -  Ιανουάριος 2014



Διδασκαλία εννοιών της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
με τη βοήθεια Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών 

 
  

 

Κορρές Κωνσταντίνος 
Δρ Διδακτικής Θετικών Επιστημών 

με Νέες Τεχνολογίες 
korres.konstantinos@gmail.com 

Παπάζογλου Χαρίκλεια 
Msc Δασολόγος/Περιβαλλοντολόγος 

papazoglou.h@gmail.com 

 

 

Περίληψη 

Στην  παρούσα  εργασία  προτείνεται  μια  προσέγγιση  για  τη διδασκαλία  εννοιών  της Περι‐
βαλλοντικής  Εκπαίδευσης  μέσω  της  χρήσης  Γεωγραφικών  Συστημάτων  Πληροφοριών.  Η 
προσέγγιση αφορά  τη διδασκαλία  της έννοιας του δάσους σε μαθητές της Α’ και Β’  τάξης 
Γυμνασίου, με ένα διδακτικό σενάριο που έχει τίτλο «Τα δάση μας: Πηγή ζωής». Στην εργα‐
σία αναλύονται τα γνωστικά εργαλεία, τα εργαλεία οπτικοποίησης, τα Γεωγραφικά Συστή‐
ματα Πληροφοριών και παρουσιάζεται η χρήση  των συστημάτων αυτών στην Εκπαίδευση 
στην  Ελλάδα  και  διεθνώς. Επίσης προτείνεται διδακτικό σενάριο  το οποίο βασίζεται στην 
ανακαλυπτική προσέγγιση  και  δίνει  τη δυνατότητα στους μαθητές να ασκηθούν σε μεθό‐
δους έρευνας για θέματα που αφορούν το φυσικό περιβάλλον, μέσα από δραστηριότητες 
στις οποίες γίνεται χρήση των μηχανών αναζήτησης πληροφοριών του διαδικτύου και των 
εφαρμογών Google earth και ArcGis.  
 
Λέξεις ‐ κλειδιά: Γνωστικά εργαλεία, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Εργαλεία οπτι‐
κοποίησης, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Ανακαλυπτική μάθηση 
 

Εισαγωγή 

Η ραγδαία ανάπτυξη των Νέων Τεχνολογιών κατά τις τελευταίες δεκαετίες, έχει οδηγήσει 
στην εισαγωγή των εφαρμογών της στην καθημερινή μας ζωή. Οι εξελίξεις αυτές επηρεά‐
ζουν και τον τομέα της εκπαίδευσης, που οφείλει να συμβαδίζει και να προσαρμόζεται στις 
σύγχρονες ανάγκες.  
 
Η έννοια του υπολογιστή ως γνωστικού εργαλείου, μπορεί να προσφέρει πολλά στην υπο‐
στήριξη της διδασκαλίας  (Κυριαζής, Ψυχάρης, Κορρές, 2012), εφόσον οι μαθητές μπορούν 
να  χρησιμοποιήσουν  εργαλεία βασισμένα  στον υπολογιστή ως διανοητικούς συνεργάτες, 
στη δημιουργία μίας «διανοητικής σκαλωσιάς» (intellectual scaffolding) προς τη σκέψη που 
έχει νόημα (meaningful thinking) (Jonassen, 2000). Αποτελέσματα ερευνών έχουν δείξει ότι 
τα μαθησιακά περιβάλλοντα τα οποία είναι βασισμένα στον υπολογιστή μπορούν να υπο‐
στηρίξουν την ανακαλυπτική και κατασκευαστική μάθηση (Fund, 2007). 
 
Μέσα στον ευρύτερο χώρο της εκπαίδευσης, η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ) θέτει τρεις 
βασικούς σκοπούς: περιβαλλοντικούς, εκπαιδευτικούς και παιδαγωγικούς. Με βάση  τους 
σκοπούς αυτούς, προσεγγίζει τα θέματά της με διεπιστημονικό τρόπο, χρησιμοποιεί πολλά 
επίπεδα πληροφορίας,  με αποτέλεσμα  τη μάθηση  δομών  και εννοιών,  την ανάπτυξη  των 
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δεξιοτήτων  των  μαθητών,  αλλά  και  τη  διαμόρφωση  της  συνείδησής  τους  (Παρδαλίδης, 
2005).  
 

Θεωρητικό υπόβαθρο 

Περιβαλλοντική εκπαίδευση 
Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, είναι η πρώτη επαφή των μαθητών/τριων με κρίσιμα περι‐
βαλλοντικά προβλήματα, τα οποία καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε σήμερα περισσότερο 
από κάθε άλλη εποχή. Σκοπός της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι να συνειδητοποιή‐
σουν οι μαθητές/τριες τη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, να 
ευαισθητοποιηθούν,  και να δραστηριοποιηθούν μέσα από ειδικά προγράμματα, ώστε να 
συμβάλουν στην προσπάθεια αντιμετώπισής τους. 
 
Η ΠΕ έχει βασικά χαρακτηριστικά, που την διακρίνουν από τις άλλες μορφές εκπαίδευσης: 
τον προσανατολισμό στη λύση προβλημάτων, τη διεπιστημονική προσέγγιση, την ανακαλυ‐
πτική προσέγγιση, την ενσωμάτωση της εκπαίδευσης στην κοινωνία,   το άνοιγμα του σχο‐
λείου στη ζωή και το διαρκής χαρακτήρα της (Χαλκίδας κ.α., 1998). Η ΠΕ συνδέεται με την 
εκπαίδευση με τρεις τρόπους, οι οποίοι λειτουργούν συμπληρωματικά μεταξύ τους: 

 ως αντικείμενο μελέτης (γύρω από το περιβάλλον ‐ about the environment) 
 ως εργαλείο μάθησης (από το περιβάλλον ‐ from and through the environment)  
 και ως εστιακό σημείο φροντίδας (για το περιβάλλον ‐ for the environment)  

 
Τα γνωστικά εργαλεία μάθησης  

Σύμφωνα με τον  Jonassen,  τα γνωστικά ή νοητικά  εργαλεία  (cognitive  tools or mindtools) 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως διανοητικοί συνεργάτες του/της μαθητή/τριας. Τα βασικά 
χαρακτηριστικά των νοητικών εργαλείων είναι:  
(α) Είναι εργαλεία γνωστικής ενίσχυσης και αναδιοργάνωσης.        
(β) Υπηρετούν πολιτιστικούς σκοπούς και απαιτούν έναν ικανό χρήστη προκειμένου να λει‐
τουργήσουν χρήσιμα.  
(γ) Αναδιοργανώνουν (ανακατασκευάζουν ριζικά) τον τρόπο που οι μαθητευόμενοι σκέφτο‐
νται.  
(δ) Είναι γενικεύσιμα υπολογιστικά εργαλεία, τα οποία έχουν ως στόχο να ενεργοποιήσουν 
και να διευκολύνουν τη γνωστική διαδικασία.  
(ε) Είναι νοητικές και υπολογιστικές συσκευές που υποστηρίζουν, καθοδηγούν και επεκτεί‐
νουν τις διαδικασίες σκέψης των χρηστών τους.  
(στ)  Δεν  είναι  συσκευές  τις οποίες  οι  μαθητές  χρησιμοποιούν  φυσικά  χωρίς προσπάθεια 
(«fingertip» tools).  
(ζ)  Είναι  συσκευές  κριτικής  σκέψης  μέσω  της  μοντελοποίησης  των  ικανοτήτων  κριτικής 
σκέψης στις λειτουργίες τους.        
(η) Δημιουργούν μια «διανοητική σκαλωσιά»  (Intellectual Scaffolding) προς τη σκέψη που 
έχει «νόημα» (meaningful thinking), δηλαδή ενεργοποιούν τους μαθητές και τους υποστη‐
ρίζουν όταν έχουν ενεργοποιηθεί.    
(Jonassen, 2000, Κυριαζής, Ψυχάρης, Κορρές, 2012)     
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Τα εργαλεία οπτικοποίησης και οι διαφορές τους με τα εργαλεία δυναμικής μοντελοποίη‐
σης και προσομοίωσης  

Τα εργαλεία οπτικοποίησης (visualization tools) είναι μία νέα και γρήγορα αναπτυσσόμενη 
ομάδα εργαλείων, τα οποία μας επιτρέπουν να συλλογιστούμε λογικά και να αναπαραστή‐
σουμε οπτικά  ιδέες, χωρίς να χρειαζόμαστε καλλιτεχνικές δεξιότητες που απαιτούνται για 
την παραγωγή πρωτότυπων σχεδίων. Τα εργαλεία αυτά μας βοηθούν να ερμηνεύσουμε και 
να αναπαραστήσουμε οπτικά ιδέες και να αυτοματοποιήσουμε κάποιες από τις χειρωνακτι‐
κές εργασίες για τη δημιουργία εικόνων (Κορρές, 2007). Τα υπολογιστικά συστήματα οπτι‐
κοποίησης είναι ιδιαίτερα χρήσιμα στη διδασκαλία των μαθηματικών (στατικές και δυναμι‐
κές αναπαραστάσεις), των φυσικών επιστημών (φυσική, χημεία, βιολογία), της  περιβαλλο‐
ντικής  εκπαίδευσης,  της  γεωγραφίας  (χάρτες)  και  της  ιστορίας  (ιστορικοί  χάρτες).  Σ’  ένα 
περιβάλλον  οπτικοποίησης  ο  χρήστης  μπορεί  να αναπαραστήσει  δεδομένα  με  τη  μορφή 
εικόνων και να τα χειριστεί σε κάποιο βαθμό. Υπάρχουν βέβαια περιορισμοί, όπως για πα‐
ράδειγμα δεν μπορεί να μεταβάλει κάποιες από τις μεταβλητές ή τις παραμέτρους που τα 
αφορούν. 
 
Η μάθηση η οποία είναι βασισμένη στην προσομοίωση (simulation–based  learning), πραγ‐
ματοποιείται σε  ένα υπολογιστικό περιβάλλον,  στο  οποίο  ο/η μαθητής/τρια αλληλεπιδρά 
με τις οντότητες του περιβάλλοντος και σταδιακά εξάγει συμπεράσματα σχετικά με τα χα‐
ρακτηριστικά του εννοιολογικού μοντέλου (concept model), καθώς   προχωρά στην προσο‐
μοίωση, διαδικασία η οποία ενδέχεται να οδηγήσει σε αλλαγές της αρχικής διαμορφωμέ‐
νης έννοιας (Van Joolingen & de Jong, 2003). Μέσω της προσομοίωσης μπορούμε να πειρα‐
ματιστούμε με πολύπλοκα συστήματα, με τα οποία είναι πολύ δύσκολο ή και επικίνδυνο να 
πειραματιστούμε.  
 
Τα εργαλεία δυναμικής μοντελοποίησης (Dynamic modeling tools) περιγράφουν πως οι ιδέ‐
ες  είναι  δυναμικά  συσχετισμένες  μεταξύ  τους.  Τα  εργαλεία  δυναμικής  μοντελοποίησης 
χρησιμοποιούνται όχι μόνο για να αναπαρασταθούν δυναμικές σχέσεις, αλλά επίσης για να 
κατασκευαστούν  προσομοιώσεις  μοντέλων  δυναμικών  συστημάτων  (Κορρές,  2007).  Η 
Diane  Fischer  υποστηρίζει    ότι  οι μαθητές  ενδείκνυται  να  εισαχθούν  στη  μοντελοποίηση 
μέσω  της παρουσίασης από  τον  εκπαιδευτικό του τρόπου     ανάπτυξης    του μοντέλου και 
μετά μέσω του κατάλληλου χειρισμού  του μοντέλου και της διατύπωσης προβλέψεων. Στη 
συνέχεια οι μαθητές  αναπτύσσουν μοντέλα ως ομαδική δραστηριότητα στην τάξη ενώ κα‐
θοδηγούνται από τον εκπαιδευτικό.  
 

Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών 
Τα  σύγχρονα  Αναλυτικά Προγράμματα  Σπουδών  χρησιμοποιούν  τον  Η/Υ  ως  εργαλείο  σε 
μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων, όπως σε θέματα Οικολογίας, Γεωλογίας και 
Γεωγραφίας. Πολλά από αυτά τα προγράμματα παρουσιάζονται με μορφή περιβαλλοντικού 
παιχνιδιού, προσομοιώσεων ή μοντέλων, με περιεχόμενο και σενάριο σχετικό με το περι‐
βάλλον. Ο Η/Υ μπορεί να αποτελέσει ένα ζωντανό εργαστήριο, σε θέματα της ΠΕ, όπως στη 
μελέτη του φαινομένου του θερμοκηπίου, στις οικολογικές αλληλοσυσχετίσεις, στη χρήση 
των φυσικών πόρων, στις δασικές πυρκαγιές, στην  χαρτογράφηση  των  δασικών  μονοπα‐
τιών, με τρόπο εύκολο και κατανοητό. 
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Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) είναι γνωστά διεθνώς με το ακρωνύμιο GIS  
των λέξεων Geographical  Information Systems. Όπως προκύπτει και από την ονομασία, εί‐
ναι  ένα σύστημα, που περιλαμβάνει υλικό  και  λογισμικό  για συλλογή,  αποθήκευση, σχε‐
διασμό, χειρισμό και παρουσίαση χωρικών δεδομένων. Σύμφωνα με τον Burrough, τα ΓΣΠ 
αντιπροσωπεύουν «ένα ισχυρό σύνολο εργαλείων για τη συλλογή, αποθήκευση, ανάληψη 
ανά  πάσα  στιγμή,  μετασχηματισμό  και  απεικόνιση  χωρικών  στοιχείων  του  πραγματικού 
κόσμου» (Κουτσόπουλος, 2005).  
 
Ως εκπαιδευτικά εργαλεία,  τα  ΓΣΠ ανήκουν στα γνωστικά εργαλεία και  πιο συγκεκριμένα 
στα εργαλεία οπτικοποίησης. Τα ΓΣΠ πληρούν όλες τις βασικές προδιαγραφές που πρέπει 
να έχει ένα σύστημα οπτικοποίησης, ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί αποτελεσματικά στην 
εκπαίδευση. Οι προδιαγραφές αυτές είναι:  

 Ταυτόχρονη οπτική παρουσίαση μεγάλου όγκου δεδομένων ώστε να είναι εφικτή η 
ερμηνεία και η κατανόησή τους 

 Προβολή νέων μη αναμενόμενων δεδομένων, πληροφοριών,  ιδιοτήτων και ερωτη‐
μάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για ανακάλυψη, κατανόηση, επικοινωνία και δι‐
δασκαλία 

 Δυνατότητα κατάλληλων αναπαραστάσεων σχετικών με προβλήματα που δεν γίνο‐
νται εύκολα αντιληπτά ως αριθμητικά ή συμβολικά δεδομένα ώστε να καταστεί δυ‐
νατός ο έλεγχος κατά την επίλυση προβλημάτων 

 Παρουσίαση φαινομένων  και  χαρακτηριστικών που συμβαίνουν σε  χωροχρονικές 
κλίμακες 

 Δυνατότητα δυναμικών οπτικοποιήσεων με άμεσο χειρισμό των δεδομένων 
 Προβολή στοιχείων χωρίς χρήση συμβολισμών ώστε να καταστεί δυνατή η διαμόρ‐

φωση υποθέσεων και ερευνητικών ερωτημάτων για φαινόμενα και καταστάσεις 
       (http://users.sch.gr/nikbalki/epim_kse/index.htm) 
 
Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών στην Εκπαίδευση διεθνώς και στην Ελλάδα 
Η ενσωμάτωση  των  Γεωγραφικών  Συστημάτων Πληροφοριών στην  εκπαιδευτική διαδικα‐
σία, έχει γίνει αντικείμενο μελέτης μεταξύ των εκπαιδευτικών στη διεθνή εκπαιδευτική κοι‐
νότητα  (Κοντόση,  2007).  Στις Η.Π.Α,  τα  ΓΣΠ  χρησιμοποιούνται ως  εκπαιδευτικά  εργαλεία 
εδώ και πολλά χρόνια, για την χαρτογράφηση και την ανάλυση των εθνολογικών χαρακτη‐
ριστικών, την εξέταση του κλίματος, της βλάστησης, του πληθυσμού, καθώς και των φυσι‐
κών καταστροφών διάφορων περιοχών  (USGS, 2005).  Στην Ευρώπη,  το πρόγραμμα GISAS 
(πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης), ενσωματώνει τα ΓΣΠ στα προγράμματα Γεωγραφίας 
και ΠΕ στα Γυμνάσια και τα Λύκεια των κρατών της. Στην Κύπρο, τα ΓΣΠ έχουν ενταχθεί στο 
ΑΠΣ της Γεωγραφίας στη Δημοτική εκπαίδευση, ως εργαλεία Τεχνολογίας και Πληροφορίας, 
σε  μια  σειρά  δραστηριοτήτων, με  τη  χρήση εργαλείων ηλεκτρονικής διαδικτυακής χαρτο‐
γράφησης και την αλληλεπίδραση με τον ηλεκτρονικό χάρτη (επεξεργασία κλίμακας, επιβο‐
λή συνόρων, μέτρηση αποστάσεων κ.ά).  
 
Στην Ελλάδα, η κατάσταση είναι αρκετά διαφορετική. Τα ΓΣΠ εμφανίστηκαν πολύ πρόσφα‐
τα στον  τομέα  της εκπαίδευσης, σε προγράμματα σπουδών  τμημάτων Α.Ε.Ι.,  σε μεταπτυ‐
χιακά  προγράμματα  Γεωγραφίας,  Γεωπληροφορικής,  Περιβάλλοντος,  αλλά  και  σε  προ‐
γράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η χρήση των ΓΣΠ αποτελεί μια καινοτόμο διαδικα‐
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σία για τον χώρο της Ελληνικής εκπαίδευσης, και για αυτό τον λόγο δεν υπάρχει ποικιλία σε 
σχετικές αναφορές στην βιβλιογραφική αναζήτηση. Στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση, η χρήση των ΓΣΠ είναι σχεδόν μηδενική (Σαλαβασίδης, 2011). 
 
Η  Κοντόση  (2007),  αναλύει  ότι  τα  ΓΣΠ μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  στα  μαθήματα  των 
φυσικών  επιστημών  στη Δευτεροβάθμια  εκπαίδευση, όπως στην  Γεωγραφία,  για  να συν‐
δυάσουν πληροφορίες από διάφορες πηγές, με σκοπό να τις οργανώσουν κατάλληλα και να 
τις αποτυπώσουν πάνω σε χάρτες, προσφέροντας οπτική απεικόνιση. Ο Παρδαλίδης (2005) 
χρησιμοποίησε τα ΓΣΠ, με σκοπό την ανάπτυξη μιας πρωτότυπης εφαρμογής  για  τα δάση 
του Ν. Μαγνησίας, μέσα στο πλαίσιο των μαθημάτων της ΠΕ, με σκοπό την κατανόηση εν‐
νοιών όπως, αυτή της κλίμακας και των γεωδαιτικών συντεταγμένων ενός χάρτη. Οι   Κλω‐
νάρη και Τζουρά  (2011) ερευνούν  την  χρήση  της συσκευής GPS  (Geographical Positioning 
System), με την παράλληλη χρήση των ΓΣΠ σε εργασίες πεδίου, κατά τη διάρκεια προγραμ‐
μάτων ΠΕ, σε μαθητές Ε’ και ΣΤ’ δημοτικού. Οι μαθητές γίνονται «εξερευνητές» σε δασικό 
μονοπάτι με  οδηγό  το GPS,  συγκεντρώνουν  στοιχεία σε  φύλλα  καταγραφής,  και  μεταφέ‐
ρουν τα δεδομένα τους από το πεδίο για να φτιάξουν το δικό τους θεματικό χάρτη. 

 
Διδακτικό σενάριο για τη διδασκαλία της ενότητας "«Τα δάση μας: Πηγή ζωής» " στην Α’ 

Γυμνασίου με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών 

 
Σκοποί μάθησης 

Το  Σχέδιο Μαθήματος  που σχεδιάστηκε  για  τις ανάγκες  της παρούσας  εργασίας,  έχει ως 
τίτλο: «Τα δάση μας: Πηγή ζωής», απευθύνεται σε μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ‐
σης και εστιάζει σε ηλικίες 13‐14 ετών. 
 
Ο  βασικός  σκοπός  του  Σχεδίου Μαθήματος  είναι  να αποκτήσουν οι μαθητές  ενδιαφέρον 
και  γνώσεις  για  το δάσος.  Επίσης,  να  κατανοήσουν  τις  απειλές  που αντιμετωπίζει  και  να 
διαμορφώσουν θετικές στάσεις σε κάθε προσπάθεια που αποβλέπει στην προστασία του. 
Επιπλέον, να υποστηρίξουν αξίες που συμβαδίζουν με την οικοδόμηση της αειφόρου ανά‐
πτυξης. Τέλος, να ενθαρρυνθούν στη λήψη αποφάσεων και στο σχεδιασμό προτάσεων για 
την προστασία και τη διατήρηση των δασών σύμφωνα με τις αρχές της αειφορίας. 

 

Διδακτικοί στόχοι της ενότητας 
Οι  διδακτικοί  στόχοι  του  σχεδίου  μαθήματος  το  οποίο  προτείνουμε  είναι  οι  εξής: 
 
 Να  γνωρίσουν  το  δασικό  οικοσύστημα  (δομικά  στοιχεία  βιοτικά,  αβιοτι‐
κά/αλληλεπιδράσεις‐εξαρτήσεις/τροφικές αλυσίδες  και  πλέγματα)  και  να  συνειδητοποιή‐
σουν τη σχέση αλληλεπίδρασης και αλληλεξάρτησης του με το ανθρωπογενές και το ευρύ‐
τερο φυσικό περιβάλλον. 
 Να γνωρίσουν την απειλή των δασικών οικοσυστημάτων που λέγεται πυρκαγιά, τις επι‐
πτώσεις  της στο φυσικό και στο ανθρωπογενές περιβάλλον και να διερευνήσουν τα αίτια 
και τους τρόπους αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών 
 Να προτείνουν τρόπους για την αειφόρο διαχείριση των δασών και να κατανοήσουν τη 
σημασία των δασών στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού και γενικότερα στην 
αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής. 
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Προαπαιτούμενες γνώσεις  

Οι μαθητές απαιτείται να έχουν βασικές δεξιότητες χειρισμού του Η/Υ και βασικές δεξιότη‐
τες χρήσης των εργαλείων αναζήτησης πληροφοριών στο Διαδίκτυο (Internet). 

 
Υλικοτεχνική υποδομή που απαιτείται 

Τα απαιτούμενα βοηθητικά εργαλεία για την εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου είναι:  
 Τεχνολογικός εξοπλισμός: Laptop, βιντεοπροβολέας, εργαστήριο με Η/Υ, εκτυπωτής 
 Λογισμικά: Internet, Windows Media Player, Microsoft Word, Google earth, ArcGis 
 Φύλλα εργασίας και αξιολόγησης 
 

Πορεία διδασκαλίας 
α) Κινητοποίηση του ενδιαφέροντος των μαθητών 

Ο καθηγητής παρουσιάζει  στους  μαθητές βίντεο από  το διαδίκτυο με θέμα «ΔΑΣΗ ΠΗΓΗ 
ΖΩΗΣ”, μέσω της χρήσης ενός υπολογιστή και ενός βιντεοπροβολέα. Οι μαθητές, καλούνται 
αφού παρατηρήσουν προσεκτικά το βίντεο να αναφερθούν σε περιγραφικές πληροφορίες 
που αποτελούν  τα στοιχεία  και  τα  ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά  της ενότητας  του δάσους. Ο 
εκπαιδευτικός μπορεί να βοηθήσει σε αυτή την διαδικασία, χρησιμοποιώντας κατευθυντή‐
ριες ερωτήσεις, όπως: Τι είναι δάσος και πώς λειτουργεί; Ποιες η ωφέλειες από τα δάση για 
την καθημερινή μας ζωή; Ποιοι οι κίνδυνοι που απειλούν τα δάση; 
 
Οι μαθητές χωρίζονται σε 4 ομάδες, και γίνεται η κατανομή των ρόλων της κάθε ομάδας. 
Για την καλύτερη οργάνωση του σεναρίου, θα διανεμηθούν οι εξής ρόλοι στους μαθητές: 
Δημοσιογράφοι, Ερευνητές, Καλλιτέχνες, Ομάδα δράσης – ενημέρωσης.  

β) Δραστηριότητες 
Η φάση αυτή υλοποιείται στο εργαστήριο πληροφορικής. Οι μαθητές της κάθε ομάδας το‐
ποθετούνται στα θρανία με τους Η/Υ και η κάθε ομάδα ασχολείται με το θέμα που επέλεξε. 
Κάθε ομάδα, δημιουργεί στην επιφάνεια εργασίας του Η/Υ το δικό της φάκελο και του δίνει 
το όνομα της εργασίας της. Πιο συγκεκριμένα: 
 
Η  ομάδα  των  δημοσιογράφων,  αναζητά  πληροφορίες  στο  διαδίκτυο  για  τις  πρόσφατες 
πυρκαγιές του 2007 που έπληξαν την Ελλάδα. Οι μαθητές αναζητούν το πρόγραμμα περιή‐
γησης στο διαδίκτυο που είναι εγκατεστημένο στον Η/Υ και χρησιμοποιούν τη μηχανή ανα‐
ζήτησης  του Google. Πληκτρολογούν στη  συνέχεια  τις  λέξεις  κλειδιά  «δασικές  πυρκαγιές 
στην Ελλάδα wikipedia»  και  επιλέγουν  το  site wikipedia.  Στη  συνέχεια, αποθηκεύουν  την 
ιστοσελίδα με τις πληροφορίες στο φάκελο τους στην Επιφάνεια εργασίας και την εκτυπώ‐
νουν.  
 
Η ομάδα των καλλιτεχνών αναζητά εικόνες στο διαδίκτυο για τις πρόσφατες πυρκαγιές του 
2007  που  έπληξαν  την  Ελλάδα,  και  για  τα Ελληνικά  δάση. Οι μαθητές αναζητούν  το πρό‐
γραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο που είναι εγκατεστημένο στον Η/Υ και χρησιμοποιούν τη 
μηχανή αναζήτησης του Google. Πληκτρολογούν  τις λέξεις κλειδιά «Ελληνικά δάση», «Δα‐
σικές πυρκαγιές» και επιλέγουν από  το μενού για την εμφάνιση εικόνων. Ο στόχος αυτής 
της ομάδας είναι η συλλογή εικόνων από καμένες εκτάσεις, σπίτια, καταστροφές του φυσι‐
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κού περιβάλλοντος, αλλά και εικόνων με την δομή των δασών και των δασικών οικοσυστη‐
μάτων. Οι εικόνες θα αποθηκευτούν στο φάκελο τους στην Επιφάνεια εργασίας και στη συ‐
νέχεια θα εκτυπωθούν. 
 
Η ομάδα των Ερευνητών θα ασχοληθεί αποκλειστικά με το λογισμικό Google earth. Οι μα‐
θητές επιλέγουν και ανοίγουν από την επιφάνεια εργασίας  το εικονίδιο της συντόμευσης 
του λογισμικού Google earth. Με την βοήθεια των εργαλείων εστίασης (zoom  in και zoom 
out), εντοπίζεται στον δορυφόρο η Ελλάδα, και στη συνέχεια γίνεται η αναζήτηση δασικών 
οικοσυστημάτων. Ο στόχος αυτής της ομάδας είναι να μάθουν τα βασικά εργαλεία από το 
μενού του λογισμικού Google Earth, όπως αναζήτηση, πλοήγηση, εισαγωγή πλέγματος και 
ορισμός μιας τοποθεσίας στο χάρτη. Με το εργαλείο της «πινέζας», καλούνται να σημειώ‐
σουν τα δασικά οικοσυστήματα που διακρίνουν με μια πρώτη ματιά από τον δορυφόρο, να 
τα αποθηκεύσουν στο φάκελο τους στην Επιφάνεια εργασίας και να τα εκτυπώσουν. 

Σχήμα 1: Εικόνα που παρουσιάζει την αναζήτηση, πλοήγηση και ορισμό μιας τοποθεσίας στο 

χάρτη στο Google Earth 

 
Η Ομάδα δράσης – ενημέρωσης θα ασχοληθεί αποκλειστικά με το λογισμικό ArcGis. Ο εκ‐
παιδευτικός θα έχει από πριν προετοιμάσει δεδομένα των Εθνικών Δρυμών της Ελλάδας σε 
ψηφιακή  μορφή  (πηγή  δεδομένων:  http://geodata.gov.gr/geodata/)  και  θα  ζητήσει  από 
τους μαθητές να προετοιμάσουν 2 χάρτες που θα απεικονίζουν τους Εθνικούς Δρυμούς της 
Πάρνηθας και του Ολύμπου. Οι χάρτες θα σχεδιαστούν με την βοήθεια διαφόρων εργαλεί‐
ων χαρτογράφησης του λογισμικού ArcGis, όπως πχ κλίμακα, βορρά, υπόμνημα. Ο στόχος 
αυτής της ομάδας είναι να σχεδιάσουν δύο ολοκληρωμένους χάρτες, στη σωστή κλίμακα, 
και να τον αποθηκεύσουν σαν αρχείο εικόνας στον φάκελο της ομάδας τους. 
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Σχήμα 2: 

Εικόνα που παρουσιάζει τη δημιουργία χάρτη στο ArcGIS. 

 
Οι μαθητές της κάθε ομάδας καλούνται να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα των εργασιών 
τους στους συμμαθητές τους. 
 

γ) Εφαρμογή 
Η φάση αυτή υλοποιείται στο εργαστήριο πληροφορικής. Οι ομάδες καλούνται να συνερ‐
γαστούν  μεταξύ  τους  και  να  ετοιμάσουν  ένα φυλλάδιο  με οδηγίες προς  τους Επισκέπτες 
ενός Εθνικού Δρυμού. 

  
δ) Ανακεφαλαίωση 

Η φάση αυτή υλοποιείται στο εργαστήριο πληροφορικής. Ο εκπαιδευτικός συζητά με τους 
μαθητές για την πορεία των δραστηριοτήτων και για την αποτελεσματικότητα της συνεργα‐
σίας των μαθητών μεταξύ τους. Οι μαθητές καλούνται να εκφράσουν τις απορίες τους, να 
αναφέρουν τις δυσκολίες που πιθανόν να αντιμετώπισαν και να περιγράψουν τις εντυπώ‐
σεις τους για την μέθοδο διδασκαλίας και τις δραστηριότητες στις οποίες συνεργάστηκαν, 
μέσω ενός ερωτηματολογίου διαθέσεων που έχει σχεδιαστεί ειδικά για τον σκοπό αυτό. 
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Περίληψη 

Η παρούσα εισήγηση συνιστά μια προσπάθεια διερεύνησης της αποτελεσματικότητας της 
χρήσης ψηφιακών παιχνιδιών στη μαθησιακή διαδικασία.  Πρόκειται  για  την  παρουσίαση 
μιας  εκπαιδευτικής  παρέμβασης  με  τη  χρήση  του  ψηφιακού  παιχνιδιού  «Ηλεκτρο‐
δωμάτιο» στην Ε΄ τάξη Δημοτικού στο μάθημα της Φυσικής και συγκεκριμένα στη διδασκα‐
λία του κεφαλαίου του Ηλεκτρισμού, πλαισιωμένη και με άλλες σχετικές παιγνιώδεις δρα‐
στηριότητες. Η υλοποίησή της κρίνεται ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και αποτελεσματική καθώς 
μέσα από διάφορα στάδια αξιολόγησης των γνώσεων των μαθητών και όχι μόνο, φαίνεται 
η ουσιαστική εμπλοκή των μαθητών με το ψηφιακό μέσο αλλά κυρίως η κατάκτηση ποικί‐
λων μαθησιακών στόχων παράλληλα με τη χαρά του παιχνιδιού. Η εκπαιδευτική παρέμβα‐
ση υλοποιήθηκε σε ένα τμήμα 15 μαθητών της Ε΄ τάξης, οι οποίοι συμμετείχαν χωρίς πρώ‐
τα να έχουν διδαχθεί τη διδακτική ενότητα του Ηλεκτρισμού από το σχολικό τους βιβλίο. 
Μέσα από  τη διάδραση  των  μαθητών  με  το ψηφιακό  παιχνίδι διερευνάται πέρα από  τον 
ψυχαγωγικό του χαρακτήρα η μαθησιακή του αποτελεσματικότητα στην διδασκαλία περί‐
πλοκων φυσικών φαινομένων. 

Λέξεις‐ Κλειδιά: Φυσική, ηλεκτρισμός, ψηφιακό παιχνίδι 

Εισαγωγή 

Είναι κοινά αποδεκτό ότι η εξέλιξη  των Τεχνολογιών  της Πληροφορικής και των Επικοινω‐
νιών (ΤΠΕ) έχει συμβάλει στη διαμόρφωση νέων εκπαιδευτικών μεθόδων και πρακτικών, οι 
οποίες επιτρέπουν τη χρήση νέων μέσων αναπαράστασης της γνώσης και συμμετοχής του 
εκπαιδευόμενου στη μαθησιακή διαδικασία. Ωστόσο, η δυναμική των νέων τεχνολογιών θα 
μπορούσε  να αξιοποιηθεί περαιτέρω, παρέχοντας περισσότερη «δέσμευση»,  διασκέδαση 
και  κινητοποίηση στο μαθητή.  Τα  τελευταία  χρόνια η  ευρεία διάδοση  των ηλεκτρονικών 
παιχνιδιών σε ένα μεγάλο μέρος του νεανικού κοινού έχει κινήσει το ενδιαφέρον αρκετών 
ερευνητών, οι οποίοι προσπαθούν να διαπιστώσουν εάν και με ποιο τρόπο είναι δυνατό να 
μετατραπούν  τα  ηλεκτρονικά  παιχνίδια  σε  ένα  βοηθητικό  μέσο  για  μια  αποτελεσματική 
μαθησιακή διαδικασία.  

Μάθηση και ψηφιακά παιχνίδια 

Τα ψηφιακά παιχνίδια είναι πλέον αναπόσπαστο στοιχείο της κουλτούρας της νέας γενιάς 
και  μάλιστα  χαρακτηρίζονται  ως  ευχάριστες  δραστηριότητες  για  τις  νεαρές  ηλικίες  γιατί 
μπορούν  να  δημιουργήσουν  κίνητρα  στους  παίκτες  με  τρεις  τρόπους,  τη  φαντασία,  την 
πρόκληση  και  την  περιέργεια  (Malone, 1980).  Ο  αριθμός  των παιδιών ηλικίας 10  έως 12 
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ετών που ασχολείται με τις ΤΠΕ και ειδικότερα με τα ψηφιακά παιχνίδια αυξάνεται σημα‐
ντικά καθώς το περιβάλλον ενός ψηφιακού παιχνιδιού είναι δελεαστικό, εντυπωσιακό και 
απορροφά τους χρήστες. Επιπλέον, η ποιότητα των γραφικών και ο ρεαλισμός που μπορεί 
πλέον  να  επιτευχθεί,  αυξάνει  την  αίσθηση  συμμετοχής  και  συμβάλλει  στην  ταύτιση  του 
παίκτη με το ρόλο που διαδραματίζει μέσα στο παιχνίδι (Poole, 2000). 

Η ακαδημαϊκή κοινότητα έχει πλέον εναγκαλιστεί τα ψηφιακά παιχνίδια ως πεδίο έρευνας. 
Επιπλέον  ο  εκπαιδευτικός  τομέας  έχει  ανακαλύψει ότι  τα  ψηφιακά  παιχνίδια αποτελούν 
μια ιδανική πλατφόρμα διάδρασης, που υποστηρίζει και προάγει τη μάθηση. Τα παιχνίδια 
για ηλεκτρονικό υπολογιστή είναι ένα δημοφιλές και αποτελεσματικό μέσον, που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε ποικίλες μορφές εκπαίδευσης και κατάρτισης προκειμένου να προσφέ‐
ρει κίνητρα στους μαθητευόμενους, να τους βοηθήσει να επικεντρώσουν την προσοχή τους 
σε αυτά που μαθαίνουν και να αποκτήσουν ουσιαστικές γνώσεις που θα παραμείνουν βα‐
θιά χαραγμένες μέσα τους.  

Την τελευταία δεκαετία, τους ερευνητές απασχολεί το ερώτημα: πως στην πραγματικότητα 
μαθαίνουν οι παίκτες να παίζουν ηλεκτρονικά παιχνίδια; Μήπως η δραστηριότητα  του  να 
παίζει κανείς αυτά τα παιχνίδια συνιστά έναν ιδιαίτερα αποτελεσματικό τρόπο για να οργα‐
νώνονται οι μαθησιακές δραστηριότητες;  (Gee, 2003). Τα αλληλεπιδραστικά και πολυμορ‐
φικά χαρακτηριστικά των ηλεκτρονικών παιχνιδιών θεωρούνται  ιδιαίτερα  ισχυρά στοιχεία 
όσον αφορά τη μάθηση.  

Οι Casey & Ramsammy (1992) μελέτησαν την τεράστια εκπαιδευτική δυνατότητα των ηλε‐
κτρονικών παιχνιδιών. Όπως αναφέρει ο Gifford (1991) τα ηλεκτρονικά παιχνίδια είναι ένα 
μέσο τόσο πολύ ελκυστικό όσο και αποτελεσματικό. Έχει τη δυνατότητα να αναπτύσσει τη 
φαντασία, την ικανότητα να επιλύει κανείς προβλήματα και ενθαρρύνει την ανάπτυξη χω‐
ροταξικών δεξιοτήτων. Επίσης μπορεί να παρέχει γνώση για διαφορετικούς πολιτισμούς και 
να αναπτύσσει τη φαντασία του παίκτη. Έτσι κάθε τύπος παιχνιδιού συνδέεται με διαφορε‐
τικές δεξιότητες που σχετίζονται με τη μάθηση και την εκπαίδευση. Στα αποτελέσματα αυτά 
λαμβάνονται υπόψη οι μεταβλητές του φύλου, του γένους , της ηλικίας και του ακαδημαϊ‐
κού επιπέδου. Για παράδειγμα τα παιχνίδια arcade μπορεί να είναι βοηθητικά στην ψυχο‐
κινητική ανάπτυξη και στον προσανατολισμό στο χώρο, τα παιχνίδια ρόλων και στρατηγικής 
μπορούν να συμβάλουν στην καλλιέργεια στάσεων  και αξιών  καθώς  και στην δημιουργία 
εσωτερικών κινήτρων, τα παιχνίδια puzzle στην ανάπτυξη της λογικής σκέψης και  τα παι‐
χνίδια προσομοίωσης μπορούν να συμβάλλουν στην καλλιέργεια τεχνικών δεξιοτήτων. 

ΤΠΕ και Φυσικές Επιστήμες 

Η συστηματική παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ, η χρήση των εννοιολογικών χαρτών μέσω 
υπολογιστή και η αναγκαιότητα ένταξης της συνεργατικής μάθησης στη μαθησιακή διαδι‐
κασία είναι οι δομικοί λίθοι στους οποίους στηρίζεται η νέα προσέγγιση διδασκαλίας που 
επιδιώκεται τα τελευταία χρόνια στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Η χρήση της τεχνολογίας 
βελτιώνει  τις στάσεις  των μαθητών/τριών απέναντι στο μάθημα  των Φυσικών Επιστημών 
καθώς παρέχει στους μαθητές τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσουν με τους υπολογιστές, να 
αναγνωρίζουν προβλήματα, να κάνουν προβλέψεις, να γράφουν υποθέσεις, να χειρίζονται 
μεταβλητές σε πειράματα και να συλλέγουν δεδομένα, να εξάγουν συμπεράσματα και να 
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τα ερμηνεύουν, να ερευνήσουν, να πειραματιστούν, να θέσουν ερωτήματα και να καταλή‐
ξουν σε απαντήσεις που να αφορούν στον πραγματικό κόσμο βελτιώνοντας την εννοιολογι‐
κή τους κατανόηση.  

Ένας ακόμη λόγος για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στις Φυσικές Επιστήμες είναι οι δυνατότητες 
που προσφέρουν ώστε να  εμπλακούν  οι μαθητές σε αυθεντικές καταστάσεις  που  προσο‐
μοιάζουν  με  επιστημονικές  και  οδηγούν  στη  μύηση  στην  επιστημονική  διερεύνηση  των 
φαινομένων. Στην εκπαίδευση οι μαθητές έχουν δυσκολίες στην κατανόηση. Οι πολλαπλές 
εφαρμογές των ΤΠΕ στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών με τις νέες δυνατότητες που 
αναδεικνύουν, φαίνεται να αποκτούν  ιδιαίτερα  σημαντικές προοπτικές ως πεδίο έρευνας 
και ανάπτυξης. Οι περισσότερες σύγχρονες εξελίξεις στο χώρο των εφαρμογών των ΤΠΕ στη 
διδασκαλία  των Φυσικών  Επιστημών, υποστηρίζουν  τη διερευνητική  μάθηση με δραστη‐
ριότητες εποικοδόμησης, τον εμπλουτισμό της πειραματικής εργασίας, καθώς και την κατα‐
νόηση της επιστημονικής γνώσης με συνεργατικές δραστηριότητες.  

Σχεδιασμός εκπαιδευτικής παρέμβασης για τη διδασκαλία της Φυσικής 

 μέσω ψηφιακού παιχνιδιού 

Το  παιχνίδι  που  επιλέξαμε  για  την  εκπαιδευτική  παρέμβαση  ονομάζεται  «Ηλεκτρο‐
δωμάτιο». Πρόκειται για ένα διαδραστικό ψηφιακό παιχνίδι εστιασμένο στο φαινόμενο του 
ηλεκτρισμού.  Απευθύνεται  σε μαθητές  της Ε΄  Δημοτικού  και  προσπαθεί  να καλύψει  τους 
διδακτικούς  στόχους  της  ενότητας  «Ηλεκτρισμός»  του  σχολικού  βιβλίου  «ΦΥΣΙΚΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ‐ Ερευνώ και Ανακαλύπτω»  (ΥΠΒΔΜΘ, ΠΙ)   και το περιεχόμενό του στηρίζεται 
στο επίσημο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Το εν λόγω ψηφιακό παιχνίδι αναπτύχθηκε 
από  την  Κα Τομαρά Μαρίνα στα πλαίσια διπλωματικής  εργασίας στο Διαπανεπιστημιακό 
Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Τεχνολογίες  της Επικοινωνίας και  της 
Πληροφορίας  για  την  Εκπαίδευση»  (http://www.icte.ecd.uoa.gr/),  υπό  την  επίβλεψη  του 
Επίκουρου Καθηγητή κ. Γκούσκου Δημήτρη. Το παιχνίδι περιλαμβάνει ποικίλα διαδραστικά 
πειράματα‐δοκιμασίες που αφορούν  τον ηλεκτρισμό και τη σχέση  του με  την καθημερινή 
ζωή. Ο παίκτης καλείται να πειραματιστεί με αντικείμενα του ηλεκτρισμού μαθαίνοντας τη 
λειτουργία και τη σωστή χρήση τους. Σημαντικό στοιχείο του παιχνιδιού είναι ότι προσφέ‐
ρει τις ελάχιστες απαραίτητες οδηγίες στον παίκτη αφήνοντας του περιθώριο να ανακαλύ‐
ψει μόνος του τη λύση στις δοκιμασίες. 

Μεθοδολογία και στοχοθεσία εκπαιδευτικής παρέμβασης 

Η παρέμβαση υλοποιήθηκε  το  χρονικό διάστημα 3‐17 Δεκεμβρίου 2012  στο 2ο Δημοτικό 
σχολείο Αλιβερίου. Έλαβαν μέρος 15 μαθητές της Ε΄τάξης , οι οποίοι δεν είχαν διδαχθεί το 
συγκεκριμένο  κεφάλαιο  της  Φυσικής,  συνεπώς  οι  γνώσεις  τους  προέρχονταν  μόνο  από 
προσωπικές εμπειρίες. Χρειάστηκαν  δύο εβδομάδες και  5 διδακτικές ώρες για να ολοκλη‐
ρωθούν τα τέσσερα στάδια της παρέμβασης. Οι  χώροι όπου υλοποιήθηκαν οι δοκιμασίες 
είναι  η αίθουσα διδασκαλίας,  το εργαστήριο  Υπολογιστών  που  διαθέτει  το  σχολείο  και ο 
εξωτερικός  χώρος  της αυλής. Το εποπτικό υλικό αποτέλεσαν  :   πλαστικοποιημένες κάρτες 
ιδιόχειρης κατασκευής, 5 ηλεκτρονικοί υπολογιστές με διαδικτυακή σύνδεση, το ηλεκτρονι‐
κό παιχνίδι «Ηλεκτρο‐δωμάτιο» στη διεύθυνση:   http://users.sch.gr/mtomara/ilektrodwma 
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tio.swf,  βασικά  υλικά  για  τη  δημιουργία  ηλεκτρικού  κυκλώματος  (λαμπτήρας,  μπαταρία, 
καλώδια) και τέλος φύλλα αξιολόγησης για κάθε μαθητή. 

Οι στόχοι που θέσαμε ήταν πολλαπλοί και ταξινομούνται στις εξής κατηγορίες:  

Γνωστικοί Στόχοι 

 Να αποκτήσουν οι μαθητές βασικές γνώσεις για τα φαινόμενα τα σχετικά με το ηλεκτρικό 
ρεύμα,  τα  απλά  ηλεκτρικά  κυκλώματα  με  μπαταρίες,  διακόπτες  και  λαμπτήρες  και  να 
ευαισθητοποιηθούν  για  τους  κινδύνους που προκύπτουν  από  τη  χρήση  της ηλεκτρικής 
ενέργειας.  

 Να διαπιστώσουν  οι μαθητές  το σωστό  τρόπο σύνδεσης μιας  λάμπας με  μια  μπαταρία 
στο κύκλωμα.  

 Να  είναι σε θέση  να αναγνωρίσουν οι μαθητές ποια υλικά επιτρέπουν τη διέλευση του 
ηλεκτρικού ρεύματος (αγωγοί) και ποια δεν την επιτρέπουν (μονωτές). 

 Να διαπιστώσουν οι μαθητές ότι υπάρχουν πολλά είδη μπαταριών και ότι κάθε ηλεκτρική 
συσκευή λειτουργεί με ένα συγκεκριμένο είδος μπαταρίας.  

Κοινωνικοί Στόχοι 

 Να συνεργαστούν  για  ένα  κοινό  σκοπό  (ομαδοσυνεργατικότητα)  και  να  καλλιεργήσουν 
επικοινωνιακές δεξιότητες 

 Να βιώσουν τον υγιή ανταγωνισμό αλληλεπιδρώντας με τους συμμαθητές τους 

Συναισθηματικοί στόχοι       

 Να  νιώσουν  ικανοποίηση  από  την επίτευξη  των στόχων  τους βιώνοντας  ταυτόχρονα  τη 
χαρά του παιχνιδιού 

 Να  νιώσουν ευχαρίστηση από  την απόκτηση γνώσεων πάνω σε ένα επιστημονικό θέμα  
και να αποκτήσουν θετική στάση απέναντι στις φυσικές επιστήμες . 

Υλοποίηση εκπαιδευτικής παρέμβασης 

Τα τέσσερα στάδια στα οποία υλοποιήθηκε η παρέμβαση είναι τα εξής:  

1. Παιχνίδι μνήμης με κάρτες (memory card) (1 διδακτική ώρα) 

Στο στάδιο αυτό δώσαμε στους μαθητές τις πλαστικοποιημένες κάρτες που απεικόνιζαν στη 
μια πλευρά  τους  την Πηγή  και  το Λάμπη,  τους πρωταγωνιστές δηλαδή  του  ηλεκτρονικού 
παιχνιδιού, και από  την άλλη  τα μέρη ενός ηλεκτρικού κυκλώματος  (λαμπτήρα, μπαταρία 
και καλώδια). Τους  ζητήσαμε να διαλέξουν με τυχαίο τρόπο μια από αυτές και έπειτα να 
χωριστούν σε ομάδες των 3 ατόμων κατά τέτοιο τρόπο, ώστε κάθε μια από αυτές να διαθέ‐
τει και τις 3 κάρτες με τα μέρη του κυκλώματος. Έπειτα έπαιξαν ένα παιχνίδι μνήμης, καθώς 
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κάθε ομάδα κλήθηκε να σχηματίσει ζευγάρια από όμοια στοιχεία χρονομετρώντας την επί‐
δοσή τους, προκειμένου να αναδειχτεί μια ομάδα νικήτρια. Οι μαθητές απόλαυσαν το παι‐
χνίδι, βίωσαν τον υγιή ανταγωνισμό και έπαιξαν με ευχαρίστηση αυτό το γνωστό σε όλους 
παιχνίδι. Όλες οι ομάδες ολοκλήρωσαν σχετικά γρήγορα τη δοκιμασία, με μέγιστο χρόνο τα 
21 δευτερόλεπτα, αλλά νικήτρια αναδείχθηκε αυτή που τα κατάφερε σε 8 δευτερόλεπτα. 

2. Ηλεκτρονικό παιχνίδι «Ηλεκτρο‐δωμάτιο» (2 διδακτικές ώρες) 

Στο εργαστήριο Πληροφορικής   συνδεθήκαμε με το ψηφιακό παιχνίδι «Ηλεκτρο‐δωμάτιο» 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://users.sch.gr/mtomara/ilektrodwmatio.swf  .  Οι ομάδες 
των  τριών  (3)  μαθητών    κάθισαν  μπροστά  στους  υπολογιστές  και  αρχικά  τους  δόθηκαν 5 
λεπτά να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν με το ψηφιακό περιβάλλον. Έπειτα κλήθηκαν α‐
τομικά ένας‐ ένας παίκτης από κάθε ομάδα έπαιζε το παιχνίδι έχοντας βέβαια τη βοήθεια 
των συμπαικτών του, οι οποίοι παρακολουθούσαν με αφοσίωση  , καθώς στη συνέχεια θα 
έπρεπε να παίξουν και οι ίδιοι. Στο στάδιο αυτό κλήθηκαν οι μαθητές να παίξουν ομαδικά, 
δηλαδή και οι τρεις μαθητές κάθε ομάδας με τις γνώσεις που ήδη αποκόμισαν από την ε‐
νασχόλησή τους με αυτό, να προσπαθήσουν να πετύχουν το καλύτερο δυνατό σκορ, ώστε 
να ξεπεράσουν τις επιδόσεις των άλλων ομάδων. Πράγματι τα παιδιά επιδόθηκαν σε έναν 
αγώνα παιχνιδιού, επαναλαμβάνοντας πολλές φορές από την αρχή το παιχνίδι και ξαναπαί‐
ζοντας όλες  τις δοκιμασίες,  προκειμένου  να βελτιώσουν  το σκορ  τους  και παρακολουθώ‐
ντας με αγωνία την πορεία των υπολοίπων. Τα τελευταία 10 λεπτά της 2ης  διδακτικής ώρας, 
ακολούθησε συζήτηση σχετικά με τα όσα είδαν οι μαθητές στο ψηφιακό αυτό περιβάλλον, 
ώστε να εμπεδώσουν τα φαινόμενα που σχετίζονται με τον ηλεκτρισμό με βάση τους στό‐
χους του Αναλυτικού προγράμματος. 

Τα παιδιά έδειξαν κατενθουσιασμένα με  το «Ηλεκτρο‐δωμάτιο», παρόλο που το περιεχό‐
μενό του είναι μαθησιακό κι όχι ψυχαγωγικό, και δήλωσαν ότι θα συνεχίσουν την προσπά‐
θεια τους στο σπίτι , ώστε να καταφέρουν να φτάσουν το σκορ μέχρι το τέλος. Γενικά, όσον 
αφορά την ενασχόληση των μαθητών με το ψηφιακό παιχνίδι πάνω σε ένα δύσκολο σχετι‐
κά γνωστικό αντικείμενο, πρέπει να  πούμε  ότι  ο βαθμός προσήλωσης, επιμονής και προ‐
σπάθειας ήταν εντυπωσιακός, καθώς αν και κλήθηκαν να παίξουν πολλές φορές , κάθε φο‐
ρά επιδείκνυαν ολοένα και περισσότερη θέληση να παίξουν για να βελτιώσουν τις επιδό‐
σεις τους. Ταυτόχρονα βίωσαν τη χαρά του παιχνιδιού, τη μάθηση μέσα από το παιχνίδι, τη 
συνεργατικότητα και τον υγιή ανταγωνισμό. Η ικανοποίηση των μαθητών φάνηκε σε όλη τη 
διάρκεια της ενασχόλησής τους μέσα από τις φωνές τους, τα σχόλια και τις εκφράσεις του 
προσώπου τους που μαρτυρούσαν αγωνία και επίμονη προσπάθεια. Αρκετοί μάλιστα είχαν 
σηκωθεί και ρωτούσαν τις υπόλοιπες ομάδες για το σκορ τους, έχοντας ένα ακόμη κίνητρο 
για να εντείνουν τις προσπάθειές τους. 

3. Παιχνίδι «κρυμμένου θησαυρού» στο προαύλιο του σχολείου (1 διδακτική ώρα) 

Δύο μέρες αφού  τα παιδιά  είχαν  παίξει με  το ψηφιακό παιχνίδι, έπαιξαν  το παιχνίδι  του 
«Κρυμμένου Θησαυρού» στην αυλή. Ο Λάμπης και η Πηγή με ένα μήνυμα που έστειλαν σε 
κάθε ομάδα προσκαλούσαν όλους τους μαθητές να συγκεντρωθούν στην αυλή και να ανα‐
ζητήσουν τις κάρτες με τα υλικά που χρειάζονται για να φτιαχτεί  ένα απλό ηλεκτρικό κύ‐
κλωμα,  δηλαδή  τα  καλώδια,  τη  μπαταρία,  το  λαμπάκι  και  τον  διακόπτη,  οι  οποίες  ήταν 
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κρυμμένες σε διάφορα σημεία στο προαύλιο. Στη φάση αυτή φάνηκε για άλλη μια φορά η 
χαρά  κι ο ενθουσιασμός που προσφέρει  το παιχνίδι στα παιδιά, ακόμη  και αν αυτό περι‐
λαμβάνει δοκιμασίες με γνωστικό περιεχόμενο. Το γράμμα του Λάμπη και της Πηγής κινη‐
τοποίησε  τους μικρούς μας φίλους που ανυπομονούσαν  να βγουν στην αυλή.  Σε όλη  τη 
διάρκεια του παιχνιδιού έτρεχαν, έψαχναν και επίμονα αναζητούσαν τις απαντήσεις στους 
γρίφους που τους δόθηκαν προσπαθώντας να θυμηθούν τα όσα είδαν και έμαθαν στο ψη‐
φιακό παιχνίδι.  

4. Αξιολόγηση (1 διδακτική ώρα). 

Στο τελευταίο στάδιο της παρέμβασης, δύο μέρες μετά το παιχνίδι του κρυμμένου θησαυ‐
ρού, δόθηκαν στους μαθητές τα φύλλα αξιολόγησης που περιείχαν ασκήσεις εμπνευσμένες 
από  τις  δοκιμασίες  του ψηφιακού παιχνιδιού.  Σε  μια  διδακτική ώρα  τα παιδιά  ,  ατομικά 
αυτή τη φορά, συμπλήρωσαν τα φύλλα με βάση τις γνώσεις που αποκόμισαν από όλες τις 
δραστηριότητες που προηγήθηκαν.  Τα φύλλα  αυτά βαθμολογήθηκαν  με άριστα  το 10  (5 
ασκήσεις από 2 βαθμούς η καθεμία) και με επιμέρους χαρακτηρισμούς των επιδόσεων: 4‐6 
Μέτρια, 6‐8 Πολύ καλά, 8‐10 Άριστα. Στο γράφημα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα απο‐
τελέσματα των επιδόσεων των παιδιών. 

 

 

 

Διάγραμμα 1: Αποτελέσματα φύλλου αξιολόγησης 

Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι  τα παιδιά στο σύνολό τους απέκτησαν  τις βασικές 
γνώσεις γύρω  από  τον  ηλεκτρισμό, και σε αυτό συνέβαλε όχι  μόνο  το ψηφιακό παιχνίδι, 
αλλά  και  οι δοκιμασίες  στο  παιχνίδι  του κρυμμένου θησαυρού  που συνέτεινε στην εμπέ‐
δωση της γνώσης. Γενικά, οι μαθητές παρακολούθησαν με ενδιαφέρον τη διαφορετική αυ‐
τή διδασκαλία σε ένα γνωστικό αντικείμενο που δεν είχαν διδαχτεί από πριν με τον παρα‐
δοσιακό  τρόπο,  και  από  τις επιδόσεις  τους συνολικά  σε όλες  τις φάσεις  της παρέμβασης 
οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι ήταν αρκετά  ικανοποιητικές. Παράλληλα,  ιδιαιτέρως ση‐
μαντικό είναι το γεγονός ότι συνδύασαν τη μάθηση με τη διασκέδαση και διαπίστωσαν ότι 
τα ηλεκτρονικά παιχνίδια μπορούν να χρησιμοποιηθούν και με διδακτικό προσανατολισμό. 
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Κριτική αποτίμηση και αξιολόγηση εκπαιδευτικής παρέμβασης 

Η υλοποίηση της εκπαιδευτικής παρέμβασης θεωρούμε ότι ήταν επιτυχής αν λάβουμε υ‐
πόψη ότι οι στόχοι που θέσαμε επιτεύχθηκαν σε μεγάλο βαθμό. Πρέπει να σημειώσουμε 
ότι οι μαθητές ανταποκρίθηκαν πλήρως στις απαιτήσεις  της παρέμβασης, συνεργάστηκαν 
σε γενικές γραμμές άψογα, συμμετείχαν ενεργά σε όλες τις δοκιμασίες , επέδειξαν ιδιαίτε‐
ρο ενδιαφέρον και αφοσίωση. Η ενασχόλησή τους με το ψηφιακό, κι όχι μόνο, παιχνίδι λει‐
τούργησε ως εφαλτήριο για την ανακάλυψη των φαινομένων που σχετίζονται με τον ηλε‐
κτρισμό και ουσιαστικά δημιούργησε εσωτερικά κίνητρα στους μαθητές και τους υποκίνησε 
πολύ περισσότερο απ’ ότι η συμβατική διδασκαλία, όπως έχουν υποστηρίξει και ερευνητές 
(Κlawe 1999, Prensky 2002, Facer 2003 ).  

Πιο συγκεκριμένα, τα χαρακτηριστικά που διαθέτουν γενικά τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, αλ‐
λά και το συγκεκριμένο που χρησιμοποιήσαμε, όπως ο έλεγχος, η πρόκληση, η περιέργεια, 
ο ανταγωνισμός  προκαλούν  εσωτερική  υποκίνηση  (Malone 1980).  Διαπιστώθηκε,  λοιπόν, 
ότι οι μαθητές ενεπλάκησαν σε μια δημιουργική διαδικασία προσπαθώντας να δοκιμάσουν, 
να αναπτύξουν  και  να  εφαρμόσουν  τις  γνώσεις  τους,  αλλά  κυρίως  να  μάθουν πράγματα 
που δεν γνώριζαν, ενώ ταυτόχρονα διασκέδαζαν  (Malone 1980).  Επίσης, σύμφωνα  και με 
τις απόψεις του Papert (1993)  , το ψηφιακό παιχνίδι προσέδωσε ένα γρήγορο και συνάμα 
ενδιαφέρον ρυθμό στη διδασκαλία, σε αντίθεση με τα συμβατικά διδακτικά μέσα, τα οποία 
καθιστούν αργή  και  βαρετή  τη  διαδικασία.  Επομένως,  μπορούμε να  πούμε  ότι  τα παιδιά 
γνώρισαν μέσω  της εκπαιδευτικής αυτής παρέμβασης ένα καινοτόμο μαθησιακό μοντέλο 
που  συνδύαζε  την  ανακαλυπτική  και  τη  βιωματική  μάθηση  καθώς  και  τη  μάθηση  μέσω 
συμμετοχής σε ομάδες. 

Φάνηκε λοιπόν από  την αποδοχή  που  είχε  το ψηφιακό παιχνίδι «Ηλεκτρο‐δωμάτιο»  από 
τους μαθητές ότι τα ηλεκτρονικά παιχνίδια μπορούν να χρησιμοποιηθούν όχι μόνο για την 
εμπέδωση της ύλης, αλλά για τη βασική μάθηση δύσκολων ή περίπλοκων γνωστικών αντι‐
κειμένων, όπως ο Ηλεκτρισμός. Σύμφωνα με τον Prensky η μάθηση που βασίζεται στο Ψη‐
φιακό Παιχνίδι μπορεί  να παίξει  καταλυτικό ρόλο  στην  εκμάθηση περιεχομένου  που δεν 
είναι  ελκυστικό  αλλά αποτελεί  γνώση  που πρέπει  να αποκτηθεί.  Στο  μάθημα  λοιπόν  της 
Φυσικής, που για πολλούς μαθητές είναι αποκρουστικό, δυσνόητο ή ανιαρό, ένα ψηφιακό 
παιχνίδι εμπνευσμένο από την καθημερινή ζωή κατάφερε να τους κινητοποιήσει και ταυτό‐
χρονα να τους μεταδώσει τις γνώσεις που προβλέπει το αναλυτικό πρόγραμμα. Έτσι επιβε‐
βαιώνεται  η  πεποίθηση  του  Prensky  ότι  μπορούν  να  δοθούν  κίνητρα  για  την  εκμάθηση 
γνωστικών αντικειμένων που είναι δύσκολο να διδαχθούν είτε επειδή είναι βαρετά είτε πε‐
ρίπλοκα,  και  μπορούμε  να  κάνουμε  τους  εκπαιδευόμενους  να  μαθαίνουν  με  τη  θέλησή 
τους, όπως συνέβη με τους μαθητές μας. 

Συμπεράσματα 

Καταλήγοντας επισημαίνουμε ότι η δραστηριοποίηση του μαθητή αποτελεί μια από τις βα‐
σικές προϋποθέσεις για την επίτευξη θετικών μαθησιακών αποτελεσμάτων. Επομένως, θε‐
ωρείται αναγκαία η μετεξέλιξη του υπάρχοντος εκπαιδευτικού σκηνικού προς ένα νέο,  το 
οποίο θα υποκινεί τον εκπαιδευόμενο, εντάσσοντας τον σε μια ενεργητική μαθησιακή δια‐
δικασία. Από τη βιβλιογραφική μελέτη διαπιστώθηκε ότι αρκετοί ερευνητές υποστηρίζουν 
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τη χρήση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών ως υποβοηθητικό μέσο για την επίτευξη των μαθη‐
σιακών στόχων. Η άποψη τους αυτή στηρίζεται στην καταλυτική επίδραση των ηλεκτρονι‐
κών παιχνιδιών στο νεανικό πληθυσμό, όσο και στο γεγονός ότι  τα ηλεκτρονικά παιχνίδια 
φαίνεται να υποκινούν με έναν περισσότερο εποικοδομητικό τρόπο από αυτόν που υιοθε‐
τεί έως τώρα η συμβατική εκπαίδευση.  

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο κινήθηκε και η εκπαιδευτική μας παρέμβαση, με την οποία επι‐
χειρήσαμε να εισαγάγουμε ένα ψηφιακό παιχνίδι με ξεκάθαρους βέβαια μαθησιακούς στό‐
χους  στην  τάξη  και  να διδάξουμε μια συγκεκριμένη  διδακτική  ενότητα με αυτό αλλά και 
άλλες παιγνιώδεις δραστηριότητες. Η εμπειρία αυτή υπήρξε πραγματικά αποκαλυπτική για 
τον ενθουσιώδη τρόπο με τον οποίο τα παιδιά ενεπλάκησαν με το ψηφιακό παιχνίδι, παρό‐
λο που σχετιζόταν αυτό με το μάθημα της Φυσικής και δεν είχε ψυχαγωγικό προσανατολι‐
σμό. Ωστόσο, το απόλαυσαν, ενθουσιάστηκαν, διασκέδασαν αλλά ταυτόχρονα έμαθαν έν‐
νοιες του ηλεκτρισμού και συνειδητοποίησαν ότι το παιχνίδι μπορεί να έχει και μαθησιακό 
αποτέλεσμα.  

Για  εμάς  τους  εκπαιδευτικούς  η  παρέμβαση  λειτούργησε  ως  εφαλτήριο  για  να  συλλογι‐
στούμε ότι τελικά τα ψηφιακά μέσα και δη τα ψηφιακά παιχνίδια μπορούν να λειτουργή‐
σουν αποτελεσματικά στην τάξη μας, αρκεί να τα χρησιμοποιήσουμε μέσα σε ένα διδακτικό 
σενάριο με ξεκάθαρους στόχους. Τα μέσα αυτά σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν το 
ρόλο του δασκάλου, αλλά συνιστούν ένα «όπλο» στα χέρια του, προκειμένου να συμβαδί‐
σει με τις τεχνολογικές εξελίξεις, τα ενδιαφέροντα των μαθητών του και να χτίσει τη διδα‐
σκαλία του με έναν ελκυστικό και ταυτόχρονα αποτελεσματικό τρόπο.  

Τέλος, πρέπει να επισημάνουμε ότι από την εμπειρία μας η διδασκαλία της διδακτικής αυ‐
τής ενότητας με το ψηφιακό παιχνίδι λειτούργησε πολύ θετικά για αρκετούς μαθητές, που 
είτε δε έχουν βρει κάποιο κίνητρο μάθησης στην παραδοσιακή τάξη στο μάθημα της Φυσι‐
κής κι όχι μόνο είτε έχουν εν γένει μαθησιακές δυσκολίες στην κατανόηση επιστημονικών 
εννοιών. Επομένως, αξίζει να επεκταθεί η χρήση  του και να γίνει γενικότερα μια προσπά‐
θεια σχεδιασμού και παραγωγής εκπαιδευτικών ψηφιακών παιχνιδιών που θα ανταποκρί‐
νονται όχι μόνο στο αναλυτικό πρόγραμμα αλλά κυρίως στα χαρακτηριστικά και στις ανά‐
γκες των παιδιών. 
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Διδασκαλία της Χημικής Ισορροπίας με το λογισμικό PhET 
Χημεία Β λυκείου Θετικής κατεύθυνσης 

 
Μίχας Γιάννης  

Υπεύθυνος ΕΚΦΕ Εύβοιας , χημικός 
ymichas@sch.gr 

 

Περίληψη 

Οι μαθητές θα μεταβάλουν τα μεγέθη ενέργεια ενεργοποίησης Εα, μεταβολή ενθαλπίας ΔΗ, 
θερμοκρασία θ, αρχικό πληθυσμό μορίων αντιδρώντων και  προϊόντων nA, nB  σε μια υπο‐
θετική αντίδραση  Α  Β  και θα μελετήσουν πως επηρεάζουν οι αλλαγές αυτές το τελικό 
πληθυσμό τω μορίων Α και Β. Θα επαληθεύσουν, δηλαδή την αρχή του Le Chatelier,  χρησι‐
μοποιώντας το εικονικό εργαστήριο «PhET – αντιστρεπτές αντιδράσεις».  
http://phet.colorado.edu/el/simulation/reversible‐reactions. 

Λέξεις  –  κλειδιά:  εικονικό  εργαστήριο,  αρχή  Le  Chatelier,  δυναμικά  ισορροπία,  ενέργεια 
ενεργοποίησης, μεταβολή ενθαλπίας 

Εισαγωγή 

Το «PhET – αντιστρεπτές αντιδράσεις», είναι ένα λογισμικό που στηρίζεται πάνω στο διά‐
γραμμα ενθαλπίας μιας υποθετικής αντίδρασης Α  Β. Μας δίνει τη δυνατότητα να αλλά‐
ξουμε την ενέργεια ενεργοποίησης Εα, το ΔΗ, την θερμοκρασία και τον αριθμό των μορίων 
αντιδρώντων  και  προϊόντων  που  συμμετέχουν σ’ αυτή  την αντίδραση.  Τα  μόρια  κατόπιν 
αφήνονται ελεύθερα να καταλήξουν αριστερά ή δεξιά της Εα, σε μια δυναμική  ισορροπία. 
Πρόκειται  για ένα  ιδανικό μικρο‐εργαστήριο, αφού οι μαθητές μπορούν  να αλλάξουν πα‐
ραμέτρους  και  να πάρουν μετρήσεις,  βλέποντας  τα  ίδια  τα μόρια.  Ένα πείραμα  που  δεν 
μπορεί  να  γίνει  στο πραγματικό  εργαστήριο.  Ταυτόχρονα βλέπουν  τη  χρήση  θεωρητικών 
εννοιών στη πραγματική χημεία (Εα, ΔΗ) και επαληθεύουν την αρχή του Le Chatelier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εα = 10, 
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 ΔΗ = ‐12, 

 θ = 350,  

nA = 200,   nB = 0 

nA’ = 60,   nB’ = 140 

Kc = 140/60 = 2,33 

t =300 sec 

Διδακτική μεθοδολογία 

Οι υποθέσεις που αναφέρονται σε καθένα από τα παρακάτω πειράματα, πρέπει να τίθενται 
στους μαθητές σαν ερωτήσεις (Τι περιμένετε να γίνει αν αλλάξουμε αυτό;). Οι απαντήσεις 
τους πρέπει να καταγράφονται και να ελέγχονται μετά τη διεξαγωγή του πειράματος. Είτε 
επαληθευτούν, είτε διαψευστούν οι υποθέσεις τους, η αφομοίωση της νέας γνώσης θα γί‐
νει με το πιο αποτελεσματικό τρόπο (γνωστική σύγκρουση). 

Η επιστημονική μέθοδος 

 Κάνουμε μία υπόθεση και την ελέγχουμε με το πείραμα. 
 Ξεκινάμε από ένα πείραμα αναφοράς (πείραμα 1) και αλλάζουμε σε κάθε νέο πεί‐

ραμα, μία μόνο παράμετρο. 
 Εξαγωγή συμπερασμάτων, από τα αποτελέσματα των πειραμάτων. 

 

 

         Ενθαλπία                                  Εα                                                      KC = n’B/n’A 

                 Η,                       Α                                                              το  KC δείχνει προς τα πού είναι 

         Joule/mol                      ΔΗ                                                     στραμμένη η αντίδραση, προς τα  

                                                                Β                                     προϊόντα Β (KC>1) ή τα αντιδρώντα  

                                                                                                         A (KC < 1). 
                                       Πρόοδος της αντίδρασης 

 
Πείραμα 2: Αύξηση του ΔΗ (πιο εξώθερμη αντίδραση) θα επιφέρει αύξηση του n’B, γιατί το 
ενεργειακό φράγμα από δεξιά προς αριστερά θα γίνει μεγαλύτερο (Εα+ΔΗ), ενώ το φράγμα 
από αριστερά προς τα δεξιά (Εα), θα μείνει ίδιο. Αναμενόμενο αποτέλεσμα αύξηση του ΚC. 

Πείραμα 3: Μηδενισμός του ΔΗ θα δημιουργήσει δύο  ίδια ενεργειακά φράγματα  (Εα), με 
αποτέλεσμα ο πληθυσμός n’A και n’B να είναι ίσοι. Άρα ΚC = 1. 

Πείραμα 4: ΔΗ = + 7, σημαίνει ότι θα πάρουμε τα ίδια αποτελέσματα με το πείραμα 2, κατ’ 
αντίστροφο  τρόπο  (περισσότερα Α  και  λιγότερα Β).  Το KC πρέπει  να  είναι  ο αντίστροφος 
αριθμός από το KC του πειράματος 2. 

83/293

_________________________________________________________________________________________________________ 
ISSN: 1792-4146                                                                      i-Teacher.gr                                                      7ο   Τεύχος  -  Ιανουάριος 2014



Πειράματα 5 και 6: Η αύξηση της θερμοκρασίας ευνοεί τις ενδόθερμες αντιδράσεις. Αφού 
αυτή είναι εξώθερμη, αναμένεται να πάρουμε περισσότερα Α σε σχέση με το πείραμα 1 και 
το ΚC  να μειωθεί.  Επίσης αναμένεται η  ισορροπία να  επιτευχθεί σε  συντομότερο  χρονικό 
διάστημα. 

Πείραμα 7: Εδώ ξεκινάμε από τα προϊόντα Β για να πάμε στα αντιδρώντα Α. δεν αναμένε‐
ται αυτό να επηρεάσει τίποτε σε σχέση με το πείραμα 1.  

Πείραμα 8: Η αύξηση της Εα επηρεάζει τη ταχύτητα της αντίδρασης. Επηρεάζει όμως το ίδιο 
της ευθεία και την αντίστροφη αντίδραση, με αποτέλεσμα να μην αλλάζει κάτι στη ισορρο‐
πία. Το μόνο που θα αλλάξει είναι ο χρόνος αναμονής για την επίτευξη της ισορροπίας. 

 Πείραμα 9: Εδώ προσθέτουμε 100 επιπλέον μόρια Α ενώ έχει επιτευχθεί ήδη η ισορροπία. 
Το σύστημα αναμένεται να αντιδράσει, προσπαθώντας να μειώσει τα Α και να αυξήσει τα 
Β, ώστε να έρθει πάλι σε ισορροπία. Τα n’A και n’B θα είναι μεγαλύτερα, το KC όμως θα είναι 
το ίδιο. 

Πείραμα 10: Η μείωση της θερμοκρασίας ευνοεί μια εξώθερμη αντίδραση. Το KC θα μεγα‐
λώσει. 

Πείραμα 11: αύξηση της θερμοκρασίας, ενώ έχει επιτευχθεί ήδη ισορροπία, αναμένεται να 
οδηγήσει σε νέα ισορροπία, μετατοπισμένης προς τη κατεύθυνση της ενδόθερμης αντίδρα‐
σης (αριστερά). 

Συνοπτικά όλα τα πειράματα φαίνονται στο Πίνακα 1: 

πείραμα  Εα  ΔΗ  θ  nA  nB  n’A  n’B  KC  t 

1  10  ‐7  350  200  0  75  125  1,7  400 
2  10  ‐27  350  200  0  40  160  4  1000 
3  10  0  350  200  0  100  100  1  350 
4  17  +7  350  200  0  125  75  0,6  300 
5  10  ‐7  1000  200  0  90  110  1,2  140 
6  17  +7  1000  200  0  110  90  0,8  300 
7  10  ‐7  350  0  200 70  130  1,8  320 
8  20  ‐7  350  200  0  80  120  1,5  1000 
9  10  ‐7  350  200+100  0  110  190  1,7  800 

10  10  ‐7  100  200  0  72  128  1,8  600 
11  10  ‐7  350+650 200  0  90  110  1,2  700 

Πίνακας 1 

 Με bold φαίνονται οι αλλαγές που γίνονται κάθε φορά σε σχέση με το πείραμα 1. Το πεί‐
ραμα  1  χρησιμοποιείται  σαν  αναφορά.  Η  θερμοκρασία  πρέπει  να  διορθώνεται,  κατά  τη 
διάρκεια του πειράματος, ώστε να παραμένει κοντά σε αυτή τη θερμοκρασία που είχε τεθεί 
εξ αρχής. Στη περίπτωση των ενδόθερμων αντιδράσεων (πειρ. 4, 6),   η Εα είναι 17 αντί για 
10. Σαν Εα τότε πρέπει να θεωρείται η Εα της αντίστροφης αντίδρασης (Β →Α). 
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Αν επαναλάβουμε το ίδιο πείραμα αμέσως, μετά δε θα πάρουμε ακριβώς τα ίδια αποτελέ‐
σματα, όπως και στο πραγματικό πείραμα. Καλό είναι για να αντιμετωπιστεί αυτή η δυσκο‐
λία, να γίνει το ίδιο πείραμα, από πολλές ομάδες μαθητών και να βγαίνει ο μέσος όρος. Για 
να προσθέσουμε επιπλέον μόρια Α στο πείραμα 9, πηγαίνουμε πάνω δεξιά στο πεδίο θά‐
λαμος μορίων και πατάμε το βελάκι προς τα πάνω του Α, τόσο ώστε να αυξηθεί η τιμή κατά 
100. Στο πείραμα 11 επαναλαμβάνουμε το πείραμα 1 και όταν αποκατασταθεί η ισορροπία, 
θερμαίνουμε στους 1000οC και περιμένουμε ακόμα 300 sec. 

Διευθέτηση του χρόνου 

Κάθε πείραμα διαρκεί 2‐15 λεπτά. Αν συνυπολογιστεί ο χρόνος για τη παροχή εξηγήσεων 
για τον τρόπο εργασίας και ο χρόνος για συζήτηση πάνω σε κάθε πείραμα πριν (υπόθεση) 
και μετά (συμπεράσματα) από αυτό, σε μία διδακτική ώρα μπορούν να γίνουν 2 ή 3 τέτοια 
πειράματα. 

Προτείνεται να γίνει μία τέτοια διδακτική ώρα σε ολομέλεια (όλοι οι μαθητές να κάνουν το 
ίδιο πείραμα ) και άλλη μια ώρα, κατά την οποία οι μαθητές θα χωριστούν σε ομάδες και 
θα κάνει  κάθε ομάδα δύο πειράματα. Κατόπιν θα γίνει συλλογή των αποτελεσμάτων από 
τον καθηγητή και συζήτηση στην ολομέλεια. 

Επίσης προτείνεται να δοθεί η άσκηση για εργασία στο σπίτι. Όσοι μαθητές δεν έχουν πρό‐
σβαση στο  internet μπορούν  να επισκεφθούν συμμαθητές τους που έχουν πρόσβαση και 
να εμπλουτίσουν την εργασία και με νέα δικά τους πειράματα. 

Συμπεράσματα 

Πειράματα 2, 3  και 4: Tο KC επηρεάζεται κυρίως από  το ΔΗ. Στις εξώθερμες αντιδράσεις 
έχουμε KC > 1 (ευνοούνται τα προϊόντα). Αυτό δεν είναι απολύτως σωστό. Παίζει ρόλο και η 
εντροπία, η οποία όμως είναι εκτός ύλης. 

Πειράματα 5, 6 και 10: Αύξηση της θερμοκρασίας ευνοεί τις ενδόθερμες αντιδράσεις. 

Πειράματα 9 και 11: Όταν διαταχθεί η ισορροπία, το σύστημα προσπαθεί να επανέλθει σε 
μια νέα ισορροπία. Στη νέα ισορροπία μπορούμε να έχουμε το ίδιο KC (αν η διατάραξη γίνει 
με τη προσθήκη επιπλέον ποσότητας αντιδραστηρίων) ή να έχουμε άλλο ΚC (αν γίνει με αλ‐
λαγή της θερμοκρασίας). 

Πείραμα 7: Από όπου και να ξεκινήσουμε πηγαίνουμε προς την ίδια ισορροπία. 

Πείραμα 8: Η Εα επηρεάζει τη ταχύτητα, και όχι τη ισορροπία. 

Βιβλογραφία 

Λιοδάκης Στ., Γάκης Δ., Θεοδωρόπουλος Δ., Θεοδωρόπουλος Π., Κάλλης Αν., (2005),    σελ. 
115,  σελ. 119  και  σχήμα  σελ. 97. Σχολικό βιβλίο Χημεία Β λυκείου Θετικής κατεύθυνσης, 
ΟΕΔΒ. 
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Εκπαιδευτική παρέμβαση με χρήση του παιχνιδιού Lure of the Labyrinth για τη διδασκα‐
λία των μαθηματικών της ΣΤ’ δημοτικού 

 

Ντούρλια Μαρία‐Ελένη  
Διπλωματούχος Διαπανεπιστημιακού Δια‐
τμηματικού ΠΜΣ «Τεχνολογίες της Πληρο‐
φορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαί‐

δευση» 
 marelntour@hotmail.com 

Γκούσκος Δημήτρης  
Επίκουρος Καθηγητής, Εργαστήριο Νέων 
Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαί‐
δευση και τα ΜΜΕ, Τμήμα Επικοινωνίας και 

ΜΜΕ ΕΚΠΑ  
gouscos@media.uoa.gr 

 

Περίληψη 

Η  παρούσα  εργασία  παρουσιάζει  το  σχεδιασμό  και  τα  αποτελέσματα  έρευνας  η  οποία 
υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της διπλωματικής εργασίας της πρώτης εκ των συγγραφέων, υπό 
την  καθοδήγηση  του δεύτερου, στο Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό ΠΜΣ  «Τεχνολογίες 
της  Πληροφορίας  και  της  Επικοινωνίας  για  την  Εκπαίδευση»  (http://icte.ecd.uoa.gr). 
Ερευνητικός στόχος ήταν να εφαρμοστεί στην εκπαιδευτική βαθμίδα το ψηφιακό παιχνίδι 
μαθησιακού σκοπού «Lure of the Labyrinth», παραγωγής του Αμερικανικού MIT Education 
Arcade, το οποίο και σχεδιάστηκε με στόχο την εξοικείωση των μαθητών με συγκεκριμένες 
μαθηματικές δεξιότητες. Διερευνώντας βιβλιογραφικά τις αρχές λειτουργίας των σοβαρών 
παιχνιδιών,  σύγχρονες  διδακτικές  μεθόδους  της  μαθηματικής  εκπαίδευσης  αλλά  και 
μεθόδους  αξιολόγησης  ψηφιακών  παιχνιδιών  μαθησιακού  σκοπού,  σχεδιάστηκε  και 
υλοποιήθηκε  εκπαιδευτική  παρέμβαση  με  στόχο  να  ενταχθεί  στο  καθημερινό  σχολικό 
πρόγραμμα το συγκεκριμένο ψηφιακό παιχνίδι. Στην παρέμβαση συμμετείχαν 38 μαθητές 
και  μαθήτριες  της  Στ’  τάξης  δύο  δημόσιων  Δημοτικών  Σχολείων  στην  Αθήνα.  Κατά  τη 
διάρκεια  της  παρέμβασης  συλλέχθηκαν  πρωτογενή  δεδομένα  αξιοποιώντας  κριτήρια 
εκπαιδευτικής αξιολόγησης, φύλλα  εργασίας, ημερολόγια παρατήρησης, ερωτηματολόγια 
που  συμπληρώθηκαν  από  τους  μαθητές  αλλά  και  από  τους  εκπαιδευτικούς  τους.  Τα 
αποτελέσματα  της  έρευνας  έδειξαν  ότι  η  ένταξη  του  ψηφιακού  παιχνιδιού  στην 
εκπαιδευτική  διαδικασία ενίσχυσε  την  επίδοση  των  μαθητών, κέντρισε  την προσοχή  τους 
και  επίσης  συνέβαλλε  στη  διαμόρφωση  ενός  θετικού  κλίματος  ως  προς  το  μάθημα  των 
Μαθηματικών. 

Λέξεις‐κλειδιά: διδασκαλία βασισμένη στο ψηφιακό παιχνίδι  (games based  teaching), μα‐
θηματικά, Δημοτικό Σχολείο, ελεύθερο διαδικτυακό παιχνίδι, Lure of the Labyrinth, σχολική 
επίδοση μαθητών. 

Ευχαριστίες 

Στο σημείο αυτό θα επιθυμούσαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους μαθητές της Στ1  τάξης 
του 27ου και της Στ2 του 30ού Δημοτικού Σχολείου Αχαρνών για τη συμμετοχή τους στην εκ‐
παιδευτική παρέμβαση, τις εκπαιδευτικούς κυρίες Χαμαλέλη Αμαλία και Μποσταντζή Κίττυ 
καθώς και τον Καθηγητή Τμήματος ΕΜΜΕ ΕΚΠΑ κ. Μιχάλη Μεϊμάρη και την Επίκ. Καθηγή‐
τρια Τμήματος ΕΑΠΗ ΕΚΠΑ κα. Μαρία Σφυρόερα. 
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Εισαγωγικές επισημάνσεις 

Ψηφιακά παιχνίδια, μάθηση και διδασκαλία 

Πολλές έρευνες έχουν κατά καιρούς διεξαχθεί, τονίζοντας τη σπουδαία σημασία που έχει το 
παιχνίδι  στη  διαδικασία  της  μάθησης.  (Piaget,  1951‐  Vygotsky,  1978). Οι  πιο  σύγχρονες, 
πλέον, θεωρίες ασχολούνται με τη χρήση  των ψηφιακών παιχνιδιών  (serious games) κατά 
τη διάρκεια  της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  (Shaffer et al., 2005  ‐ Μαραγκός &  Γρηγοριά‐
δου, 2006 ‐ James Paul Gee, 2003)  

Ψηφιακά παιχνίδια διαφόρων κατηγοριών (όπως παιχνίδια δράσης, περιπέτειας, στρατηγι‐
κής, παιχνίδια ρόλων, μάχης, προσομοιώσεις ακόμα και ψηφιακά puzzle) και ποικίλων ει‐
δών έχουν εισαχθεί σταδιακά στο καθημερινό μάθημα των εκπαιδευτικών σε μία προσπά‐
θεια  αλλαγής  του  παραδοσιακού  μαθήματος  και  κινητοποίησης  των  μαθητών.  Δεν  είναι 
τυχαίο πως ολόκληρη βιομηχανία έχει αναπτυχθεί γύρω από τη δημιουργία των λεγόμενων 
«σοβαρών» παιχνιδιών  (serious games),  τα οποία μπορούν να οριστούν ως «παιχνίδια  τα 
οποία  σχεδιάζονται  κατά  τρόπο ώστε  παραμένοντας  διασκεδαστικά  να  μπορούν  να  αξιο‐

ποιηθούν  και  για  άλλους  σκοπούς  πέραν  της  διασκέδασης»  (Μεϊμάρης Μ.,  Γκούσκος  Δ., 
2009). 

Οι διδακτικές προσεγγίσεις έχουν αρχίσει να διαφοροποιούνται αντίστοιχα, προεκτείνοντας 
την έννοια της μάθησης που βασίζεται στο ψηφιακό παιχνίδι  (games‐based  learning) στην 
έννοια της βασιζόμενης στο ψηφιακό παιχνίδι διδασκαλίας (games‐based teaching), (Janna 
Jackson, 2009 ‐ Fortugno & Zimmerman, 2005 ‐ Paul Pivec, 2009) διαφοροποιώντας τις προ‐
σεγγίσεις σχεδιασμού και εισαγωγής των ψηφιακών παιχνιδιών στη σχολική τάξη. 

Διδασκαλία και διδακτική των Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο 

Το  αντικείμενο  των Μαθηματικών,  από  τις  πρώτες  τάξεις  του Δημοτικού  Σχολείου,  χαρα‐
κτηρίζεται ως  ένα από  τα δυσκολότερα. Ένας  τέτοιος  χαρακτηρισμός  είναι ως ένα βαθμό 
αναμενόμενος,  καθώς  πρόκειται  για  γνωστικό αντικείμενο που απαιτεί μια συγκεκριμένη 
δόμηση και πειθαρχία σκέψης. Σε αυτό το σημείο καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί που δι‐
δάσκουν Μαθηματικά να συμβάλλουν. Η διδακτική των Μαθηματικών δημιουργήθηκε για 
να προσφέρει μεθόδους,  εργαλεία  και διαδικασίες  στους διδάσκοντες με  κοινό  γνώμονα 
την προσέλκυση του ενδιαφέροντος των μαθητών και την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη βελ‐
τίωση της επίδοσής τους. (Κωτοπούλης Θ., 2007) Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από το συνδυα‐
σμό θεωριών μάθησης αλλά και παιδαγωγικών μεθόδων, ενώ στις μέρες μας ενισχύεται και 
από τη σύγχρονη τεχνολογία, μέσα από τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών (Davies, 
1995) και επίσης μέσα από την αξιοποίηση ψηφιακών παιχνιδιών μαθησιακού σκοπού στη 
διδακτική πράξη (Ntourlia et al, 2010‐ Gough, J., 1999). 

Μαθησιακή αξιολόγηση ψηφιακών παιχνιδιών 

Η ολοένα αυξανόμενη τάση ανάπτυξης ψηφιακών παιχνιδιών μαθησιακού σκοπού καθώς 
και η κρισιμότητα της χρήσης τους στη σχολική πραγματικότητα γεννά την ανάγκη ύπαρξης 
πλαισίων αξιολόγησης ψηφιακών παιχνιδιών που χρησιμοποιούνται με σκοπό τη μάθηση. 
Για  κάθε  τέτοιο ψηφιακό παιχνίδι,  ερωτήματα  σε σχέση με  την  καταλληλότητά  του  προς 
χρήση στο σχολείο, τον καλύτερο τρόπο ένταξής του στη σχολική τάξη στο πλαίσιο εκπαι‐
δευτικών  σεναρίων,  τη  δυνατότητα  αξιολόγησης  των  μαθησιακών  αποτελεσμάτων  που 
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προκαλεί, είναι κρίσιμα και αναζητούν όχι μόνο θεωρητικές προσεγγίσεις αλλά και πρακτι‐
κές απαντήσεις και λειτουργικές λύσεις στη διάθεση των εκπαιδευτικών. 

Προς την κατεύθυνση αυτή, έχουν ήδη γίνει προσπάθειες δημιουργίας πλαισίων αξιολόγη‐
σης ψηφιακών παιχνιδιών μαθησιακού σκοπού, όπως ενδεικτικά οι επόμενες:  

 η μεθοδολογία MDA (Hunicke, LeBlanc και Zubek, 2004)  

 η μεθοδολογία DPE (Winn Β., 2009) 

 η μεθοδολογία TGE (Harteveld C., 2010) 

 η προσέγγιση ευρετικής αξιολόγησης (heuristic evaluation) (Desurvire H., Caplan M., 
και Toth J., 2004) 

 η  μέθοδος  GATE  (Good  Assessment  for  Twentyfirstcentury  Education)  (Shaffer  & 
Gee, 2010),  

 η  μεθοδολογία  Serious  Game  Instructional  Systems  Design  (SG‐ISD),  (Kirkley  και 
Tomblin, 2005) 

 η μεθοδολογία SIG‐GLUE (Moretti & Dondi, 2006), 

 η προσέγγιση OMEGA (Tragazikis et al, 2011). 

Ερευνητικά ερωτήματα και σχεδιασμός της έρευνας 

Στο παραπάνω πλαίσιο, τέθηκαν για την έρευνα τα επόμενα ερωτήματα: 

1. σε ποιο βαθμό θα λειτουργήσει αποτελεσματικά η δυνατότητα εισαγωγής ενός ξε‐
νόγλωσσου ψηφιακού παιχνιδιού στην ελληνική σχολική πραγματικότητα 

2. σε ποιο βαθμό θα επιτευχθεί η εμπλοκή των παιδιών σε ένα εναλλακτικό περιβάλ‐
λον μάθησης 

3. σε ποιο βαθμό θα επιτευχθεί ενδεχόμενη βελτίωση στην επίδοση των μαθητών ως 
προς τις συγκεκριμένες μαθηματικές δεξιότητες 

4. σε ποιο βαθμό θα επιτευχθεί η διατήρηση του ενδιαφέροντος των μικρών μαθητών 
και παράλληλα η κινητροδότηση για περισσότερη εξάσκηση  

5. κατά  πόσο  το  ψηφιακό  παιχνίδι  θα  ικανοποιήσει  τους  μαθητές  παρέχοντάς  τους 
μια εμπειρία ψυχαγωγίας. 

Η εκπαιδευτική παρέμβαση στο πλαίσιο της έρευνας σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε σε δύο 
τμήματα  της ΣΤ’  τάξης Δημοτικού δύο δημόσιων Δημοτικών Σχολείων  της Β’ Περιφέρειας 
Ανατολικής Αττικής.  Πιο  συγκεκριμένα,  στην  έρευνα  αποδέχθηκαν  να  συμμετάσχουν  ένα 
τμήμα  του 27ου  και  ένα  τμήμα  του 30oύ  Δημοτικού Σχολείου Αχαρνών.  Πρόκειται  για  δύο 
συστεγαζόμενα  σχολεία  που μοιράζονται  κοινόχρηστους  χώρους  και σχολικά  εργαστήρια 
και εδρεύουν στο Ολυμπιακό Χωριό. Τα σχολεία αυτά επιλέχθηκαν με γνώμονα την πρακτι‐
κή δυνατότητα υλοποίησης της έρευνας, λόγω της εργασίας  της πρώτης των συγγραφέων 
σε αυτά ως εκπαιδευτικού, γεγονός το οποίο διευκόλυνε την πρόσβαση στο σχολικό εργα‐
στήριο υπολογιστών και τη συνεργασία με τις εκπαιδευτικούς των δύο τμημάτων. Η επιλο‐
γή αυτή θεωρείται ότι δεν επηρεάζει  την ισχύ των αποτελεσμάτων της έρευνας, δοθέντος 
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ότι  πραγματοποιήθηκε  σε  επίπεδο  σχολικής  μονάδας  και  όχι  σε  επίπεδο  συγκεκριμένου 
μαθητικού πληθυσμού. 

Συνολικά στην έρευνα συμμετείχαν όλα τα παιδιά των δύο τμημάτων, δηλαδή 38 παιδιά εκ 
των οποίων 20  προέρχονταν  από  το 27ο  και 18  από  το 30ό  Δημοτικό  Σχολείο Αχαρνών.  Η 
απόφαση της συμμετοχής όλων των παιδιών χωρίς εξαιρέσεις ελήφθη προκειμένου  να α‐
ποφευχθούν οποιεσδήποτε πολώσεις στη σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού της έρευνας, 
καθώς και οποιαδήποτε προβλήματα διακριτικής παιδαγωγικής διαχείρισης. Οι εκπαιδευτι‐
κοί  των δύο τμημάτων ενημέρωσαν για τη γενική επίδοση των μαθητών στο μάθημα των 
Μαθηματικών και για την διδαχθείσα ύλη, προκειμένου να σχεδιαστεί η έρευνα κατά τρόπο 
συμβατό με την εν λόγω εικόνα. 

Η εκπαιδευτική παρέμβαση υλοποιήθηκε εντός σχολικού ωραρίου, στο χρόνο της ευέλικτης 
ζώνης, και κάθε συνεδρία διήρκεσε 2 συνεχόμενες διδακτικές ώρες  (περίπου 90 λεπτά ω‐
ρολογιακού χρόνου). Η παρέμβαση ολοκληρώθηκε σε 10 εβδομαδιαίες συνεδρίες για κάθε 
τμήμα, στο τετράμηνο Φεβρουαρίου‐Μαΐου 2012. 

Το ψηφιακό παιχνίδι Lure of the Labyrinth 

Το  Lure of  the  Labyrinth είναι ένα διαδικτυακό ψηφιακό παιχνίδι  (ελεύθερα προσβάσιμο 
στην ιστοσελίδα http://labyrinth.thinkport.org/www/) το οποίο δημιουργήθηκε στα πλαίσια 
του  έργου  Learning  Games  to  Go  (LG2G)  (ιστοσελίδα 
http://www.thinkport.org/technology/learningwithgames/about/default.tp) ως αποτέλεσμα 
συνεργασίας  της  εταιρείας  FableVision,  της  δημόσιας  τηλεόρασης  Maryland  Public 
Television  (MPT)  και  του  ερευνητικού  κέντρου  MIT  Education  Arcade  (ιστοσελίδα 
http://education.mit.edu/)  του Τεχνολογικού  Ινστιτούτου  της Μασαχουσέτης  (MIT) ενώ  το 
κόστος παραγωγής επιχορηγήθηκε  κατά ένα μεγάλο ποσοστό από  το Υπουργείο Παιδείας 
των ΗΠΑ. 

Το παιχνίδι Lure of the Labyrinth (ενδεικτικά στιγμιότυπα στις Εικόνες 1 και 2), το οποίο έχει 
ήδη μελετηθεί με εκπαιδευτικούς σκοπούς σε αρκετές έρευνες (Ash, 2009, Lamb, 2011, Ke 
& Abrams 2013) εξασκεί την μαθηματική σκέψη στο πλαίσιο μιας αφήγησης (storytelling). 
Πιο συγκεκριμένα, οι  μαθητές προσπαθώντας  να σώσουν  το  χαμένο  κατοικίδιο  ζώο  τους 
έρχονται αντιμέτωποι με  υποχθόνια  τέρατα,  καταστάσεις που πρέπει  να αντιμετωπίσουν 
και γρίφους που πρέπει να επιλύσουν με τη βοήθεια των μαθηματικών τους δεξιοτήτων. Το 
παιχνίδι χωρίζεται σε τρία διαφορετικά τμήματα (wings), κάθε ένα από τα οποία αναφέρε‐
ται σε ένα διαφορετικό μαθηματικό στόχο του αναλυτικού προγράμματος σπουδών για τα 
μαθηματικά. Ένα τμήμα του παιχνιδιού αφορά τις αναλογίες μεγεθών (συμπεριλαμβανομέ‐
νων και των ισοδύναμων κλασμάτων), ένα δεύτερο τμήμα έχει να κάνει με τις μεταβλητές 
και τις εξισώσεις και ένα τρίτο και τελευταίο τμήμα αφορά την εξάσκηση στις αριθμητικές 
πράξεις, τις αλγεβρικές παραστάσεις και την ακολουθία των αριθμών (συμπεριλαμβανομέ‐
νης της γεωμετρίας). 

Κάθε ένα από αυτά τα τρία τμήματα περιλαμβάνει τρία πάζλ και κάθε πάζλ έχει τρία επίπε‐
δα, που μεταβαίνουν σταδιακά από περισσότερο εύκολες σε περισσότερο δύσκολες δοκι‐
μασίες. Ακολουθώντας αυτόν τον «νόμο των τριών», οι μαθητές πρέπει να επιλύσουν σω‐
στά κάθε πίστα τρεις φορές, πριν να προχωρήσουν στην επόμενη. 
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Εικόνα 1. Η αρχική σελίδα του παιχνιδιού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2. Μία από τις πίστες (puzzle) του παιχνιδιού. 

 

Μεθοδολογία της εκπαιδευτικής παρέμβασης 

Για  την υλοποίηση  και αξιολόγηση  της  συγκεκριμένης παρέμβασης  κρίθηκε αναγκαίο  να 
διαμορφωθούν  κριτήρια  εκπαιδευτικής  αξιολόγησης  (τεστ),  φύλλα  εργασίας,  ερωτηματο‐
λόγια για τους μαθητές και  τους εκπαιδευτικούς αλλά και οδηγοί συνεντεύξεων με μαθη‐
τές. Όλα  τα παραπάνω  χρησιμοποιήθηκαν ως μέθοδοι συλλογής δεδομένων τόσο για την 
ποσοτική όσο και για την ποιοτική ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας. 

Επιπλέον, όλα τα κείμενα αφήγησης του ψηφιακού παιχνιδιού μεταφράστηκαν στα ελληνι‐
κά για την υποβοήθηση της κατανόησης των μαθητών. 

Στην πρώτη εβδομάδα της παρέμβασης οι μαθητές κλήθηκαν να συμπληρώσουν ένα φύλλο 
εργασίας (pre‐test) (Εικόνα 3) το οποίο βοήθησε να αξιολογηθεί η επίδοση βάσης των μα‐
θητών και να καταταχθούν σε ομάδες των 2‐3 ατόμων ακολουθώντας τις αρχές της ομαδο‐
συνεργατικής διδασκαλίας. Τα υπόλοιπα 20 λεπτά της πρώτης παρέμβασης, αφιερώθηκαν 
στην πρώτη παρουσίαση του παιχνιδιού (Εικόνα 4). Στόχος της παρουσίασης ήταν να ανα‐
φερθούν επιγραμματικά οι στόχοι της παρέμβασης, να αποκαλυφθεί η αρχική σελίδα του 
παιχνιδιού, να γίνει μία συζήτηση γύρω από την αισθητική πλευρά του καθώς και να ξεκα‐
θαριστούν οι κανόνες του παιχνιδιού που θα διεξαγόταν κάθε εβδομάδα στο σχολικό εργα‐
στήριο. 
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Εικόνα 3. Συμπλήρωση του πρώτου κριτηρίου αξιολόγησης (pre‐test). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4. Στιγμιότυπο από την πρώτη παρουσίαση του παιχνιδιού στο σχολικό εργαστήριο. 

 

Στη συνέχεια, μέχρι την επόμενη συνάντηση, έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες εγγρα‐
φής  των μαθητών στο διαδικτυακό παιχνίδι, ο χωρισμός  τους σε ετερογενείς ομάδες  των 
δύο ή τριών ατόμων και η απόκτηση των κωδικών πρόσβασης (ονόματα χρηστών και συν‐
θηματικές λέξεις). Οι κωδικοί πρόσβασης δόθηκαν στους μαθητές και οι τελευταίοι παρο‐
τρύνθηκαν να συνδεθούν  και  να ξεκινήσουν  το ταξίδι  τους μέσα στο παιχνίδι.  Στο σημείο 
αυτό να επισημανθεί πως ενθαρρύναμε τα παιδιά να παίξουν το παιχνίδι και εκτός σχολι‐
κού ωραρίου κάτι που ιδιαίτερα στην αρχή βρήκε μεγάλη ανταπόκριση. 

Κύριο μέλημα κατά τον σχεδιασμό της παρέμβασης ήταν να αφεθούν οι μαθητές να ανα‐
πτύξουν από μόνοι  τους  τις  απαραίτητες  στρατηγικές  για  την  επίλυση  των  μαθηματικών 
προβλημάτων και τη συνέχιση του παιχνιδιού. Γνωρίζοντας πως οι μαθητές, σύμφωνα με το 
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τα μαθηματικά της ΣΤ’ τάξης Δημοτικού, είχαν έρθει σε 
μία πρώτη μόνο επαφή με τις περισσότερες μαθηματικές έννοιες που περιείχε το παιχνίδι, 
κρίναμε σκόπιμο να μεριμνήσουμε για  την πιθανότητα γρήγορης αποθάρρυνσής  τους,  σε 
περίπτωση που αντιμετώπιζαν ιδιαίτερες δυσκολίες. Προς τούτο κατασκευάστηκε για κάθε 
πίστα ένα υποστηρικτικό υλικό που στόχο είχε να κατευθύνει τη σκέψη των παιδιών χωρίς 
όμως να τους αποκαλύπτει τον δρόμο που θα πρέπει να ακολουθήσουν. Τα φύλλα εργασί‐
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ας περιλάμβαναν κυρίως θεωρία, λυμένες ασκήσεις ή και αυτούσια παραδείγματα με πιο 
απλούς αριθμούς, προκειμένου να διατηρηθεί η λογική της ανακαλυπτικής μάθησης. 

Σε κάθε μία διδασκαλία που ακολούθησε ο γενικός στόχος ήταν να μην αποκαλύπτεται ο 
τρόπος λύσης των δοκιμασιών στα διάφορα επίπεδα του παιχνιδιού αλλά να αφήνονται τα 
παιδιά να τον ανακαλύψουν. Για το λόγο αυτόν τέθηκε ένας περιορισμός στο πλήθος βοη‐
θειών που θα μπορούσε να έχει η κάθε ομάδα από τους εκπαιδευτικούς κάθε φορά (το πο‐
λύ 2 βοήθειες ανά ομάδα), ενώ τα παιδιά παροτρύνθηκαν να επικοινωνούν μεταξύ τους ως 
συμπαίκτες χρησιμοποιώντας το εργαλείο επικοινωνίας (TPC) που περιλαμβάνεται στο παι‐
χνίδι και ανταλλάσοντας απόψεις. Τα μολύβια στην κυριολεξία «άναψαν»  (Εικόνα 5)  ενώ 
δεν ήταν λίγες οι φορές που τα φύλλα εργασίας χρησιμοποιήθηκαν άλλοτε σαν χαρτιά για 
πράξεις  και άλλοτε σαν  τρόπος επικοινωνίας μεταξύ δύο ομάδων που δεν βρίσκονταν σε 
κοντινή θέση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5. Συμπλήρωση φύλλων εργασίας από τα παιδιά κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. 

 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί, στο σημείο αυτό, ότι με την παραπάνω προσέγγιση κατ’ ου‐
σία σκηνοθετήθηκε ένα μετα‐παιχνίδι, δηλαδή ένα κοινωνικό παιχνίδι μεταξύ των μαθητών 
πάνω  από  το  παιχνίδι  κάθε  ομάδας  με  την  ψηφιακή  εφαρμογή,  με  δικούς  του  περιορι‐
σμούς, στόχους και κανόνες που παρήγαγαν πρόκληση και αβεβαιότητα. 

Οι  παρεμβάσεις  συνεχίστηκαν σύμφωνα με  τον  προγραμματισμό που αναφέρθηκε παρα‐
πάνω και οι μαθητές στην πλειοψηφία τους διατήρησαν αμείωτο το ενδιαφέρον τους. Ελά‐
χιστες φορές παρατηρήθηκαν, και από ορισμένες μόνο ομάδες,  σημάδια  κούρασης  τα  ο‐
ποία ωστόσο υποχωρούσαν όταν οι παίκτες επιτύγχαναν το στόχο που είχαν θέσει. Ο ρόλος 
των εκπαιδευτικών παρέμεινε συμβουλευτικός και καθοδηγητικός στο πλευρό  των μαθη‐
τών. 

Η συνολική εκπαιδευτική παρέμβαση ολοκληρώθηκε με τη συμπλήρωση για δεύτερη φορά 
του κριτηρίου εκπαιδευτικής αξιολόγησης, με τη μορφή πλέον του post‐test. Στην επόμενη 
συνάντηση οι μαθητές συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια που είχαν διαμορφωθεί και επί‐
σης ζωγράφισαν θέματα σχετικά με το παιχνίδι και την παρέμβαση. Το τέλος όμως της πα‐
ρέμβασης κατ’ ουσίαν ήρθε μετά από περίπου ένα μήνα από  την ολοκλήρωση των συνα‐
ντήσεων οπότε οι μαθητές, λίγο πριν εγκαταλείψουν για πάντα το Δημοτικό Σχολείο, έγρα‐
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ψαν,  για  τρίτη  και  τελευταία  φορά,  το κριτήριο  εκπαιδευτικής αξιολόγησης με  τη μορφή 
πλέον του post‐post test. 

 

Αξιολόγηση του ψηφιακού παιχνιδιού ως προς το μαθησιακό αποτέλεσμα 

Η ποσοτική ανάλυση που ακολουθεί βασίζεται στα αποτελέσματα των μαθητών  τα οποία 
προέκυψαν από τη συμπλήρωση των τριών κριτηρίων εκπαιδευτικής αξιολόγησης (pre‐test, 
post‐test, post‐post‐test), όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Σκοπός της ανάλυσης αυτής είναι 
κατά κύριο λόγο η αναζήτηση για τάση βελτίωσης της επίδοσης των μαθητών στις συγκε‐
κριμένες μαθηματικές δεξιότητες αλλά και αλλαγής του κλίματος ως προς το μάθημα των 
Μαθηματικών. 

Για  την παρουσίαση  των στατιστικών αποτελεσμάτων και  τη δημιουργία  των αντίστοιχων 
πινάκων και γραφημάτων χρησιμοποιήθηκαν οι λειτουργίες περιγραφικής στατιστικής του 
προγράμματος Excel της σουίτας Microsoft Office, έκδοση 2007. 

Σημειώνεται ότι η ανάλυση, στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας, δεν προχώρησε σε επόμε‐
να  στάδια  επεξεργασίας,  όπως  έλεγχοι  στατιστικής  σημαντικότητας  των αποτελεσμάτων, 
έλεγχοι συσχετίσεων μεταξύ ανεξάρτητων μεταβλητών κ.ο.κ. Η έμφαση δόθηκε πρωτίστως 
στην αξιολόγηση της αποτελεσματικής εκπαιδευτικής αξιοποίησης του επιλεγμένου ψηφια‐
κού παιχνιδιού σε μια συγκεκριμένη εκπαιδευτική περίπτωση, η οποία όμως έγινε προσπά‐
θεια να προσδιοριστεί χωρίς βλάβη της γενικότητας. Ως εκ τούτου, τα συγκεκριμένα αποτε‐
λέσματα της παρούσας έρευνας αποτελούν ένα πρώτο βήμα για τη θεμελίωση του ενδια‐
φέροντος περαιτέρω έρευνας προς αναζήτηση αποτελεσμάτων γενικότερης ισχύος. 

Στο παραπάνω πλαίσιο, για την αποτίμηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων της εκπαιδευ‐
τικής παρέμβασης διαμορφώθηκε μία κλίμακα βαθμολογίας με άριστα  το 22 η οποία πα‐
ρουσιάζεται στην Εικόνα 6. 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 6. Κλίμακα αριθμητικής αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών στα τρία εκπαιδευ‐
τικά κριτήρια (pre‐test, post‐test, post‐post‐test. 

 

Τα αποτελέσματα των δύο τμημάτων εξετάστηκαν ξεχωριστά, καθώς τα τμήματα παρουσί‐
αζαν ανομοιογένεια τόσο ως προς την ύλη των Μαθηματικών που είχαν διδαχθεί όσο και 
ως προς τη γενικότερη επίδοση των παιδιών στο μάθημα των Μαθηματικών. 

 

 

Άριστα  20‐22 

Πολύ Καλά  16‐19 

Καλά  11‐15 

Όχι καλά  <=10 
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Αξιολόγηση κατά τμήμα μαθητών : 27ο Δημοτικό Σχολείο 

Η  εκπαιδευτικός  του  27ου  Δημοτικού  Σχολείου  χαρακτήρισε  το  τμήμα ως  «καλό»,  με  την 
πλειοψηφία των μαθητών να ανταποκρίνεται σε μεγάλο βαθμό στις προσδοκώμενες μαθη‐
ματικές δεξιότητες. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν για το συγκεκριμένο σχολείο είναι 
πως ενώ στην αρχή  (pre‐test)  το ποσοστό μαθητών  που σημείωσε μία όχι και  τόσο καλή 
βαθμολογία (<=10) ήταν αρκετά αυξημένο (28%), στη συνέχεια το ποσοστό αυτό μειώθηκε 
αισθητά σε 6% αμέσως μετά την παρέμβαση (post‐test), για να εξαλειφθεί εντελώς στο κρι‐
τήριο που ακολούθησε μετά από ένα μήνα (post‐post‐test). Την τάση βελτίωσης των μαθη‐
σιακών στόχων έρχεται να υποστηρίξει και η μελέτη των μαθητών που αρίστευσαν. Πιο α‐
ναλυτικά, στο πρώτο κριτήριο (pre‐test) κανένας μαθητής δεν κατάφερε να σημειώσει άρι‐
στη επίδοση, πράγμα το οποίο συνέβη κατά ένα μικρό ποσοστό αμέσως μετά τη παρέμβα‐
ση  (post‐test), για να σημειώσει τη μεγαλύτερη ανοδική του πορεία ένα μήνα μετά  (post‐
post‐test), όταν 5 μαθητές κατάφεραν να αριστεύσουν. Οι αλλαγές που επήλθαν ανάμεσα 
στο πρώτο και στο δεύτερο κριτήριο άποψη των συγγραφέων είναι ότι μπορούν να αποδο‐
θούν  στο συγκεκριμένο παιχνίδι  και  την  πραγματοποίηση  της παρέμβασης,  καθώς  τη συ‐
γκεκριμένη χρονική περίοδο οι μαθητές του τμήματος δεν ασχολήθηκαν με τους αντίστοι‐
χους μαθηματικούς στόχους. Το παρακάτω διάγραμμα  (Εικόνα 7) αποδίδει σχηματικά την 
ανοδική τάση των μαθητών που αρίστευσαν και την αντίστοιχη καθοδική πορεία των μαθη‐
τών που δεν έγραψαν και τόσο καλά. 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 7. Σχηματική αναπαράσταση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των μαθητών του 
27ου Δημοτικού Σχολείου στα τρία διαδοχικά εκπαιδευτικά κριτήρια. 

Αξιολόγηση κατά τμήμα μαθητών : 30ό Δημοτικό Σχολείο 

Η  εκπαιδευτικός  του συγκεκριμένου  τμήματος  είχε  εξ αρχής αναφέρει  πως  αντιμετώπιζε 
προβλήματα  με  τις  μαθηματικές  δεξιότητες  των  μαθητών  της.  Επρόκειτο  λοιπόν  για  ένα 
σχετικά «αδύναμο τμήμα» (sic), του οποίου οι μαθητές μόλις είχαν αρχίσει να έρχονται σε 
επαφή με κάποιες μαθηματικές δεξιότητες που εμπεριέχονται  στο παιχνίδι  όπως είναι οι 
εξισώσεις και οι αριθμητικές παραστάσεις. 

Στο τμήμα αυτό παρατηρήθηκε και πάλι ανοδική τάση στο μαθησιακό επίπεδο των μαθη‐
τών με διαφορετική μορφή. Στην έναρξη της παρέμβασης (pre‐test) παρατηρήθηκε μία όχι 
καλή επίδοση από την πλειοψηφία των μαθητών  (55%) ενώ αμέσως μετά την παρέμβαση 
(post‐test) σημειώθηκε μια μετακίνηση αρκετών από τους μαθητές στο επόμενο βαθμολο‐
γικό επίπεδο, καταγράφοντας μια πιο καλή επίδοση. Επίσης θα πρέπει να σημειωθεί πως 
αρχικά (pre‐test) και πάλι κανένας μαθητής δεν κατάφερε να αριστεύσει, ενώ αμέσως μετά 
την παρέμβαση  2  από  τους  4 μαθητές που  είχαν  βαθμολογηθεί  αρχικά με  «πολύ  καλά» 
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(post‐test)  κατάφεραν  να αριστεύσουν.  Το  γεγονός  αυτό θεωρείται  κατά  την  άποψη  των 
συγγραφέων ότι μπορεί να αποδοθεί στη χρήση του παιχνιδιού καθώς, με βάση την επιτό‐
πια παρατήρηση, οι συγκεκριμένοι παίκτες είχαν επιτύχει μία πολύ καλή πορεία, είχαν κα‐
ταφέρει να ανοίξουν τις περισσότερες πίστες‐παζλ και να τις ολοκληρώσουν επιτυχώς. Άλ‐
λωστε και η ίδια η εκπαιδευτικός του τμήματος δήλωσε πως παρατήρησε αισθητή διαφορά 
στον  τρόπο σκέψης  κάποιων «καλών μαθητών»  γεγονός  που  αποδεικνύεται  και  από  την 
πορεία τους στα κριτήρια αξιολόγησης (Εικόνα 8). 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 8. Σχηματική αναπαράσταση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των μαθητών του 
30ού Δημοτικού Σχολείου στα τρία διαδοχικά εκπαιδευτικά κριτήρια. 

Αξιολόγηση κατά γνωστική ενότητα 

Προκειμένου να διερευνηθεί σε ποιες γνωστικές ενότητες βοηθήθηκαν περισσότερο οι μα‐
θητές, κάθε γνωστική ενότητα βαθμολογήθηκε στα εκπαιδευτικά κριτήρια  ξεχωριστά προ‐
κειμένου να διαπιστωθεί, σε επίπεδο μέσου όρου, η τάση που επικράτησε. Με τον τρόπο 
εργασίας αυτόν διαπιστώθηκε ότι οι μαθητές εξοικειώθηκαν περισσότερο με τις δεξιότητες 
επίλυσης  προβλημάτων  και  ανάπτυξης  μαθηματικής  σκέψης,  όπως  φαίνεται  και  από  τα 
σχετικά αποτελέσματα που παρουσιάζονται στις Εικόνες 9 και 10. 

Η εικόνα αυτή φαίνεται να επιβεβαιώνει τον αρχικό στόχο σχεδιασμού του παιχνιδιού Lure 
of the Labyrinth. Οι μαθητές ήρθαν αντιμέτωποι με ρεαλιστικές προβληματικές καταστάσεις 
και προσπάθησαν μέσω της ανακάλυψης και της μεθόδου της δοκιμής και του λάθους να 
τις επιλύσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα. 

 

Εικόνα 9. Μέση τιμή επίδοσης μαθητών ανά γνωστική ενότητα και κριτήριο αξιολόγησης 
(27ο Δημοτικό Σχολείο). 

 

κριτήριο αξιολόγησης

γνωστική ενότητα 
pre‐test  post‐test  post‐post‐test 

ισοδύναμα κλάσματα (άριστα = 5,0)  3,0  3,7  4,2 

εξισώσεις, αριθμητικές παραστάσεις (άριστα = 7,0)  5,2  5,4  5,8 

επίλυση προβλημάτων (άριστα = 10,0)  4,2  5,5  7,2 

95/293

_________________________________________________________________________________________________________ 
ISSN: 1792-4146                                                                      i-Teacher.gr                                                      7ο   Τεύχος  -  Ιανουάριος 2014



Εικόνα 10. Μέση τιμή επίδοσης μαθητών ανά γνωστική ενότητα και κριτήριο αξιολόγησης 
(30ό Δημοτικό Σχολείο). 

 

Συνολικές επισημάνσεις 

Η επικοινωνία μεταξύ της ομάδας, ο ανοικτός τρόπος σκέψης, η ανταλλαγή διαφορετικών 
απόψεων, ο ενθουσιασμός αλλά και η απογοήτευση ανάλογα με το αποτέλεσμα, το πείσμα 
που κυρίευε τους μαθητές δίνοντάς τους το κίνητρο να συνεχίσουν ήταν στοιχεία που πα‐
ρατηρήθηκαν  κατά  τρόπο συστηματικό στις εβδομαδιαίες συναντήσεις  της εκπαιδευτικής 
παρέμβασης με το ψηφιακό παιχνίδι στο σχολικό εργαστήριο και στα δύο τμήματα. Αντίθε‐
τα,  τα παραπάνω στοιχεία δεν παρατηρήθηκαν καθόλου κατά τη γραπτή αξιολόγηση  των 
μαθητών  με  τα  εκπαιδευτικά  κριτήρια,  ως  κατ’ ανάγκην συμβατικού  τύπου  εκπαιδευτική 
διαδικασία. 

Κλείνοντας την αξιολόγηση του παιχνιδιού ως προς τους μαθησιακούς στόχους, θα πρέπει 
να αναφερθεί πως σχεδόν όλοι οι μαθητές χαρακτήρισαν το παιχνίδι ως «δύσκολο». Για το 
λόγο αυτό, όταν τους ζητήθηκε να βαθμολογήσουν την παρέμβαση ως προς τις προσδοκίες 
τους σε σχέση με το μάθημα των Μαθηματικών, οι απόψεις ήταν διαφορετικές διαμορφώ‐
νοντας  με αυτό  τον  τρόπο  τον  μέσο όρο  των απαντήσεων στο 7,2  με άριστα  το 10. Τόσο 
όμως από  την ποσοτική ανάλυση των εκπαιδευτικών κριτηρίων όσο και από  την ποιοτική 
ανάλυση των εβδομαδιαίων παρατηρήσεων προκύπτει το συμπέρασμα πως σχεδόν όλοι οι 
μαθητές  ανταποκρίθηκαν  σε  μεγάλο  βαθμό,  ταξιδεύοντας  σε  «απάτητα  μονοπάτια»  της 
μαθηματικής τους σκέψης. 

Αξιολόγηση του ψηφιακού παιχνιδιού 

ως προς την εμπειρία ψυχαγωγίας και συνεργασίας 

Αναλύοντας  τα  ερωτηματολόγια,  τις  μικρού  μήκους  συνεντεύξεις  αλλά  και  τα  μηνύματα 
που οι  ίδιοι οι μαθητές‐παίκτες ανάρτησαν στον ψηφιακό χώρο επικοινωνίας  του παιχνι‐
διού  (TPC),  διαπιστώθηκε  πως  το  παιχνίδι  πέτυχε  τον  παιγνιακό  ψυχαγωγικό  του  στόχο. 
Όλοι οι  μαθητές  κατά  το μάλλον ή  ήττον  δήλωσαν  ότι διασκέδασαν με  την  εμπειρία  του 
παιχνιδιού  και ψυχαγωγήθηκαν  μέσα από  τη  χρήση  του. Οι περισσότεροι  εξέφρασαν  την 
επιθυμία να συνεχίσουν να παίζουν, ενώ φάνηκαν  ιδιαίτερα πρόθυμοι να ασχοληθούν με 
το συγκεκριμένο παιχνίδι ακόμα και κατά τον ελεύθερό τους χρόνο. Σχεδόν όλοι δήλωσαν 
ικανοποιημένοι από  τη συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη  της ομάδας  τους,  ενώ  δεν ήταν 
λίγοι εκείνοι που σύστησαν το παιχνίδι και σε φίλους τους από άλλα τμήματα του σχολείου. 

κριτήριο αξιολόγησης

γνωστική ενότητα 
pre‐test  post‐test  post‐post‐test 

ισοδύναμα κλάσματα (άριστα = 5,0)  2,8  2,9  3,5 

εξισώσεις, αριθμητικές παραστάσεις (άριστα = 7,0)  3,7  3,8  3,2 

επίλυση προβλημάτων (άριστα = 10,0)  2,2  3,8  3,4 
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Μια συνοπτική συγκεντρωτική εικόνα των σχετικών αποκρίσεων των μαθητών παρουσιάζε‐
ται στην Εικόνα 11. 

O έντονος ενθουσιασμός  των μαθητών, ο οποίος  στις περισσότερες  ομάδες διατηρήθηκε 
μέχρι το τέλος της παρέμβασης, επισφραγίζεται μέσα από τη βαθμολόγηση που τους ζητή‐
θηκε  να  κάνουν.  Σε  επίπεδο συνολικού μέσου όρου  αξίζει  να σημειωθεί  πως  οι μαθητές 
βαθμολόγησαν το παιχνίδι με 9 στα 10  για  την ψυχαγωγία που  τους παρείχε,  ενώ με 9,2 
στα 10 βαθμολόγησαν τη μεταξύ τους συνεργασία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 11. Στατιστική εικόνα των απαντήσεων των μαθητών σε ερωτήσεις κλειστού τύπου 
σε σχέση με την εμπειρία ψυχαγωγίας του ψηφιακού παιχνιδιού. 

 

Από  τα παραπάνω θετικά αποτελέσματα,  το θετικό  αποτέλεσμα ως  προς  την ψυχαγωγία 
θεωρείται κατά την άποψη των συγγραφέων ότι μπορεί να αποδοθεί κατά κύριο λόγο στο 
ίδιο το ψηφιακό παιχνίδι: όπως έχει ήδη αναφερθεί, πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο παι‐
χνίδι με υψηλή ποιότητα σχεδιασμού, το οποίο προσφέρει κίνητρα που κεντρίζουν το εν‐
διαφέρον και τη προσοχή των μαθητών, ενώ μέσα από το μυστήριο της αφήγησης τους τα‐
ξιδεύει σε έναν φανταστικό κόσμο γεμάτο προκλήσεις, ανταποκρινόμενο με τον τρόπο αυτό 
στις τρεις βασικές πτυχές της διασκεδαστικότητας (fun) σύμφωνα με την κλασική θεώρηση 
του Malone: την πρόκληση (challenge), την περιέργεια (curiosity) και το εγγενές φανταστικό 
πλαίσιο (intrinsic fantasy) που προσφέρουν τα ψηφιακά παιχνίδια. 

Το θετικό αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ των μαθητών, από την άλλη πλευρά, εκτι‐
μάται ότι μπορεί να αποδοθεί κατά κύριο λόγο στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση της συ‐
γκεκριμένης εκπαιδευτικής παρέμβασης: η θετική ενίσχυση των δυνατοτήτων συνεργασίας 
με το χωρισμό των μαθητών σε κατάλληλες ομάδες, με διαρκή υποστήριξη και καθοδήγηση 
και με συζήτηση των προβλημάτων που ανέκυπταν αποτέλεσαν ρητές σχεδιαστικές επιλο‐
γές και πρακτικές παιδαγωγικής διαχείρισης καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδι‐
κασίας. 

Συμπεράσματα και καταληκτικές επισημάνσεις 

Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα, αναφέρονται στη συνέχεια συνοπτικά τα επόμενα 
συμπεράσματα. 

(α) στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής παρέμβασης παρατηρήθηκαν: 

97/293

_________________________________________________________________________________________________________ 
ISSN: 1792-4146                                                                      i-Teacher.gr                                                      7ο   Τεύχος  -  Ιανουάριος 2014



 βελτίωση της μαθησιακής επίδοσης των περισσότερων μαθητών 

 μεγαλύτερη  εξοικείωση  των μαθητών με  την  επίλυση  προβλημάτων  και  την  εξά‐
σκηση μαθηματικής σκέψης 

 διαφορετική συμπεριφορά των μαθητών κατά την επίλυση προβλημάτων εντός του 
ψηφιακού παιχνιδιού και κατά τη γραπτή διαδικασία αξιολόγησης 

(β) στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής παρέμβασης οι μαθητές: 

 παρά την έντονη δυσκολία τους με το παιχνίδι ανταποκρίθηκαν σε μεγάλο βαθμό 

 διασκέδασαν και ψυχαγωγήθηκαν 

 εκδήλωσαν την επιθυμία τους να ξαναπαίξουν ακόμα και στον ελεύθερο τους χρό‐
νο 

 παρουσιάστηκαν ικανοποιημένοι από τη συνεργασία τους 

 συνέστηναν ανεπιφύλακτα το παιχνίδι. 

Θα πρέπει να σημειωθεί, στο σημείο αυτό, ότι τα παραπάνω ευρήματα είναι συμβατά με τα 
ευρήματα αντίστοιχων ερευνών για την χρήση ψηφιακών παιχνιδιών στην μαθηματική εκ‐
παίδευση στο Δημοτικό Σχολείο. Ενδεικτικά αναφέρονται η έρευνα του Ke  (2013), στην ο‐
ποία μάλιστα έχει  χρησιμοποιηθεί  το παιχνίδι  Lure of  the  Labyrinth,  καθώς  και  η  έρευνα 
των Buschang et al (2011). Και στις δύο αυτές έρευνες, με βάση τα αποτελέσματα που εξή‐
χθησαν  μετά  από  εκπαιδευτικές  παρεμβάσεις,  διαπιστώνεται  ότι  ψηφιακά  παιχνίδια  με 
περιεχόμενο  μαθηματικών  εννοιών  έχουν  τη  δυνατότητα,  υπό  συγκεκριμένες  προϋποθέ‐
σεις  και  κατευθύνσεις  παιδαγωγικής  διαχείρισης,  όχι  μόνο  να  ενισχύσουν  το  μαθησιακό 
αποτέλεσμα αλλά  και  να βελτιώσουν  την  ποιότητα ευχαρίστησης  και ενδιαφέροντος που 
εμφανίζει η ίδια η εκπαιδευτική διαδικασία. 

Κλείνοντας, και με βάση τα παραπάνω ευρήματα και συμπεράσματα, ενισχύεται η ιδέα πως 
το ψηφιακό παιχνίδι «Lure of the Labyrinth» θα μπορούσε, με κάποιες τροποποιήσεις, να 
εισαχθεί στην ελληνική σχολική πραγματικότητα και  να επιφέρει συνολικά  κάποια θετικά 
μαθησιακά αποτελέσματα στην εκπαιδευτική περίπτωση του μαθήματος των Μαθηματικών 
στην ΣΤ’ τάξη Δημοτικού η οποία και μελετήθηκε στην παρούσα έρευνα. 

Πεποίθηση των συγγραφέων αποτελεί πως τα θετικά αποτελέσματα θα μπορούσαν να ενι‐
σχυθούν έτι περαιτέρω στην περίπτωση που ο ρόλος του ερευνητή συμπίπτει στο πρόσωπο 
του εκπαιδευτικού του τμήματος, ώστε να υπάρχει η ευελιξία εφαρμογής του παιχνιδιού σε 
μεγαλύτερη  διάρκεια στο διάστημα  της  σχολικής περιόδου. Με  τον  τρόπο  αυτό θα  μπο‐
ρούσε να αναμένεται καλύτερη εξοικείωση του εκπαιδευτικού με λανθάνουσες δυνατότη‐
τες των μαθητών, ενώ και το ίδιο το ψηφιακό παιχνίδι θα μπορούσε να εισαχθεί μονιμότε‐
ρα, ως ένα διαρκές στοιχείο της κουλτούρας της τάξης. 

Βιβλιογραφικές αναφορές 

1. Ash,  K.  (2009)  High‐Tech  Simulations  Linked  to  Learning.  Education Week,  Apr  2009, 
pp.3‐5. 

2. Buschang , R.E., Chung, G. & Kim, J. (2011). An exploratory study of the relationship be‐
tween  collaboration  and mathematics  and  game  outcomes.  CRESST  report  797,  June 

98/293

_________________________________________________________________________________________________________ 
ISSN: 1792-4146                                                                      i-Teacher.gr                                                      7ο   Τεύχος  -  Ιανουάριος 2014



2011, The National Center for Research on Evaluation, Standards, and Student Testing, 
Graduate School of Education & Information Sciences, UCLA. 

3. Davies, B. (1995). The role of games in mathematics. Square One . Vol.5. No. 2. 

4. Desurvire, H., Caplan, M., Toth, J.  (2004). Using Heuristics to  Improve the Playability of 

Games. CHI Conference, 2004 (In the collection of Abstracts). Vienna, Austria, April 2004. 

5. Fortugno, N. and Zimmerman, E.  (2005). Learning  to Play  to Learn – Lessons  in Educa‐
tional  Game  Design.  Διαδικτυακά  διαθέσιμο  στη  διεύθυνση 
http://www.gamasutra.com/features/20050405/zimmerman_01.shtml,  (ημερομηνία 
επίσκεψης 20/08/2012). 

6. Garris, R. and Ahlers, R. and Driskell, J.E. (2002). Games, motivation, and learning: A re‐

search and practice model, Simulation Gaming, 33, pp.441‐467. 

7. Gee,  J.  (2003). What  video  games  have  to  teach  us  about  learning  and  literacy, New 
York: Palgrave Macmillan. 

8. Gough, J. (1999). Playing mathematical games: When  is a game not a game? Australian 
Primary Mathematics Classroom. Vol 4. No.2. 

9. Harteveld, C. (2010). Triadic game evaluation: A framework for assessing games with a 

serious purpose. In Raymaekers, C., Coninx, K., & Gonzalez‐Calleros, J. M. (Eds.), Proceed‐
ings of  the Design and Engineering of Game‐like Virtual and Multimodal Environments 

Workshop,  Berlin,  Germany,  June  20.  πηγή:, 
http://research.edm.uhasselt.be/~craymaekers/deng‐ve/papers/Harteveld.pdf,  (ημερο‐
μηνία επίσκεψης 10/04/2011). 

10. Hunicke, R., LeBlanc, M. and Zubek, R. (2004). MDA: A Formal Approach to Game Design 

and Game Research. In Proceedings of the Challenges in Game AI Workshop, Nineteenth 
National Conference on Artificial Intelligence. 

11. Jackson,  J.  (2009) Game‐based  teaching: what  educators  can  learn  from  videogames, 

Teaching Education, Vol.20, issue 3. 

12. Ke, F. & Abras, T. (2013) Games for engaged learning of middle school children with spe‐
cial learning needs. British Journal of Educational Technology, 44(2), pp.225‐242. 

13. Ke, F.  (2013) Computer‐game‐based  tutoring of mathematics. Computers & Education, 
60, pp. 448–457. 

14. Kirkley, S., Tomblin, S., & Kirkley,  J.  (2005).  Instructional Design Authoring Support  for 
the  Development of Serious Games and Mixed Reality Training. Unpublished paper pre‐
sented at  Interservice/Industry Training, Simulation, and Education Conference, Bloom‐
ington, IN. 

15. Lamb, A. (2011) Reading Redefined for a Transmedia Universe. Learning & Leading with 
Technology, Nov 2011, pp.12‐17, International Society for Technology in Education. 

16. Malone, T. (1982), Heuristics for designing enjoyable user interfaces: Lessons from com‐

puter games. In John C. Thomas and M. L. Schneider (Editors), Human Factors in Compu‐

ting Systems, Norwood, NJ: Ablex Publishing Corporation. 

99/293

_________________________________________________________________________________________________________ 
ISSN: 1792-4146                                                                      i-Teacher.gr                                                      7ο   Τεύχος  -  Ιανουάριος 2014



17. Mitgutsch, K.  (2007) Digital Play‐Based  Learning‐ A Philosophical‐Pedagogical Perspec‐
tive on Learning and Playing in Computer Games, University of Vienna. 

18. Moretti, M. and Dondi, C. (2006). Guide to quality criteria of learning games. SIG‐GLUE. 

Διαδικτυακά  διαθέσιμο  στη  διεύθυνση  http://www.sigglue.net/a_data/docs/SIG‐
GLUE_Guide.pdf (ημερομηνία επίσκεψης 28/04/2011). 

19. Ntourlia et al.(2010) Tux‐math: Is it possible for a Game to enhance Multiplication Skills?, 

ECGBL 2010, Copenhagen, Denmark. 

20. Oldfield, B. (1991). Games in the learning of mathematics. Mathematics in Schools. Jan‐
uary 

21. Pivec, P.  (2009) Game‐Based Learning or Game‐Based Teaching? Commissioned  report 
for BECTA (UK Government Agency for Education Technology). 

22. Prensky, M.  (2009). Μάθηση  Βασισμένη  στο ψηφιακό  παιχνίδι,  επιστ.  επιμέλεια Μεϊ‐
μάρης Μ., Μεταίχμιο, Αθήνα.  

23. Shaffer, D. W., Squire, K. D., Halverson, R., & Gee, J. P. (2005). Video games and the fu‐
ture  of learning. Phi Delta Kappan. 

24. Tragazikis, P., Kirginas S., Gouscos D., Meimaris M., (2011) Digital games evaluation and 

educational assessment ‐ a review and proposal for an open methodological framework 

(OMEGA), ECGBL 2011, Athens. 

25. Vygotsky, L., S. (1978). Mind in society: The development of higher mental process. Cam‐
bridge, MA: Harvard University Press. 

26. Winn, B. (2009). The Design, Play, and Experience framework, in R.E. Ferdig (ed.), Hand‐
book of Research on Effective Electronic Gaming in Education (Vol. III, pp. 1010‐1024), In‐
formation Science Reference, Hershey PA. 

27. Κωτοπούλης Θ. (2007), Η διδακτική των μαθηματικών εννοιών στη βασική εκπαίδευση: 
Όψεις και προοπτικές, Επιστημονικό Βήμα, τ. 6, Μάρτιος 2007. 

28. Μαραγκός Κ. &  Γρηγοριάδου Μ.(2006), Διδασκαλία  εννοιών Πληροφορικής  με  Εκπαι‐
δευτικά Ηλεκτρονικά Παιχνίδια, ΕΤΠΕ 2006. 

29. Μεϊμάρης Μ. & Γκούσκος Δ. (2009), «Το Παιχνίδι της Μάθησης: Εκπαιδευτικές Διαδικα‐

σίες  με  τη Βοήθεια Ψηφιακών Παιχνιδιών» Δεύτερη Διεθνής Επιστημονική Διημερίδα 
Εκπαιδευτικού  Σχεδιασμού  «ΑΛΛΑΓΗ  ΚΑΙ  ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  ΣΥΣΤΗΜΑ‐
ΤΩΝ», Ρόδος, 29‐31 Μαΐου 2009. 

100/293

_________________________________________________________________________________________________________ 
ISSN: 1792-4146                                                                      i-Teacher.gr                                                      7ο   Τεύχος  -  Ιανουάριος 2014



Εκπαιδευτικό σενάριο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα  
με την αξιοποίηση του Web 2.0 στη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας.  

 
Δρακοπούλου Μαρία  
Εκπαιδευτικός ΠΕ06 

maria_drakopoulou@hotmail.com 
 

Περίληψη 

Η εμφάνιση του Web 2.0 επέφερε μια σειρά από μεταβολές τόσο στον τρόπο που χρησιμο‐
ποιούμε  το Διαδίκτυο,  όσο  και  στον  τρόπο που μαθαίνουμε.  Υπό  αυτές  τις  συνθήκες,  οι 
διαδικασίες  μάθησης  στο  χώρο  του  σχολείου,  όσο  και  οι  ρόλοι  του  Εκπαιδευτικού  απο‐
κτούν νέες μορφές. Ειδικότερα στην Ξενόγλωσση Εκπαίδευση, η χρήση του Web 2.0 αποτε‐
λεί πολύτιμο  αρωγό στην προσπάθεια  για  μια  αυθεντικότερη  παροχή διδασκαλίας και υ‐
περνίκηση των ορίων που θέτει το περιβάλλον της σχολικής τάξης. Στην παρούσα εισήγηση, 
προτείνεται εκπαιδευτικό σενάριο για  τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στη διδασκαλία  της Αγ‐
γλικής Γλώσσας, με τη χρήση των εργαλείων του Web 2.0: You Tube, Edmodo, Vialogues και 
Surveymonkey. Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σενάριο αποτελείται από δύο βασικά μέρη. 
Στο πρώτο μέρος, αναλύονται οι δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στη σχολική αίθου‐
σα,  ενώ  στο δεύτερο  μέρος, παρουσιάζονται οι εργασίες που ανατίθενται  στους μαθητές 
αξιοποιώντας τις δυνατότητες της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. 

Λέξεις ‐ κλειδιά: Διδασκαλία Αγγλικής, YouTube, Edmodo, Vialogues, Surveymonkey 
 

Εισαγωγή: To Web 2.0 αλλάζει τη μάθηση 

 
Είναι κοινός τόπος ότι το Διαδίκτυο έχει εισβάλει στη ζωή μας σε κάθε επίπεδο: οικονομικό, 
πολιτισμικό, μαθησιακό και προσωπικό.  Ιδίως,  η μετάβαση από  το Web 1.0  στο Web 2.0 
σήμανε ριζικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο το χρησιμοποιούμε. Ενώ το Web 1.0 προ‐
σέφερε στους χρήστες του τη δυνατότητα μόνο ανάγνωσης του υλικού που ήταν αναρτημέ‐
νο σε αυτό  (παθητικός ρόλος),  το Web 2.0 είναι σχεδιασμένο για την παραγωγή γραπτού 
λόγου από τους χρήστες του (ενεργητικός ρόλος). Η μαζική δημοσίευση αποτελεί κεντρική 
έννοια στο Web 2.0. Ειδικότερα, με τη συμμετοχή σε ομάδες κοινωνικής δικτύωσης (blogs, 
wikis, Facebook, Skype) οι χρήστες‐μέλη δημιουργούν, ανταλλάσουν και διαδίδουν γνώση, 
που τελικά διαμορφώνει το ίδιο το Διαδίκτυο.  
 
Oι τρέχουσες εξελίξεις στην τεχνολογία και ιδίως η ολοένα αυξανόμενη οργάνωση των χρη‐
στών  σε ομάδες  κοινωνικής δικτύωσης αλλάζουν  τον  τρόπο  με  τον οποίο οι μαθητές:  (α) 
έχουν πρόσβαση στην πληροφορία και τη γνώση και (β) συνδιαλέγονται με το δάσκαλο και 
τους συμμαθητές  τους  (Siemens,  2008).  Σε  ένα  τέτοιο πλαίσιο,  η  μάθηση  εκτείνεται  έξω 
από τους τοίχους μιας αίθουσας και αλλάζει χαρακτήρα, ενώ τα παραδοσιακά μοντέλα δι‐
δασκαλίας δεν έχουν ιδιαίτερη τύχη στο σημερινό σχολείο.  
 
Εναλλακτικά, η σχετική βιβλιογραφία υποστηρίζει τη θετική επίδραση της χρήσης των ΤΠΕ 
στην εκπαίδευση, και πιο συγκεκριμένα όσον αφορά στη δημιουργία ευκαιριών για αποδο‐
τικότερα περιβάλλοντα μάθησης (Hermans, Tondeur, van Braak & Valcke, 2008), στον αντί‐
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κτυπο στη διαδικασία μάθησης (Cancannon, Flynn & Campbell, 2005), στην ανάπτυξη κινή‐
τρων μάθησης  (Mahdizadeh, Biemans & Mulder, 2008),  κριτικής σκέψης  (Lim, Teo, Wong, 
Khine, Chai & Divahara, 2003) και αυτονομίας  (Claudia, Steil &Todesco, 2004). Ειδικότερα, 
με τη χρήση των εργαλείων του Web 2.0   η διαδικασία μάθησης γίνεται περισσότερο συ‐
νεργατική και συμμετοχική, καθώς δημιουργούνται μεγαλύτερες ευκαιρίες για πρόσβαση, 
συζήτηση και διαφάνεια στην αναζήτηση της γνώσης (Conole & Alevizou, 2010). Περαιτέρω, 
η εμπλοκή των μαθητών σε δραστηριότητες του Web 2.0, μπορεί να τους βοηθήσει να ανα‐
πτύξουν πολυμεσικές δεξιότητες (Redecker et al., 2009), το οποίο είναι ιδαίτερης σημασίας, 
γιατί όταν ο μαθητής δεν έχει τη γνώση που του χρειάζεται, είναι ζωτικής σημασίας η δεξιό‐
τητά του να μπορεί να «συνδέεται» με τις κατάλληλες πηγές (Siemens, 2005).  
 

 Web 2.0 και Διδασκαλία της Ξένης Γλώσσας 

 

Ιδιαίτερα στη διδασκαλία της Ξένης Γλώσσας η χρήση των ΤΠΕ, και ιδίως του Web 2.0, είναι 
μεγάλης σημασίας. Η τάξη ενός σχολείου δεν αποτελεί το ιδανικό περιβάλλον για την αυθε‐
ντική χρήση της γλώσσας‐στόχου, το οποίο και επηρεάζει αρνητικά τόσο την ανάπτυξη επι‐
κοινωνιακής  ικανότητας    όσο  και  κινήτρων μάθησης από  τους μαθητές.  Εντάσσοντας  τις 
εφαρμογές  των  ΤΠΕ  στην  Ξενόγλωσση  Eκπαίδευση,  η  διαδασκαλία  της  γλώσσας‐στόχου 
προσομοιάζει της χρήσης της γλώσσας σε αυθεντικά περιβάλλοντα.  
 
Το Διαδίκτυο προσφέρει πλούσιο αυθεντικό υλικό για σχεδιασμό και εφαρμογή εκπαιδευ‐
τικών σεναρίων στην  τάξη,  με αποτέλεσμα  οι μαθητές  να  είναι  δυνατό  να  επωφεληθούν 
από αυθεντικά  γλωσσικά παραδείγματα  και  αυθεντικές πηγές  γλώσσας,  που  επιλέγονται 
βάσει των εκπαιδευτικών αναγκών,  των στόχων,    των χαρακτηριστικών  των μαθητών,  των 
στρατηγικών  και  προτιμήσεων  (Richards,  2005). Παράλληλα,  προάγει  την  Αυτονομία  του 
μαθητή (Duda, 2005), καθώς ο τελευταίος έχει πρόσβαση σε μια τεράστια βιβλιοθήκη είτε 
στα πλαίσια του μαθήματος είτε έξω από αυτό, και μάλιστα όπου και όποτε αυτός επιθυ‐
μεί,  και με τον προσωπικό, μάλιστα, ρυθμό του.  
 
Πιο συγκεκριμένα,  εφαρμογές  του Web 2.0, όπως  το You Tube,  το Hλεκτρονικό Ταχυδρο‐
μείο, η τηλεδιάσκεψη  Skype και οι μηχανές αναζήτησης (για παράδειγμα, Google) ανάμεσα 
σε άλλες αποτελούν εξαιρετικές ευκαιρίες για αυθεντική πρόσληψη, παραγωγή και εμπέ‐
δωση στην Ξένη Γλώσσα. Επίσης, οι ομάδες κοινωνικής δικτύωσης   (μέσω wikis, blogs, Fa‐
cebook)  και  οι πλατφόρμες ασύγχρονης μάθησης  (όπως Μoodle,  Edmodo,  Class Dojo,  e‐ 
Twinning, Vialogues) προσφέρουν άπειρες δυνατότητες για πραγματική επικοινωνιακή χρή‐
ση  της  γλώσσας‐στόχου.  Συμπερασματικά,  με  τη  χρήση  του Web 2.0 υπερνικούνται  τα  ε‐
μπόδια που προκαλεί η διδασκαλία της Ξένης Γλώσσας στο «κατασκευασμένο» περιβάλλον 
μιας αίθουσας. 

 

Εκπαιδευτικό σενάριο με χρήση του Web 2.0 

 
Στην  παρούσα  εργασία, προτείνεται εκπαιδευτικό σενάριο  για  τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 
που εφαρμόστηκε κατά τη διδασκαλία της Αγγλικής στην Α’ Λυκείου και αξιοποιεί τα εργα‐
λεία του Web 2.0. Ειδικότερα, χρησιμοποιήθηκε το You Tube για την προβολή βίντεο τρα‐
γουδιού για τα Ανθρώπινα Διακαιώματα (What I’ve done, Linkin Park), που αποτελεί τη βα‐
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σική δραστηριότητα πάνω στην οποία στηρίχθηκε το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σενάριο. 
H πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Edmodo χρησιμοποιήθηκε σε συνδυασμό με το 
εργαλείο Vialogues στο στάδιο της Εμπέδωσης της νέας γνώσης. Τέλος, για την Αξιολόγηση 
του σεναρίου  χρησιμοποιήθηκε  ερωτηματολόγιο, που δημιουγήθηκε με  το  εργαλείο  Sur‐
veymonkey και μεταφορτώθηκε στην πλατφόρμα Edmodo. 

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σενάριο απευθύνεται σε μαθητές με επίπεδο επικοινωνια‐
κής  ικανότητας B1  (μέτρια γνώση)‐ Γ1  (πολύ καλή γνώση) σύμφωνα με την εξάβαθμη κλί‐
μακα  του  Συμβουλίου της Ευρώπης.  Εντάσσεται στην   ενότητα «Ανθρώπινες σχέσεις, Κοι‐
νωνία, Σύγχρονη Ζωή» του ΑΠΣ για το Λύκειο. Επίσης, συνδέεται με βασικούς στόχους του 
ΔΕΕΠΣ όπως είναι η Διαθεματικότητα, [η σύνδεση θέματος με άλλα μαθήματα, π.χ. Ιστορία 
(Κουξ Κλουξ Κλαν,  Ναζισμός, πόλεμοι,  πυρηνικά), Περιβάλλον/Γεωγραφία  (κλιματικές αλ‐
λαγές,  είδη  υπό  εξαφάνιση),  Βιολογία/Ανθρωπολογία  (έρευνα  DNA),  Κοινωνιολογία  (Αν‐
θρώπινα  Δικαιώματα,  Αναπτυγμένες/Υποανάπτυκτες  χώρες,  Βουλιμία/Υποσιτισμός,  Ναρ‐
κωτικά)],   ο εγγραματισμός  (κατανόηση προφορικού λόγου και παραγωγή γραπτού λόγου 
στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σενάριο),  η κατανόηση  και  χρήση  γλωσσικο‐νοητικών εν‐
νοιών (έννοια χρόνου, και πιο συγκεκριμένα present perfect και simple future), η ανάπτυξη 
στρατηγικών μάθησης και επικοινωνίας (αναζήτηση, επιλογή, επεξεργασία, χρήση και διά‐
χυση  της πληροφορίας), η επικοινωνιακή διάσταση  (επικοινωνιακός στόχος,  χρήση διαλό‐
γου, εργασία σε ομάδες) και η πολυγλωσσία (μεταφορά επικοινωνιακού στόχου μηνύματος 
από τη μια γλώσσα στην άλλη).  Κατά  το σχεδιασμό  και  την  εφαρμογή του εκπαιδευτικού 
σεναρίου ακολουθείται  η  επικοινωνιακή  προσέγγιση,  και  πιο  συγκεκριμένα  το  διδακτικό 
μοντέλο TBL (Task‐ Based Learning Model), στο οποίο ο μαθητής χρησιμοποιεί τη γλώσσα‐
στόχο για έναν επικοινωνιακό σκοπό προκειμένου να κατορθώσει κάποιο αποτέλεσμα (Wil‐
lis, 1996).  

Γενική περιγραφή του εκπαιδευτικού σεναρίου 
Τίτλος εκπαιδευτικού σεναρίου: 

The Meaning of 10th December: The Responsibility of the Individual for the Protection of Hu‐
man Rights. 
Γνωστικό Αντικείμενο: 

Αγγλικά Α Λυκείου 
Επίπεδο Γλωσσομάθειας: 

B1 (μέτρια γνώση) ‐ Γ1 (πολύ καλή γνώση) 
Διαθεματικότητα: 

Ιστορία, Περιβάλλον, Βιολογία/Ανθρωπολογία, Κοινωνιολογία, Πληροφορική 
Γενικός Σκοπός  

Να προβληματιστούν οι μαθητές σχετικά με το νόημα της 10ης Δεκεμβρίου, που  είναι η 
Παγκόσμια Ημέρα για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, και να ευαισθητοποιηθούν ως προς την 
ευθύνη του ατόμου για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
 

Επιμέρους Στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο και ως προς τη μαθησιακή διαδικασί‐

α.  
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 Να ενεργοποιήσουν οι μαθητές τις λογικές τους αναπαραστάσεις σχετικά με την 
10η Δεκεμβρίου και τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας στους οποίους 
καταπατούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα. 

 Να προσκληθούν οι μαθητές στην παρακολούθηση ενός αυθεντικού βίντεο που 
αφορά την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

 Να επαναλάβουν και να επεκτείνουν το σχετικό με τα ανθρώπινα δικαιώματα λεξι‐
λόγιο στην Αγγλική Γλώσσα. 

 Να χρησιμοποιήσουν τον present perfect και τον simple future στην παραγωγή 
γραπτού λόγου. 

 Να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές για το νόημα της 10ης Δεκεμβρίου στους 
συμμαθητές τους. 

 

Αξιοποίηση ΤΠΕ: 

Αξιοποιούνται υπηρεσίες των ΤΠΕ και πιο συγκεκριμένα :  
 You tube (http://www.youtube.com/watch?v=8sgycukafqQ&ob=av2e),  
 Website (http://www.e‐pi.gr/?p=442) 
 Edmodo (http://www.edmodo.com) 
 Vialogues (http://www.vialogues.com) 
 Surveymonkey (http://www.surveymonkey.com) 

 

Υλικοτεχνική υποδομή: 

H/Y,  Προτζέκτορας,  Φύλλα  εργασίας  μαθητών  (http://slidebomb.com/861914),  μεγάλα 
χρωματιστά χαρτόνια 
 

Οργάνωση τάξης: 

Ατομικά, Δυάδες, Ομάδες 
 

Διάρκεια:  

1 Διδακτική Ώρα 
 

Περιγραφή σταδίων και δραστηριοτήτων 
Στην Αίθουσα 

 

Α. Προεργασία (pre‐viewing) 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 

Ο εκπαιδευτικός προβάλλει φωτογραφίες για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (Human Rights). 
Ρωτάει τους μαθητές αν γνωρίζουν τι συμβολίζουν και αν τις έχουν ξαναδεί. Ρωτάει τους 
μαθητές αν γνωρίζουν ποια ημέρα είναι αφιερωμένη στα Ανθρώπινα Δικαιώματα. 
 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 

O εκπαιδευτικός μοιράζει φύλλο εργασίας με μέρος του άρθρου από το Διαδίκτυο που πε‐
ριέχει  τις φωτογραφίες  της προηγούμενης άσκησης σχετικά με  τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 
και ζητάει από τους μαθητές να το διαβάσουν προκειμένου να δουν αν μάντεψαν σωστά. 
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Β. Κατά τη διάρκεια του βίντεο (while‐viewing) 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 

Οι μαθητές παρακολουθούν το βίντεο και απαντούν σε μια ερώτηση ανοικτού τύπου σχετι‐
κά με την κατανόηση του γενικότερου νοήματος . 
Φύλλο Εργασίας 
In the song “What I've done” the singer continually refers to something that he has done but 
he doesn't name it. What do you think he is talking about? Discuss with your classmates. 
 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 

Οι μαθητές παρακολουθούν το βίντεο για δεύτερη φορά και απαντούν σε μια ερώτηση σχε‐
τικά με λεπτομέρειες του βίντεο. 
Φύλλο Εργασίας 
Watch the videoclip of the song “What I've done” once more and write down things that the 
singer regrets for. Discuss your answer with your classmates. (I regret for ....) 
 

Γ. Μετά από το βίντεο (post‐viewing) 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 

Οι μαθητές εργάζονται σε δυάδες και ταξινομούν πληροφορίες σχετικές με το βίντεο. 
Φύλλο Εργασίας 
Work with a partner and report the singer's regrets to the class by categorizing the regrets 
under the following headings: 
 

Environment  Science  Beliefs  (Re‐

ligious,  po‐

litical etc) 

Basic 

needs 

(food, 

water etc) 

       
   
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 

Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες για την παραγωγή προφορικού λόγου. 
Φύλλο Εργασίας 
Role‐play: Work in groups of four and prepare a speech of apology for what you have done 
against human rights. You represent the group of ... (Scientists, Developed Countries, Politi‐
cians, Religious Leaders, Military, Citizens). Pick up a representative to deliver your speech in 
class. 
A SPEECH OF APOLOGY 
We want to express our apology …. We are sorry for/about …..We have….. but we promise 

we will…. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3 

Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες για τη δημιουργία πόστερ. 
Φύλλο Εργασίας 
Make a poster with a “Contract with Myself” for the group you represent following the  
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scheme and example below. More specifically, make a  list of things you regret for and the 
things you promise to do for each one of these regrets. Then, write them down on the col‐
oured paper your teacher will give you. Pin your poster on the classroom wall. 
A CONTRACT WITH MYSELF 
What I’ve done                                       I will 
1) e.g. I have caused wars.     >>>       I will solve problems through dialogue. 
2)....................................        >>>         …............................... 
Στο σπίτι μέσω ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης 

 

Δ. Εμπέδωση‐ Ανατροφοδότηση (Reflection) 

Οι μαθητές εργάζονται από το σπίτι στην πλατφόρμα Edmodo. Παρακολουθούν το βίντεο 
του τραγουδιού και χρησιμοποιώντας το εργαλείο Vialogues απαντούν σε μια ερώτηση α‐
νοικτού τύπου την ώρα που παρακολουθούν το βίντεο (Σχήμα 1). Έχουν τη δυνατότητα να 
το παρακολουθήσουν όσες φορές το επιθυμούν. Η Εκπαιδευτικός αξιολογεί την απάντηση 
και δίνει ανατροφοδότηση μέσω της πλατφόρμας. 
Ερώτηση 
While you watch  the video, write down what you, personally, will do  for each violation of 
Human Rights you notice. (I will… e.g. “adopt” a Third World child) 
 

 
Εικόνα 1: Το Περιβάλλον του Vialogues με το βίντεο, την ερώτηση του εκπαιδευτικού 

στο πλάι και το παράθυρο για την απάντηση του μαθητή  κάτω από το βίντεο. 

 

E. Αξιολόγηση 

Οι μαθητές εργάζονται από το σπίτι στην πλατφόρμα Edmodo. Απαντούν σε ερωτηματολό‐
γιο σχετικά με το εκπαιδευτικό σενάριο, το οποίο έχει δημιουργήσει η εκπαιδευτικός με τη 
βοήθεια  του  εργαλείου  Surveymonkey    (http://www.surveymonkey.com/s/5PYFPYW  ‐
Εικόνα 2). 
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Εικόνα 2: Τμήμα του ερωτηματολογίου για την Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Σεναρίου. 

 
Συμπεράσματα 

 
Σύμφωνα με τις απαντήσεις των μαθητών τόσο στο παραπάνω ερωτηματολόγιο όσο και σε 
ελεύθερη συζήτηση που ακολούθησε στην  τάξη,  το Εκπαιδευτικό  Σενάριο  θεωρήθηκε  εν‐
διαφέρον από τους μαθητές. Από τους 10 μαθητές που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο, οι 
6 αποκρίθηκαν ότι το μάθημα τους άρεσε πολύ και 4 από αυτούς αρκετά. 
 
Ιδιαίτερη  ικανοποίηση έλαβαν,  κυρίως,   από  την παρακολούθηση  του βίντεο του τραγου‐
διού από το You Tube. Όλοι τους υποστήριξαν ότι το βίντεο ήταν πολύ ή αρκετά ενδιαφέ‐
ρον.  Η  πλειοψηφία,  επίσης, δήλωσε  ότι επιθυμεί σε  μεγάλο βαθμό να  χρησιμοποιούνται 
βίντεο από το You Tube στην τάξη.  
 
Σχετικά με τη δραστηριότητα που τους ανατέθηκε μέσω του εργαλείου Vialogues, οι μισοί 
μαθητές απάντησαν ότι τους άρεσε πολύ και οι άλλοι μισοί αρκετά.   Η πλειοψηφία  τους, 
επίσης, υποστήριξε ότι θα επιθυμούσε να το χρησιμοποιήσει και στο μέλλον. Πρέπει να ση‐
μειωθεί ότι οι μαθητές χρησιμοποίησαν το εργαλείο Vialogues για πρώτη φορά μόνοι τους 
χωρίς  ιδιαίτερα προβλήματα, αφού είχε  γίνει  πρώτα  η εγγραφή  τους και  ένα  εργαστήριο 
επίδειξης του εργαλείου από την εκπαιδευτικό στο σχολείο. 
 
Παρατηρήθηκε, ωστόσο, ότι στην εξ αποστάσεως ανάθεση εργασιών μέσω της πλατφόρμας 
του Edmodo, δεν συμμετείχαν όλοι οι μαθητές για διάφορους λόγους, όπως ο φόρτος ερ‐
γασίας σε άλλα μαθήματα ή η έλλειψη ενδιαφέροντος. Ουσιαστικά, η χρήση της πλατφόρ‐
μας προϋποθέτει τη θέληση των μαθητών να συμμετάσχουν. Εν τούτοις, θεωρώ ότι και υπό 
αυτές τις πρϋποθέσεις, η χρήση εργαλείων ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης δημιουργεί περισ‐
σότερες ευκαιρίες ανάπτυξης  της Ξένης Γλώσσας  για μαθητές με κίνητρο  και  ενδιαφέρον 
για το μάθημα, το οποίο είναι αναμφισβήτητα πολύ θετικό.  
 
Συμπεραίνεται, επίσης, ότι η χρήση εργαλείου αξιολόγησης από τους μαθητές αποκλειστικά 
εξ αποστάσεως  (όπως είναι το Surveymonkey) δε διασφαλίζει  την εγγυρότητα των αποτε‐
λεσμάτων, καθώς δε συμμετέχει η ολομέλεια των μαθητών. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, 
10  από  τους 17  μαθητές απάντησαν  στο  ερωτηματολόγιο.  Γι’  αυτόν  το λόγο,  προτείνεται 
είτε να συμπληρώνεται η αξιολόγηση με άλλα εργαλεία εντός σχολικής αίθουσας (στο συ‐
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γκεκριμένο παράδειγμα ακολούθησε ελεύθερη συζήτηση στην τάξη) είτε να χρησιμοποιεί‐
ται το εργαλείο Surveymonkey εντός σχολικού εργαστηρίου. 
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Περίληψη 

Σε αυτήν την εργασία παρουσιάζεται ο επανασχεδιασμός του υποστηρικτικού εκπαιδευτι‐
κού λογισμικού για το μάθημα της Χημείας Γ΄ Γυμνάσιου «Ο Θαυμαστός Κόσμος της Χημεί‐
ας» και η υλοποίησή του με τη μορφή ενός δυναμικού ιστοτόπου, αξιοποιώντας τις δυνα‐
τότητες ενός σύγχρονου συστήματος διαχείρισης περιεχομένου ανοιχτού κώδικα. Ο επανα‐
σχεδιασμός αφορά στα παρακάτω πεδία: α) στην αρχιτεκτονική της πληροφορίας, β) στην 
τεχνολογική αναβάθμιση, γ) στην αναβάθμιση της διεπαφής χρήστη, δ) στη διαθεσιμότητα 
του υλικού και ε) στη  δυνατότητα βελτίωσης  του περιεχομένου  και  της  λειτουργικότητας 
του  λογισμικού. Το  προϊόν  της  εργασίας  είναι  ελεύθερα προσβάσιμο  από  την διεύθυνση 
http://molwave.chem.auth.gr/fabchem/. 

Λέξεις  ‐  κλειδιά:  εκπαιδευτικοί  διαδικτυακοί  τόποι,  εκπαιδευτικό  λογισμικό  χημείας,  συ‐
στήματα διαχείρισης περιεχομένου  

Εισαγωγή 

Ο «Θαυμαστός Κόσμος της Χημείας» είναι ένα λογισμικό που αναπτύχθηκε για την υποστή‐
ριξη του μαθήματος της Χημείας της Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου, σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρό‐
γραμμα Σπουδών Χημείας του Γυμνασίου, στο πλαίσιο σχετικής προκήρυξης του Παιδαγω‐
γικού Ινστιτούτου το 2003. Στηρίζεται στο γνωσιολογικό εποικοδομητισμό, σύμφωνα με τον 
οποίο οι ίδιοι οι μαθητές δομούν τη γνώση τους για τον κόσμο που τους περιβάλλει, διατυ‐
πώνοντας θεωρίες οι οποίες  ταιριάζουν στον κόσμο αυτό, μέσα από ενεργές διαδικασίες 
στις οποίες η γνώση και η πράξη είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένες. Το εποικοδομητικό μο‐
ντέλο  για  τη  διδασκαλία‐μάθηση  περιλαμβάνει  γεγονότα  μάθησης,  όπως  η  προσέλκυση 
προσοχής,  η  πληροφόρηση  του  μαθητή  για  τους  στόχους  του  μαθήματος,  η  ανάκληση 
προηγούμενης γνώσης,  η  παρουσίαση περιεχομένου,  η  παροχή καθοδήγησης,  η  εξαγωγή 
συμπερασμάτων  και  αποτελεσμάτων,  η  ανάπτυξη  της  μνήμης  και  η  μεταφορά  μάθησης 
(Proulx, 2006). 

Το λογισμικό «Ο Θαυμαστός Κόσμος της Χημείας» προτείνει  την προσέγγιση  των διδακτι‐
κών αντικειμένων μέσα από μια διαδικασία ανακάλυψης και διερεύνησης.  Στο  υλικό  του 
λογισμικού  περιλαμβάνεται  μεγάλος  αριθμός  αναπαραστάσεων  και  εργαλείων  μάθησης 
όπως,  υπερκείμενο,  βιντεοσκοπημένα  πειράματα,  βίντεο  παρουσιάσεων,  διδακτικές  σχε‐
διοκινήσεις,  αλληλεπιδραστικές  προσομοιώσεις  πειραμάτων,  αλληλεπιδραστικά  τρισδιά‐
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στατα μοριακά μοντέλα κ.α. Οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να προσδιορίσουν τα δεδομένα 
ενός προβλήματος, να διατυπώσουν υποθέσεις και να πειραματιστούν, προσπαθώντας να 
δώσουν λύσεις με άμεση προσωπική εμπλοκή και έχοντας τη δυνατότητα επαλήθευσης των 
υποθέσεων που έχουν κάνει (Τζαμτζής et. al., 2007). 

Το λογισμικό αναπτύχθηκε, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 
σε μορφή στατικού ιστοτόπου με γλώσσα σήμανσης υπερκειμένου (HyperText Markup Lan‐
guage, HTML) καθώς και με εκτεταμένη χρήση της διερμηνευμένης γλώσσας προγραμματι‐
σμού Javascript. Ωστόσο οι τελευταίες εξελίξεις στις τεχνολογίες και στις πρακτικές του δια‐
δικτύου καθιστούν το λογισμικό πεπαλαιωμένο, καθώς δεν είναι συμβατό με τα πρότυπα 
των σύγχρονων φυλλομετρητών (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, 
Safari)  και  δεν  αξιοποιεί  τις  δυνατότητες  των  σύγχρονων  εργαλείων  ανάπτυξης  (PHP, 
MySQL, HTML5, CSS3). Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν ο επανασχεδιασμός και η ανα‐
βάθμιση του «Θαυμαστού Κόσμου της Χημείας», αξιοποιώντας τις δυνατότητες ενός σύγ‐
χρονου συστήματος διαχείρισης περιεχομένου, διατηρώντας και επαυξάνοντας τις διδακτι‐
κές  και μαθησιακές  δυνατότητες  του  λογισμικού.  Ο  επανασχεδιασμός  και  η  αναβάθμιση 
του λογισμικού αφορά στους παρακάτω τομείς: α) στην αρχιτεκτονική της πληροφορίας, β) 
στην τεχνολογική αναβάθμιση, γ) στην αναβάθμιση της διεπαφής χρήστη, δ) στην προσβα‐
σιμότητα και διαθεσιμότητα του υλικού και ε) στη  δυνατότητα βελτίωσης του περιεχομέ‐
νου και του λογισμικού. 

Αρχιτεκτονική της Πληροφορίας και Πλοήγηση 

Η αρχιτεκτονική πληροφοριών αναφέρεται στη δομή και την ιεραρχία της πληροφορίας στο 
διαδικτυακό τόπο, καθώς και στον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες πλοηγούνται σε αυτόν. Η 
αρχιτεκτονική της πληροφορίας και η πλοήγηση βασίζεται στην ιεραρχία των θεμάτων που 
αντιστοιχούν  στα  περιεχόμενα  του Αναλυτικού  Προγράμματος  Σπουδών  Χημείας  του  Γυ‐
μνασίου.  Στην κορυφή  της  ιεραρχίας  τα θέματα  της  Γ΄  Γυμνασίου κατηγοριοποιούνται  σε 
τρία  κεφάλαια,  κάθε  κεφάλαιο σε  τέσσερα  ή πέντε υποκεφάλαια  και  κάθε υποκεφάλαιο 
περιέχει τα αντίστοιχα θέματα. Με κάθε θέμα είναι διασυνδεόμενα ένα ή περισσότερα πε‐
ριεχόμενα που ανήκουν σε μια από τις επιπλέον κατηγορίες υλικού:  

1. Το  ήξερες  ότι:  υπερκείμενα  στα  οποία  αναπτύσσονται  θέματα  που  συνδέουν  το 
γνωστικό αντικείμενο με άλλες γνωστικές περιοχές στο πλαίσιο μιας διαθεματικής 
προσέγγισης. 

2. Μοριακά  μοντέλα:  τρισδιάστατα αλληλεπιδραστικά  μοντέλα  των  μορίων  και  των 
ιοντικών κρυστάλλων που αντιστοιχούν στο σύνολο των χηµικών και ιοντικών ενώ‐
σεων που αναφέρονται κατά την ανάπτυξη στο περιεχόμενο. 

3. Περισσότερη  χημεία:  υπερκείμενα  όπου  αναπτύσσονται  θέµατα  Χημείας  που  ε‐
ντάσσονται στο γνωστικό αντικείμενο που μελετάται, αλλά όχι στη διδακτέα ύλη. 

4. Παρουσιάσεις: βίντεο παρουσιάσεων διαφόρων θεμάτων, όπως για παράδειγμα η 
δημιουργία της όξινης βροχής, ή οι χρήσεις του διοξειδίου του άνθρακα κ.α. 

5. Πειράματα:  Βίντεο  εργαστηριακών  πειραμάτων  που  αντιστοιχούν  σε  θέματα  της 
διδακτέας ύλης. 
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6. Προσομοιώσεις: αλληλεπιδραστικές προσομοιώσεις  χημικού εργαστηρίου όπου ο 
μαθητής μπορεί να πειραματιστεί ελεύθερα με τα όργανα και τα αντιδραστήρια και 
να παρασκευάσει διαλύματα, να υπολογίσει  τη συγκέντρωση,  να μετρήσει  το pH, 
να μελετήσει την επίδραση των αντιδραστηρίων στο χρώμα διάφορων δεικτών, να 
υπολογίσει την διαλυτότητα κ.α.  

7. Κουίζ: ερωτηματολόγια αντιστοίχισης, αλλά και περιβάλλοντα στα οποία ο χρήστης 
μπορεί να συμπληρώσει χημικές εξισώσεις, να δομήσει μοριακά μοντέλα κ.λ.π. 

Βασικό  μειονέκτημα  της  αρχικής έκδοσης  του  λογισμικού που αναπτύχθηκε με  τη μορφή 
στατικής ιστοσελίδας είναι η δυσκολία πρόσβασης στο υλικό, εφόσον ο χρήστης πρέπει να 
ακολουθήσει μια διαδρομή τουλάχιστον πέντε βημάτων από την αρχική σελίδα, προκειμέ‐
νου  να φτάσει στο επιζητούμενο θέμα  και  να διερευνήσει  το επιπλέον υλικό. Στόχος  του 
σχεδιασμού  της πλοήγησης ήταν,  εκτός  από  την  τυπική  γραμμική  περιήγηση  στα  θέματα 
κάθε υποκεφαλαίου, να δίνεται στο χρήστη η δυνατότητα άμεσης και ελεύθερης πρόσβα‐
σης σε οποιοδήποτε θέμα, ανά πάσα στιγμή. Για τον σκοπό αυτό υπάρχει σε κάθε σελίδα το 
κεντρικό  αναδυόμενο  μενού  περιεχομένων  (main  menu),  στο  οποίο  αναπαριστάται  με 
μορφή κατηγοριοποιημένων υπερσυνδέσμων η αρχιτεκτονική της πληροφορίας των θεμά‐
των.  

 

Σχήμα 1. Ανάπτυξη κεντρικού μενού περιεχομένων του κεφαλαίου «Ταξινόμηση των Στοι‐

χείων» 

Έτσι ο χρήσης μπορεί, κάθε στιγμή και σε ένα βήμα, να πλοηγηθεί σε οποιοδήποτε κεφά‐
λαιο, υποκεφάλαιο ή συγκεκριμένο θέμα, καθώς επίσης και  να σχηματίσει μια συνοπτική 
εικόνα του συνόλου και της δομής των περιεχομένων. Με την επιλογή ενός θέματος, εμφα‐
νίζεται στα αριστερά κάθετο μενού με τα υποκεφάλαια και τα θέματα του υποκεφαλαίου 
στα  οποία  ανήκει  το  επιλεγμένο  θέμα.  Εναλλακτικά  ο  χρήστης  έχει  την  δυνατότητα  της 
γραμμικής πλοήγησης στο επόμενο ή το προηγούμενο θέμα, με τη χρήση υπερσυνδέσμων 
που βρίσκονται στο πάνω και κάτω μέρος  του περιεχομένου, προκειμένου να έχει την αί‐
σθηση ότι ξεφυλλίζει ένα βιβλίο.  
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Ένα άλλο μειονέκτημα της αρχικής έκδοσης είναι η μονοσήμαντη διασύνδεση των θεμάτων 
με τις αντίστοιχες κατηγορίες επιπλέον υλικού. Αξιοποιώντας τις δυνατότητες του συστήμα‐
τος διαχείρισης περιεχομένου, της γλώσσας προγραμματισμού PHP (PHP HypertextPrepro‐
cessor, Προεπεξεργαστής Υπερκειμένου)  ,  και  της βάσης  δεδομένων MySQL,  επιτεύχθηκε 
αμφίδρομη διασύνδεση μεταξύ των θεμάτων και των κατηγοριών επιπλέον υλικού. 

Έτσι κάθε θέμα συνδέεται δυναμικά με πολλά επιπλέον περιεχόμενα που ανήκουν σε κάθε 
κατηγορία υλικού. Από την άλλη, κάθε περιεχόμενο που ανήκει σε μια από τις κατηγορίες 
υλικού συνδέεται δυναμικά με ένα ή περισσότερα θέματα. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται 
η  ευκολία  πρόσβασης  και  διερεύνησης  του  περιεχομένου.  Όταν,  ο  χρήστης  επιλέξει  ένα 
θέμα, τότε εμφανίζεται αυτόματα, στο δεξιό μέρος της σελίδας, μια λίστα υπερσυνδέσμων 
με τα περιεχόμενα κάθε κατηγορίας υλικού που συνδέονται με το θέμα. Ο χρήστης έχει τη 
δυνατότητα να διερευνήσει όλα τα περιεχόμενα του επιπλέον υλικού, χωρίς να εγκαταλεί‐
πει τη σελίδα του θέματος στα οποία αντιστοιχούν.  

 

 

Σχήμα 2. Αμφίδρομη διασύνδεση θεμάτων και κατηγοριών υλικού. 

Επιπλέον, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να διερευνήσει τα περιεχόμενα του λογισμικού με 
βάση την κατηγορία στην οποία ανήκουν και να επισκεφτεί τα αντίστοιχα θέματα με τα ο‐
ποία συνδέονται. O χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να εμφανίσει μια λίστα υπερσυνδέ‐
σμων με όλα τα περιεχόμενα που ανήκουν σε κάθε κατηγορία υλικού, χρησιμοποιώντας το 
αναδυόμενο μενού κατηγοριών υλικού, το οποίο είναι προσβάσιμο από κάθε σελίδα. Επι‐
λέγοντας ένα από αυτά, εμφανίζεται αριστερά μια λίστα υπερσυνδέσμων με τα θέματα που 
είναι συνδεδεμένα με αυτό. Ταυτόχρονα εμφανίζεται δεξιά μια λίστα υπερσυνδέσμων με 
όλα τα περιεχόμενα της επιλεγμένης κατηγορίας υλικού. 
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Σχήμα 3. Σελίδα περιεχομένων της κατηγορίας «Το Ήξερες ότι» και το αναδυόμενο μενού 

κατηγοριών υλικού. 

Γραφικός Σχεδιασμός Διεπαφής Χρήστη 

Ο γραφικός σχεδιασμός του  ιστοτόπου έγινε έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες 
αισθητικές απαιτήσεις των μαθητών, να επιτρέπει την εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στην 
πληροφορία, και να βοηθάει τους χρήστες να κατανέμουν και να κατηγοριοποιούν τις γνω‐
στικές πηγές με σκοπό την βελτίωση της μάθησης (Madrid et al. 2009, DeStefano & LeFevre, 
2007).  

Η διάταξη του  ιστοτόπου αποτελείται από την κεφαλίδα  (header),  το κυρίως περιεχόμενο 
και  το υποσέλιδο  (footer). Η κεφαλίδα  είναι παρούσα σε όλες τις σελίδες και περιέχει το 
κεντρικό αναδυόμενο μενού καρτελών  (tabs) περιεχομένου και  το αναδυόμενο μενού κα‐
τηγοριών υλικού. Περιέχει  επίσης διακοσμητικό  γραφικό  το οποίο αναπαριστά  το μικρο‐
σκοπικό,  το  συμβολικό  και  το μακροσκοπικό  επίπεδο  των  χημικών αναπαραστάσεων  και 
συμβάλει στην δημιουργία της ταυτότητας του  ιστοτόπου. Το κυρίως περιεχόμενο χωρίζε‐
ται σε τρεις στήλες: αριστερά υπάρχει το κάθετο μενού πλοήγησης θεμάτων, στο κέντρο το 
επιλεγμένο περιεχόμενο και δεξιά  το μενού των διασυνδεόμενων περιεχομένων που ανή‐
κουν στις επιπλέον κατηγορίες υλικού. Σε όλο τον  ιστότοπο αποφεύχθηκε η χρήση άλλων 
διακοσμητικών στοιχείων για να μην αποσπάται η προσοχή των χρηστών από την πρωτογε‐
νή πληροφορία (Liu et al., 2011, Bojko, 2010). Η διάταξη του ιστοτόπου παραμένει σταθερή 
σε όλες τις σελίδες, προκειμένου να ενισχύεται η συνοχή και η ταυτότητά του.  
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Σχήμα 4: Αντιπροσωπευτική σελίδα ενός θέματος με όλα τα στοιχεία πλοήγησης. 

Για κάθε μία από τις κατηγορίες υλικού χρησιμοποιήθηκε διπλή κωδικοποίηση ταυτότητας, 
χρωματική και συμβολική, έτσι ώστε να ενισχύεται η οπτική αναγνώριση του είδος του πε‐
ριεχομένου που αναζητείται και επιλέγεται, αλλά και να ενισχύεται η συνοχή και η ταυτό‐
τητα του ιστοτόπου. Έτσι σε κάθε κατηγορία υλικού αντιστοιχεί ένα χρώμα και ένα σύμβο‐
λο, τα οποία χρησιμοποιούνται τόσο στα διάφορα μενού πλοήγησης, όσο και στις κεφαλί‐
δες κάθε περιεχομένου.  

 

Σχήμα 5: Χρωματική και συμβολική κωδικοποίηση κατηγοριών υλικού. 
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Τα μενού πλοήγησης σχεδιάστηκαν με μικρό σχετικά αριθμό αντικειμένων. Οι υπερσύνδε‐
σμοι χωρίζονται σε μικρές ομάδες που χαρακτηρίζονται από ένα γενικό τίτλο, ο οποίος α‐
ναφέρεται στο κεφάλαιο, το υποκεφάλαιο ή το είδος της κατηγορίας στην οποία ανήκουν. 
Αποφεύχθηκε η σχεδίαση αναπτυσσόμενων δυναμικών μενού ούτως ώστε όλες οι δυνατό‐
τητες να είναι ορατές στον χρήστη κατά την πλοήγηση (Leuthold et al. 2010).  

Τεχνολογία, προσβασιμότητα και αναβαθμισιμότητα λογισμικού 

Για την ανάπτυξη του ιστοτόπου χρησιμοποιήθηκε το αρθρωτό σύστημα διαχείρισης περιε‐
χομένου  (Content  Management  System,  CMS)  ανοικτού  κώδικα Drupal,  οι  γλώσσες  προ‐
γραμματισμού PHP και Javascript, καθώς και οι γλώσσες σήμανσης – μορφοποίησης HTML5 
και CSS3 (Cascading Style Sheets, Φύλλα Επάλληλων Στυλ). Ο ιστότοπος ικανοποιεί τις σύγ‐
χρονες προδιαγραφές της Κοινοπραξίας του Παγκόσμιου Ιστού (World Wide Web Consorti‐
um, 2013)  και  είναι συμβατός με  τις τελευταίες εκδόσεις  των σύγχρονων φυλλομετρητών 
(Drupal,  2013).  Η  πρόσβαση  στον  ιστότοπο  είναι  ελεύθερη  μέσα  από  την  διεύθυνση 
http://molwave.chem.auth.gr/fabchem. 

Βασικό μειονέκτημα της προηγούμενης έκδοσης του λογισμικού είναι η δυσκολία αλλαγής, 
αναβάθμισης  και  επέκτασης  του περιεχομένου  και  της  λειτουργικότητας  του  λογισμικού. 
Με την χρήση του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου αυτές οι διεργασίες είναι εύκολα 
και άμεσα υλοποιήσιμες από τους διαχειριστές. Μια ομάδα ατόμων μπορεί να συνεργαστεί 
ταυτόχρονα και απομακρυσμένα προκειμένου να επιτελέσουν διαφορετικής φύσης εργασί‐
ες στο ήδη αναρτημένο υλικό ή και να προσθέσουν νέο υλικό. Η επέκταση του περιεχομέ‐
νου γίνεται σε τρία απλά βήματα: α) εισαγωγή νέου περιεχομένου, β) ταξινόμησή του στην 
κατάλληλη κατηγορία υλικού και γ) σύνδεσή του με τα αντίστοιχα θέματα. Έτσι το νέο πε‐
ριεχόμενο εμφανίζεται δυναμικά σε κάθε αντίστοιχο μενού και στο περιεχόμενο κάθε αντί‐
στοιχης σελίδας.  

Μελλοντικοί στόχοι 

Η χρήση του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου δίνει τη δυνατότητα για την αναβάθμι‐
ση του λογισμικού ενσωματώνοντας τεχνολογίες και πρακτικές συμμετοχικότητας, κοινωνι‐
κής δικτύωσης  και προσαρμοστικότητας.  Στα  μελλοντικά σχέδια  αναβάθμισης  είναι η  εν‐
σωμάτωση  σχολίων  για  το περιεχόμενο,  η δημιουργία βήματος συζήτησης  (forum),  η δη‐
μιουργία μιας κοινότητας χρηστών και διαχειριστών που θα προτείνουν, θα προσθέτουν και 
θα ελέγχουν το υλικό, που θα δημιουργούν και θα εφαρμόζουν διδακτικά σενάρια για την 
αξιοποίηση  του  λογισμικού,  η  ενσωμάτωση  δυναμικών  ερωτηματολογίων  αξιολόγησης 
διαφόρων τύπων και η προσαρμοστικότητα του περιβάλλοντος στην εμπειρία κάθε συγκε‐
κριμένου χρήστη. Επίσης, πρόκειται να γίνει αξιολόγηση της ευχρηστίας της διεπαφής με τη 
χρήση οφθαλμικών καταγραφέων (eye tracking) (Sutcliffe & Namoune, 2010). 
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Η Αξιοποίηση του Λογισμικού Εννοιολογικής Χαρτογράφησης στη διδασκαλία 
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                                                                           Περίληψη 
 

Σκοπός  της  παρούσας  εργασίας  είναι  η  διερεύνηση  της  επίδρασης  των  Τ.Π.Ε.  στην 
αφομοίωση  του  μαθησιακού  αγαθού  από  μαθητές  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  που 
παρουσιάζουν  δυσκολία  εστίασης  της  προσοχής  τους  στο  γνωστικό  έργο.  Για  τον 
προσδιορισμό  του  δείγματος  χρησιμοποιήθηκε  συστοιχία  εργαλείων  και  συγκεκριμένα: 
ερωτηματολόγιο  με βάση  την  Ελληνική  Κλίμακα Αξιολόγησης ΔΕΠΥ,  Stroop  Test  και  Trail 
Making  Test. Ακολούθησε  ο  χωρισμός  του δείγματος σε  δύο  ομάδες που διδάχθηκαν σε 
δύο διδακτικές ώρες το ίδιο μαθησιακό υλικό. Στη πρώτη ομάδα, η διδασκαλία έγινε με τη 
συμβολή των Τ.Π.Ε, ενώ στη δεύτερη  χωρίς. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκε το Λογισμικό 
Εννοιολογικής Χαρτογράφησης, το οποίο είναι επιστημονικά αποδεκτό ότι συμβάλλει στην 
καλύτερη αφομοίωση της γνώσης και τη διατήρησή της στην μακρόχρονη μνήμη. Στο τέλος 
της  διδασκαλίας  όλοι  οι  μαθητές  κλήθηκαν  να  παράγουν  γραπτό  περιγραφικό  λόγο.  Η 
στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων κατέδειξε ότι η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε 
καθιστά σημαντικά πιο εύληπτο το μαθησιακό αγαθό αναδεικνύοντας τον εν δυνάμει ρόλο 
τους στη διδασκαλία μαθητών με δυσκολία συγκέντρωσης προσοχής.  

 
Λέξεις – κλειδιά: Διάσπαση προσοχής, Εννοιολογικός Χάρτης,  περιγραφικός λόγος 
 

Εισαγωγή 

 

Η πλειοψηφία των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες εκδηλώνουν σημαντικά προβλήματα 
συγκέντρωσης  προσοχής  στο  γνωστικό  έργο  με  το  οποίο  καλούνται  να  ασχοληθούν. 
Παράλληλα, αναπτύσσουν με καθυστέρηση και σε μικρότερο βαθμό σε σχέση με τον γενικό 
τυπικό πληθυσμό, την επιλεκτική προσοχή, την ικανότητα, δηλαδή, να επικεντρώνονται στο 
γνωστικό  τους  έργο,  ενώ  παράλληλα  να  αγνοούν  συμπτωματικά,  δευτερεύοντα  και  μη 
σχετικά ερεθίσματα (Παντελιάδου,  2004). 
  
Όσον  αφορά  στη  διδασκαλία  της    γλώσσας  σημαντικό  ρόλο  για  την  ανάπτυξη  και 
κατανόηση των λειτουργιών της, διαδραματίζουν οι γνωστικές λειτουργίες της μνήμης, της 
προσοχής  και  της  συγκέντρωσης  (Korkman  &  Pesonen,  1994).  Επίσης,  η  προσοχή 
αλληλεπιδρά  έντονα  με  τη  μνημονική  ικανότητα  και  μαζί  επηρεάζουν  την  επίδοση  των 
μαθητών‐μαθητριών στο γνωστικό έργο (Hayes,  1996). 
 
Για τους μαθητές  με δυσκολία στη διατήρηση της προσοχής τους είναι πολύ σημαντικό να 
διδάσκονται  το μάθημα της   Ελληνικής Γλώσσας με πολυαισθητηριακές μεθόδους για την 
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πρόκληση και διατήρηση της προσοχής τους, καθώς παρατηρείται ότι με αυτόν τον τρόπο 
βελτιώνεται η επίδοσή τους. Οι μέθοδοι αυτοί αφορούν κυρίως τη χρήση υποστηρικτικών 
βοηθημάτων, όπως είναι οι νοητικοί χάρτες  που καθοδηγούν τους μαθητές με Μαθησιακές 
Δυσκολίες με στόχο να βελτιωθεί τόσο το περιεχόμενο των παραγράφων, όσο και η δομή 
τους (Schumaker & Deshler, 2003). 
 
 Ένα ανοιχτό υπολογιστικό περιβάλλον, ο παιδαγωγικός σχεδιασμός  του οποίου βασίζεται 
στη θεωρεία της οπτικής μάθησης και στον εποικοδομισμό αλλά και παράλληλα επιδιώκει 
την οικοδόμηση της γνώσης μέσω της ενεργητικής εμπλοκής των μαθητών στη μαθησιακή 
διαδικασία  είναι  το  λογισμικό  της  εννοιολογικής  χαρτογράφησης  (Jonassen,  2000).  Οι 
χάρτες  εννοιών  επιτρέπουν  τη  χρήση  και  των  δύο  μερών  του  εγκεφάλου,  γεγονός  που 
αυξάνει  τη  χρησιμοποιούμενη  ισχύ  και  ενδυναμώνει  τη  μνήμη  (Boyley,  1998).  Επίσης, 
μετατρέπουν  το αντικείμενο μάθησης σε  απλούστερη μορφή, αναδεικνύοντας  τα βασικά 
σημεία  του  αντικειμένου,  τις  συνδέσεις  μεταξύ  τους  και  κάνουν  την  όλη  διαδικασία  πιο 
ευχάριστη  και  ενδιαφέρουσα. Παράλληλα,  όταν  η  πληροφορία  παρουσιάζεται  σε  οπτική 
μορφή είναι ευκολότερο για τον εγκέφαλο να την αποθηκεύσει στη μνήμη (Richards, 2008). 
Eπομένως, η ενσωμάτωση εικόνων ή video στον Εννοιολογικό Χάρτη μπορεί  να ενισχύσει 
την οπτική μνήμη, να συμβάλλει στη διαχείριση σύνθετων πληροφοριών και  να ευνοήσει 
ιδιαίτερα  τη  σύλληψη  ιδεών  για  την  ανάπτυξη αφηγηματικών  ή  περιγραφικών  κειμένων 
(Χατζησαββίδης,  Κωτόπουλος & Αναγνωστοπούλου, 2008). 
 
Έρευνες  αποδεικνύουν  ότι  η  χρήση  των  Υπολογιστών  στη  μαθησιακή  διαδικασία  βοηθά 
σημαντικά τους μαθητές με αδυναμία συγκέντρωσης της προσοχής τους, καθώς κεντρίζουν 
την προσοχή  και  το ενδιαφέρον  τους  (Xu, Reid & Steckelberg, 2002).  Επίσης, έρευνα που 
πραγματοποιήθηκε  σε  μαθητές  με  μαθησιακές  δυσκολίες  και  αφορούσε  στη  σύγκριση 
τριών μεθόδων διδασκαλίας: χωρίς εννοιολογικό χάρτη, με χειρόγραφο εννοιολογικό χάρτη 
και  με  λογισμικό  εννοιολογικής  χαρτογράφησης, απέδειξε ότι η  τρίτη μέθοδος συνέβαλε 
στην καλύτερη επίδοση των μαθητών (Sturm & Rankin, 2002). 
  
Με  βάση  τα  παραπάνω,  σκοπός  αυτής  της  έρευνας  είναι  η  διερεύνηση  της 
αποτελεσματικότητας  της  διδασκαλίας  με  την  παιδαγωγική  αξιοποίηση  των  ΤΠΕ  και 
συγκεκριμένα  του  λογισμικού  εννοιολογικής  χαρτογράφησης  ως  μέσο  προκειμένου  να 
ξεπεραστούν οι δυσκολίες συγκέντρωσης της προσοχής των συγκεκριμένων μαθητών και να 
αποδώσουν  καλύτερα  κατά  την  παραγωγή  γραπτού  λόγου.  Ειδικότερα,  η  υπόθεση  της 
έρευνας  αυτής    είναι  ότι  η  συνολική  ποιότητα  (γλώσσα,  οργάνωση,  περιεχόμενο)  του 
περιγραφικού λόγου που θα παράγουν οι μαθητές ύστερα από τη διδασκαλία με Τ.Π.Ε θα 
είναι  καλύτερη  σε  σχέση  με  αυτή  των  μαθητών  που  θα  διδαχτούν  ακριβώς  το  ίδιο 
μαθησιακό αγαθό χωρίς τις Τ.Π.Ε. 
 

Μεθοδολογία 
 

Στην παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε επιτόπια  δειγματοληπτική έρευνα με επίσκεψη 
σε  Γυμνάσια που βρίσκονται  εντός  του  Νομού  της  Δράμας.  Αρχικά, οι  εκπαιδευτικοί  των 
σχολείων αυτών  κλήθηκαν  να  συμπληρώσουν  το  ερωτηματολόγιο  με  βάση  την  Ελληνική 
Κλίμακα  Αξιολόγησης  ΔΕΠΥ  (Καλατζή‐Αζίζι,  Αγγελή &  Ευσταθίου,  2012)  που  αφορά  στον 
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εντοπισμό των μαθητών με Διάσπαση Προσοχής και βασίζεται  στο DSM IV (Diagnostic and 
Statistical Manual IV, American Psychiatric Association, 2001).  Έπειτα οι μαθητές από κάθε 
σχολείο  που  με  βάση  την  συγκεκριμένη  κλίμακα  παρουσίαζαν  διάσπαση  προσοχής 
συμμετείχαν στις δοκιμασίες που αξιολογούν την ικανότητα των μαθητών να διατηρήσουν 
συγκεντρωμένη  την  προσοχή  τους  στο  γνωστικό  έργο.  Συγκεκριμένα  χορηγήθηκαν  στους 
μαθητές αυτούς,  δύο  από  τα παραδοσιακά εργαλεία  μέτρησης  της επιλεκτικής προσοχής 
και  των  εκτελεστικών  λειτουργιών  που  συμπεριλαμβάνονται  συχνά  σε  συστοιχίες 
νευροψυχολογικών δοκιμασιών.  

 
Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη διεξαγωγή της αξιολόγησης των αναγκών είναι η 
δοκιμασία χρωμάτων και λέξεων του Stroop και η δοκιμασία Οπτικο‐Νοητικής Ιχνηλάτησης. 
Η Δοκιμασία Stroop θεωρείται ότι διακρίνει παιδιά με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής 
από  τυπικά  παιδιά  (Sergeant,  Geurts  &  Oosterlaan,  2002).  Επίσης,  χρησιμοποιήθηκε  σε 
συστοιχία  η  δοκιμασία  Οπτικο‐Νοητικής  Ιχνηλάτησης  (Trail  Making  Test)  η  οποία 
χρησιμοποιείται  ευρέως  για  την  αξιολόγηση  των  ικανοτήτων  προσοχής,  οπτικο‐κινητικής 
ταχύτητας,  επεξεργασίας  πληροφοριών,  γνωστικής  ευελιξίας,  συγκέντρωσης  και 
αφηρημένης σκέψης (Spreen & Strauss, 1991). 
 
Αφού,  λοιπόν,  εντοπίστηκαν  οι  μαθητές  που  παρουσίαζαν  δυσκολία  συγκέντρωσης 
προσοχής,  εφαρμόστηκε  πειραματική  έρευνα  με  σύγκριση  δύο  ανεξάρτητων  ομάδων. 
Συγκεκριμένα  και  με  σκοπό  να  αξιολογηθεί  η  προσφορά  των  Τ.Π.Ε  στη  μαθησιακή 
διαδικασία  οι  μαθητές  αυτοί  χωρίστηκαν  σε  δύο  σχεδόν  ισοπληθείς  ομάδες.  Η  πρώτη 
ομάδα (ομάδα Α) αποτελούμενη από 34 μαθητές, διδάχτηκε την Ενότητα 3 του μαθήματος 
της Νεοελληνικής Γλώσσας που αφορά στον Περιγραφικό Λόγο, αξιοποιώντας, ωστόσο, τα 
εργαλεία  των  Τ.Π.Ε  και  ειδικότερα  το  λογισμικό  εννοιολογικής  χαρτογράφησης  (cmap 
tools),  τον  Διαδραστικό  πίνακα,    τους  Ηλεκτρονικούς  Υπολογιστές,  τον  Επεξεργαστή 
κειμένου,  και  το Διαδίκτυο.  Η  δεύτερη  ομάδα  (ομάδα Β)  αποτελούμενη από 32  μαθητές, 
διδάχτηκε  την  ίδια ακριβώς ενότητα  χωρίς  την αξιοποίηση  των Τ.Π.Ε.  Η  διδασκαλία στην 
κάθε ομάδα διήρκησε δύο διδακτικές ώρες. Οι μαθητές και των δύο ομάδων λειτούργησαν 
ομαδοσυνεργατικά καθώς ήταν χωρισμένοι σε ομάδες των 3 ή 4 ατόμων, ανάλογα με τον 
συνολικό αριθμό των μαθητών με δυσκολία συγκέντρωσης προσοχής. 
 

Ομάδα Α 
Στους  μαθητές  της  Ομάδας  Α  και  συγκεκριμένα  στην  οθόνη  του  διαδραστικού  πίνακα 
προβλήθηκε ένα σύντομο κείμενο (εικόνα 1). Οι μαθητές έχοντας το επίσης, μπροστά στην 
οθόνη  του  δικού  τους  Υπολογιστή  κλήθηκαν  να  απαντήσουν  στις  ακόλουθες  ερωτήσεις‐
ασκήσεις κάνοντας χρήση των δυνατοτήτων του επεξεργαστή κειμένου (π.χ. μαύρισμα της 
λέξης  με  το  ποντίκι  και  bold):  1.  Τι  είδους  κείμενο  είναι  το  ακόλουθο.  2.  Εντοπίστε  τα 
επίθετα. 3. Εντοπίστε τα ρήματα και πείτε σε ποιον χρόνο απαντώνται και ποια από αυτά 
ονομάζονται  βοηθητικά.  4.  Ποιες  συνδετικές  λέξεις  χρησιμοποιούνται  στο  κείμενο;  5. 
Εντοπίστε  τη  θεματική  περίοδο,  τις  λεπτομέρειες  και  την  κατακλείδα.  6.  Ποιο  είναι  το 
επικοινωνιακό πλαίσιο του κειμένου 7. Ποιος είναι ο στόχος του κειμένου. 

 
Ύστερα  από  κάθε  σωστή  απάντηση  των  μαθητών  εμφανιζόταν  στην  οθόνη  του 
διαδραστικού  πίνακα  η  απάντηση  με    έντονους  χρωματισμούς  για  επιβεβαίωση.  Στη 
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συνέχεια, παρουσιαζόταν ο εννοιολογικός χάρτης συμπληρωμένος βήμα‐ βήμα, ανάλογα με 
τη σειρά των ερωτημάτων‐απαντήσεων μέχρι να παρουσιαστεί στο τέλος ολοκληρωμένος, 
περιλαμβάνοντας τα βασικά στοιχεία του περιγραφικού λόγου (Εικόνα 2).  

 
                      

                  

Η πόλη της Δράμας

ΗΗ πόληπόλη τηςτης ΔράμαςΔράμας είναιείναι τοτο διοικητικόδιοικητικό, , οικονομικόοικονομικό καικαι
πολιτισμικόπολιτισμικό κέντροκέντρο ενόςενός απόαπό τουςτους πιοπιο άγνωστουςάγνωστους αλλάαλλά
καικαι πιοπιο ενδιαφέροντεςενδιαφέροντες ίσωςίσως νομούςνομούς τηςτης χώραςχώρας μαςμας. . ΗΗ

ΔράμαΔράμα είναιείναι γνωστήγνωστή γιαγια τατα άφθοναάφθονα νεράνερά τηςτης. . 
ΣυγκεκριμέναΣυγκεκριμένα, , οιοι πηγέςπηγές τηςτης ΑγίαςΑγίας ΒαρβάραςΒαρβάρας σχηματίζουνσχηματίζουν

ένανέναν μοναδικόμοναδικό υδροβιότοπουδροβιότοπο στηνστην καρδιάκαρδιά τηςτης πόληςπόλης. . 
ΕπίσηςΕπίσης, , οιοι ΔραμινοίΔραμινοί είναιείναι εγκάρδιοιεγκάρδιοι καικαι φιλόξενοιφιλόξενοι

άνθρωποιάνθρωποι, , ενώενώ παράλληλαπαράλληλα οιοι ευκαιρίεςευκαιρίες πουπου
προσφέρονταιπροσφέρονται γιαγια διαμονήδιαμονή, , διασκέδασηδιασκέδαση καικαι φαγητόφαγητό είναιείναι
πολλέςπολλές καικαι ενδιαφέρουσεςενδιαφέρουσες. . ΌλοιΌλοι οιοι παραπάνωπαραπάνω λόγοιλόγοι είναιείναι

μερικοίμερικοί απόαπό αυτούςαυτούς πουπου κάνουνκάνουν τηντην ΔράμαΔράμα ένανέναν
ελκυστικόελκυστικό προορισμόπροορισμό..

   
                                    Εικόνα 1                                                   Εικόνα 2 
 

Στη συνέχεια πποβλήθηκε  την οθόνη του διαδραστικού πίνακα, αλλά  και στην οθόνη του 
Υπολογιστή  των  μαθητών  ένας  ημιδομημένος  εννοιολογικός  χάρτης  (Εικόνα  3)  που 
περιελάμβανε τα εξής ερωτήματα: 1. Που βρίσκεται η πόλη της Δράμας 2. Γιατί φημίζεται η 
πόλη  της  Δράμας  3.  Δραστηριότητες  στην  πόλη  της  Δράμας  4.  Ποια  είναι  τα  σημαντικά 
μνημεία στην πόλη της Δράμας. Οι μαθητές κλήθηκαν να συμπληρώσουν στον Υπολογιστή 
τους  το  συγκεκριμένο  εννοιολογικό  χάρτη  (Εικόνα  3)  με  βάση  της  πληροφορίες  που 
άκουσαν  και  είδαν  σε  ένα  τρίλεπτο  βίντεο  που  προβλήθηκε  2  φορές  με  υπερσύνδεση 
κάνοντας κλικ στην πόλη της Δράμας. 
 

                                                      

Συμπλήρωσε τον Εννοιολογικό Χάρτη με
βάση τις πληροφορίες που δίνονται στο

video που ακολουθεί:

 
Εικόνα 3 

 
Την επόμενη διδακτική ώρα οι μαθητές αξιολογήθηκαν στην  ικανότητά τους να παράγουν 
γραπτό περιγραφικό λόγο δίνοντας τους  ένα σχετικό  φύλλο εργασίας (βλ. Παράρτημα 1). 
Η  αξιολόγηση  του  φύλλου  εργασίας  έγινε  με  βάση  τα  κριτήρια  που  αναγράφονται  στο 
βιβλίο του εκπαιδευτικού για το μάθημα της Ν. Ε. Γλώσσας της Α΄ Γυμνασίου (Αγγελάκος, 
Κατσαρού & Μαγγανά, 2008). Ειδικότερα, η κατηγοριοποίηση των κριτηρίων έγινε σε τρεις 
άξονες: οργάνωση, γλώσσα, περιεχόμενο. Τα κριτήρια αξιολόγησης στην οργάνωση ήταν τα 
εξής: 1. Η παράγραφος περιλαμβάνει θεματική περίοδο, Λεπτομέρειες και Κατακλείδα που 
έχουν σχέση με το θέμα. 2. H περιγραφή έχει ως αφετηρία το γενικό και προχωρά προς το 
ειδικό. 3.  Η περιγραφή  του  θέματος  της  παραγράφου  καθορίζεται από  την οπτική  γωνία 
του  συγγραφέα.  4.  Ομαλή  μετάβαση  από  τη  μια  ιδέα  στην  άλλη  με  βάση  το  νόημα.  5. 
Χρήση  συνδετικών  λέξεων/  φράσεων  για  τη  σύνδεση  των  προτάσεων.  Τα  κριτήρια 
αξιολόγησης στο περιεχόμενο ήταν τα εξής:  1. Η παράγραφος ξεκινά με μια ενδιαφέρουσα 
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θεματική περίοδο που εισάγει τον αναγνώστη στο θέμα της περιγραφής. 2. Κάθε πρόταση 
σχετίζεται με  το θέμα ή  την κεντρική  ιδέα. 3. Οι λεπτομέρειες είναι επαρκείς,  σαφείς και 
συγκεκριμένες. Παρουσιάζουν  το θέμα  της περιγραφής με  επαρκή  και  κατανοητό  τρόπο. 
Τέλος,  τα  κριτήρια  αξιολόγησης  της  γλώσσας  ήταν  τα  εξής:  1.  Χρήση  κατάλληλων  και 
ποικίλων επιθέτων. 2. Κυριαρχία Ενεστώτα. 3. Χρήση εξακολουθητικών ρημάτων. 4. Συχνή 
χρήση  βοηθητικών  ρημάτων.  5.  Σωστή  χρήση  επιρρημάτων.  6.  Καταλληλότητα  ύφους. 
(Χατζησαββίδης,    Κωτόπουλος  &  Αναγνωστοπούλου,  2008).  Η  κλίμακα  που 
χρησιμοποιήθηκε  για  τη  βαθμολογία  ήταν  τύπου  Likert  με  βαθμίδες  0,  1,  2,  3,  4  και 
συγκεκριμένα η κωδικοποίηση που χρησιμοποιήθηκε ήταν η εξής: 0‐> ανεπαρκής, 1‐> κάτω 
του μετρίου, 2‐> μέτριος, 3‐> καλός, 4‐> εξαιρετικός.  
 

Ομάδα Β 
Στην ομάδα Β χορηγήθηκε το ίδιο περιγραφικό κείμενο (Εικόνα 1) σε έντυπη μορφή και οι 
μαθητές κλήθηκαν να απαντήσουν στις  ίδιες ερωτήσεις.  Στη  συνέχεια, χορηγήθηκε στους 
μαθητές ένας έντυπος ολοκληρωμένος εννοιολογικός  χάρτης που περιελάμβανε τα βασικά 
στοιχεία  του  περιγραφικού  λόγου  (Εικόνα  2).  Έπειτα,  δόθηκε  στους  μαθητές  ένα  φύλλο 
εργασίας με έναν ημιδομημένο εννοιολογικό χάρτη που περιελάμβανε τα  ίδια ερωτήματα 
με  την  Ομάδα  Α  (Εικόνα  3).  Οι  μαθητές  κλήθηκαν  να  συμπληρώσουν  τον  εννοιολογικό 
χάρτη  με  βάση  της  πληροφορίες  που  άκουσαν  να  διαβάζονται  2  φορές  από  το 
απομαγνητοφωνημένο  βίντεο  της  Α  Ομάδας.  Την  επόμενη  διδακτική  ώρα  οι  μαθητές 
αξιολογήθηκαν στην ικανότητά τους να παράγουν γραπτό περιγραφικό λόγο δίνοντας τους 
το  ίδιο  φύλλο  εργασίας με  την  Ομάδα  Α  (βλ. Παράρτημα 1.). Η αξιολόγηση  του  φύλλου 
εργασίας έγινε με βάση  τα  ίδια κριτήρια αξιολόγησης. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης 
του  φύλλου  εργασίας  όλων  των  μαθητών  ανάγονται  την  εκατοσταβάθμια  κλίμακα  και 
συγκρίνονται στατιστικά.  
 
H  στατιστική  ανάλυση  που  ακολουθήθηκε  ήταν  η  ακόλουθη:  Αρχικά  εκτελέστηκαν 
κατάλληλα  τεστ  ελέγχου  της κανονικότητας  των δύο δειγμάτων  (Kolmogorov‐Smirnov  και 
Shapiro‐Wilk)  και μετά τη διαπίστωσή της διεξήχθη  t‐test  για  τα δύο εν  λόγω ανεξάρτητα 
δείγματα  (two  independent  samples  t‐test).  Το  t‐test  είναι  το  πλέον  αξιόπιστο  και 
χρησιμοποιούμενο  στατιστικό    εργαλείο  σύγκρισης  των  μέσων  τιμών  μιας  ποσοτικής 
μεταβλητής  (στην  περίπτωση  μας  η  επίδοση  των  μαθητών  στην  τελική  δοκιμασία 
αξιολόγησης) σε δύο ομάδες ανεξάρτητων παρατηρήσεων (με και χωρίς ΤΠE). 
 

Αποτελέσματα 

 

Τα αποτελέσματα από τον έλεγχο της κανονικότητας του δείγματος με τα τεστ Kolmogorov‐
Smirnov  και  Shapiro‐Wilk  έδειξαν  ότι  και  τα  δύο  είναι  μη  σημαντικά  σε  στάθμη 
σημαντικότητας α=5%  (p=0,2>α και για τις δύο ομάδες συνηγορώντας υπέρ της αποδοχής 
της  μηδενικής  υπόθεσης  της  κανονικότητας  της  μεταβλητής  της  επίδοσης  και  στις  δύο 
ομάδες.  Η  παρατήρηση  αυτή  σε  συνδυασμό  με  το  γεγονός  ότι  το  μέγεθος  και  των  δύο 
ομάδων  είναι  μεγαλύτερο  από  30  εξασφαλίζουν  τις  βασικές  προϋποθέσεις  για  την 
εφαρμογή του t‐test για τα δύο ανεξάρτητα δείγματα των ομάδων Α και Β. Η σημαντικότητα 
του t‐test  που διεξήχθη στη συνέχεια είναι πολύ μεγάλη σε στάθμη σημαντικότητας α=5% 
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(p=0<α)  και  κατά  συνέπεια  απορρίπτεται  η  μηδενική  υπόθεση  της  ισότητας  των  μέσων 
τιμών της επίδοσης των δύο ομάδων. 
 
Ειδικότερα,  η  μέση  επίδοση  στη  τελική  δοκιμασία  αξιολόγησης  των  μαθητών  που 
διδάχθηκαν το μαθησιακό αγαθό με Τ.Π.Ε. ήταν 61,08% και μόλις 44,31% στην περίπτωση 
των  μαθητών  που  συμμετείχαν  στη  διδασκαλία  με  παραδοσιακό  τρόπο.  Στο  σχήμα  1 
παρουσιάζεται  εποπτικά  ο  τρόπος  κατανομής  των  μαθητών  στις  δύο  ομάδες.  Στο 
ραβδόγραμμα του σχήματος 2 οπτικοποιείται η διαφορά στη μέση επίδοση των μαθητών 
στις δύο συγκρινόμενες ομάδες. 
 

                                        
Σχήμα 1: Κυκλικό διάγραμμα σχετικών συχνοτήτων (ποσοστών) των μαθητών σε κάθε 

ομάδα 

 

 
Σχήμα 2: Ραβδόγραμμα μέσης επίδοσης των μαθητών των δύο ομάδων 

 
Συζήτηση 

Η  παρούσα  έρευνα  αποδεικνύει  ότι  η  διαφορά  της  επίδοσης  των  μαθητών  στις  δύο 
διακριτές  ομάδες  είναι  στατιστικά  σημαντική  και  πιο  συγκεκριμένα  οι  μαθητές    που 
συμμετείχαν στη διδασκαλία με Τ.Π.Ε. είχαν στατιστικώς σημαντικά καλύτερη επίδοση από 
τους μαθητές που συμμετείχαν στην παραδοσιακή διδασκαλία.  
 
H  σταδιακή  αλλά  και  η  ολοκληρωμένη  τελικά  παρουσίαση  των  χαρακτηριστικών  του 
περιγραφικού  λόγου  μέσα  από  τη  χρήση  του  λογισμικού  εννοιολογικής  χαρτογράφησης 
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συνέβαλε  στην καλύτερη  αποτύπωση  της  γνώσης στη μνήμη  των μαθητών.  Αυτό είχε ως 
αποτέλεσμα να τα συμπεριλάβουν στο δικό τους κείμενο. Έτσι παρήγαγαν ένα περιγραφικό 
κείμενο που τόσο σε επίπεδο οργάνωσης, όσο και σε επίπεδο γλώσσας ήταν αρτιότερο από 
τους  μαθητές  που  διδάχτηκαν  το  ίδιο  μαθησιακό  αγαθό  με  την  παραδοσιακή  μέθοδο. 
Παράλληλα η παρακολούθηση  του βίντεο  και  η ολοκλήρωση από πλευράς  των  μαθητών 
του  ημισυμπληρωμένου  εννοιολογικού  χάρτη  τους  βοήθησε  να  εμπλουτίσουν  το 
περιεχόμενο  του  δικού  τους  κειμένου  με  περισσότερες  ιδέες  και  να  αναπτύξουν  το 
αντικείμενο της δικής τους περιγραφής με επαρκή και κατανοητό τρόπο.  
 
Επομένως,  όπως  φαίνεται  από  τα  αποτελέσματα  της  έρευνας  μας  η  εννοιολογική 
χαρτογράφηση  είναι  ένα  λογισμικό  που  υποστηρίζει  οπτικές  μαθησιακές  τεχνικές  που 
καθιστούν πιο εύληπτο το μαθησιακό αγαθό από τους μαθητές με δυσκολία συγκέντρωσης 
της  προσοχής  τους  στο  γνωστικό  έργο.  Το  εύρημα  αυτό  επιβεβαιώνει  ευρήματα 
προηγούμενων ερευνών (Sturm & Rankin‐Erickson, 2002; Xu, Reid & Steckelberg, 2002)  που 
υποστηρίζουν  ότι  ο  σχεδιασμός  εκπαιδευτικών  περιβαλλόντων,  προσαρμοσμένων  στις 
δυνατότητες    των  μαθητών  με  προβλήματα  προσοχής  αλλά  και  γενικότερες  μαθησιακές 
δυσκολίες  είναι  απαραίτητος.  Ειδικότερα,  έχει  αποδειχθεί  ότι  τα  παιδιά  με  διάσπαση 
προσοχής  αποδίδουν  καλύτερα  όταν  η  διδασκαλία  με  Τ.Π.Ε  περιλαμβάνει:  χρήση 
περιβαλλόντων  πολυμεσικού  τύπου  τα  οποία  έχουν  ταινία  μικρής  διάρκειας  και 
συνοδεύονται από αφήγηση, εικόνες και σύντομα κείμενα, λογισμικά σχεδιασμένα με βάση 
την  εποικοδομητική  αντίληψη  για  τη  μάθηση,  παροχή  δυνατότητας  αυτενέργειας  και 
ενεργούς αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον και περιεχόμενο μέτριας δυσκολίας, ώστε να 
διατηρούν το ενδιαφέρον και  την προσοχή τους στη διδασκόμενη  ενότητα  (Γκαραγκούνη‐ 
Αραίου & Σολωμονίδου, 2004). 
 
Ωστόσο  όμως,  τα  ευρήματά  μας  θα  πρέπει  να  αντιμετωπίζονται  με  επιφύλαξη  καθώς 
αφορούν  συγκεκριμένο δείγμα μαθητών,  ορισμένης  ηλικίας, οι  οποίοι αξιολογήθηκαν με 
συγκεκριμένα  κριτήρια  στο  μάθημα  της  Ελληνικής  Γλώσσας.  Περαιτέρω  έρευνα  με 
μεγαλύτερο δείγμα μαθητών, διαφορετικών ηλικιακών ομάδων οι οποίοι θα αξιολογηθούν 
με διαφορετικά κριτήρια σε περισσότερα μαθήματα είναι απαραίτητη για να επιβεβαιώσει 
τα ευρήματά μας και να στηρίζει την άποψη ότι η βασισμένη στον Υπολογιστή δημιουργία 
εννοιολογικού  χάρτη  έχει θετική  επίδραση στην μαθησιακή διαδικασία  και  θα πρέπει  να 
αξιοποιείται διδακτικά σε όλα τα σχολικά μαθήματα (Παπούλιας, 2010).  
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Παράρτημα 1 

Επισκέφτηκες  την  πόλη  της  Καβάλας.  Με  τη  βοήθεια  των  εικόνων  προσπάθησε  να 
περιγράψεις  σε  μια  παράγραφο  την  πόλη  της  Καβάλας  με  στόχο  να  προσελκύσεις  το 
ενδιαφέρον του αναγνώστη.   
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Η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. ως το κλειδί της αποτελεσματικής σχολικής διοίκησης 

Ρεντίφης Γεράσιμος  
Φιλόλογος 

gerasimosrentifis@yahoo.gr 
 

Περίληψη 

Η διοίκηση της σχολικής μονάδας συνιστά μια από τις σπουδαιότερες  λειτουργίες του σχο‐
λικού  οργανισµού,  διότι  συμβάλλει  στην  αποτελεσματική  υλοποίηση  των  εκπαιδευτικών 
στόχων  και συνακόλουθα συντελεί  στην  κοινωνική  και οικονομική ανάπτυξη  μιας  χώρας. 
Στις μέρες μας η διοίκηση ως δραστηριότητα, η οποία ασκείται συστηματικά και περιλαμ‐
βάνει τις λειτουργίες του προγραμματισμού, της οργάνωσης, της διεύθυνσης και του ελέγ‐
χου  των δραστηριοτήτων με  τη χρήση και την αξιοποίηση όλων των  παραγωγικών πόρων 
του οργανισμού, αναζητά  και υιοθετεί σύγχρονες και αποδοτικές µεθόδους, οι οποίες θα 
συμβάλλουν στην ποιοτική αναβάθµιση  της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Στην  κατεύθυνση 
αυτή συνδράμουν οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών  (ΤΠΕ), οι οποίες 
αποτελούν σημαντικό µέσο εκσυγχρονισµού  τόσο  της εκπαιδευτικής διαδικασίας όσο και 
της διοικητικής διεκπεραίωσης των διεργασιών που σχετίζονται με την εύρυθμη λειτουργία 
της σχολικής μονάδας. Για όλα αυτά απαιτείται ως βασική προϋπόθεση η ύπαρξη τεχνολο‐
γικής υποδομής στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της 
χώρας μας και η επιμόρφωση στις νέες τεχνολόγίες των διοικητικών στελεχών των σχολικών 
μονάδων. 

Λέξεις – κλειδιά: Διοίκηση, Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών, επιμόρφωση 

Εισαγωγικές παρατηρήσεις 

Ο 20ος αιώνας με τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και των επιστημών σηματοδοτεί τις 
εξελίξεις  και  στο  χώρο  της  εκπαίδευσης,  υποχρεώνοντας  τις  εκπαιδευτικές  κοινότητες  να 
προσαρμόζονται  διαρκώς  στις  νέες  απαιτήσεις  πραγματοποιώντας  έναν  αγώνα  δρόμου, 
προκειμένου να προλάβουν και να ενσωματώσουν στο εκπαιδευτικό τους σύστημα τις τρέ‐
χουσες αλλαγές. Ιδιαίτερα στον τομέα των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινω‐
νίας (ΤΠΕ) οι αλλαγές και οι επιδράσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές σε κοινωνικά, οικονομι‐
κά, πολιτικά και πολιτιστικά ζητήματα, καθώς οι συνέπειές τους διαμορφώνουν τη σύγχρο‐
νη κοινωνία. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισαβόνας (23‐24 Μαρτίου 2000), κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι «κάθε πολίτης θα πρέπει να διαθέτει τις δεξιότητες για τη ζωή και την ερ‐
γασία στη σημερινή και στη μελλοντική κοινωνία  της Πληροφορίας». Οι συνεχείς, λοιπόν, 
αλλαγές και εξελίξεις στη σημερινή κοινωνία, την Κοινωνία της Πληροφορίας, οδηγούν στη 
συνεχή  αναζήτηση  αποτελεσματικών  εκπαιδευτικών  συστημάτων  διαχείρισης,  διοίκησης, 
και οργάνωσης. Παράλληλα η χρήση των νέων τεχνολογιών κατά τον Haddad (2002), επιφέ‐
ρει αποδοτικές και αποτελεσµατικές υπηρεσίες, σε συνδυασµό µε περιορισµό του κόστους 
των  διοικητικών  εργασιών,  συµβάλλοντας  επίσης  στην  καλύτερη  οργάνωση  και  παρακο‐
λούθηση  της απόδοσης,  καθώς  και στην προαγωγή  της επικοινωνίας µεταξύ  των φορέων 
που εµπλέκονται στη σχολική πραγµατικότητα. 
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Η ανάπτυξη ενός ποιοτικού εκπαιδευτικού συστήματος, το οποίο θα εξασφαλίζει την απο‐
τελεσματικότητα της εκπαίδευσης στην πατρίδα μας συνιστά επιτακτική απαίτηση των και‐
ρών. Το γεγονός αυτό επιβάλλεται εξαιτίας κυρίως  των παγκόσμιων αλλαγών στον  τομέα 
της παραγωγής,  την αλματώδη ανάπτυξη  της κοινωνίας  της γνώσης και της πληροφορίας, 
καθώς και τις θεαματικές εξελίξεις στο χώρο της τεχνολογίας. Προϋπόθεση, όμως, για την 
αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής μονάδας είναι η εύρυθμη οργάνωση και διοίκησή 
της, γεγονός το οποίο υπαγορεύει σαφή γνώση των αρχών της διοικητικής επιστήμης, κα‐
τανόηση των παραγόντων που επιδρούν συστηματικά στο σχολικό περιβάλλον και την κα‐
τάλληλη ηγετική συμπεριφορά. Από τη δεκαετία του ’80, οι ερευνητές στους τομείς της α‐
ποτελεσματικότητας έχουν σταθερά ενισχύσει τη σημασία της διοίκησης της σχολικής μο‐
νάδας ως σημαντικού μοχλού  για  την  αλλαγή,  την  εξέλιξη  και  τη βελτίωση  του  σχολείου 
(Purkey, Smith, 1983, Θεοφιλίδης, 1994, Παπαναούμ, 1995, Stoll, Mortimor, 1997, Bossert, 
1998, Σαΐτη, Μιχόπουλος, 2005). 
 

Στο πλαίσιο αυτό, οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών έρχονται να συν‐
δράµουν στο έργο της αποτελεσµατικής και αποδοτικής οργάνωσης και επεξεργασίας της 
διοικητικής  πληροφορίας,  επιφέροντας  σηµαντικές  και  καίριες  αλλαγές  και  στη  δηµόσια 
διοίκηση της χώρας µας, αναφορικά µε τη µέθοδο και τους τρόπους οργάνωσης των πλη‐
ροφοριών που παράγονται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων των δηµόσιων οργανισµών. Η 
δράση  της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης  (e‐govemment) συνιστά καθοριστικό οργανωτικό 
και  λειτουργικό  κομμάτι  της σύγχρονης Δημόσιας Διοίκησης, με απώτερο στόχο  την ανα‐
διοργάνωση  των  διοικητικών  υπηρεσιών,  τη  δημιουργία  ολοκληρωμένων  ψηφιακών  συ‐
ναλλαγών για πολίτες και επιχειρήσεις, καθώς και τον ανασχεδιασμό των διοικητικών δια‐
δικασιών. Η δράση αυτή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης επηρεάζει άμεσα όλους τους το‐
μείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένου και εκείνου της εκπαίδευσης. 

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών και η σχολική διοίκηση 

Οι  Τεχνολογίες  της Πληροφορίας  και  των Επικοινωνιών αποτελούν δομική συνιστώσα της 
σύγχρονης κοινωνίας και επηρεάζουν καθοριστικά κάθε πτυχή δραστηριοτήτων  (π.χ. διοί‐
κηση,  οικονομία,  εκπαίδευση,  πολιτισμός,  ψυχαγωγία  κ.λ.π).  Οι  δυναμικές  τεχνολογικές 
αλλαγές των τελευταίων ετών αλλάζουν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι έχουν 
πρόσβαση,  συγκεντρώνουν,  αναλύουν,  αναπαριστάνουν,  παρουσιάζουν  και  μεταφέρουν 
την πληροφορία. Η αλματώδης ανάπτυξη και διάδοση των ΤΠΕ δεν συνδέεται µόνο µε την 
εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και µε τη διεκπεραίωση των εργασιών της σχολικής διοίκη‐
σης. Αναφορικά µε τη διοικητική χρήση, η ένταξη των νέων  τεχνολογιών στη δηµόσια εκ‐
παιδευτική διοίκηση,  σχετίζεται µε δράσεις,  οι οποίες  οδηγούν  στην αναδιοργάνωση  και 
στην  εύρυθµη  λειτουργία  της,  ξεπερνώντας  υφιστάµενες δυσκολίες  και στοχεύοντας  στη 
βελτίωση  της  απόδοσης σε  όλους  τους  τοµείς  και  στην επίτευξη  των ποθητών στόχων.  Η 
επαρκής, λοιπόν και συστηµατική αξιοποίησή τους στη σχολική διοίκηση αποτελεί παράγο‐
ντα που καθιστά την περάτωση των διοικητικών θεµάτων αποτελεσµατική (UNESCO 2002).  
Στην εκπαιδευτική διοικητική πράξη, η χρήση των νέων τεχνολογιών δύναται να προσδιορι‐
στεί στους ακόλουθους τοµείς: (Τσολακίδης, Φώκιαλη 1998): α) στη γραμματειακή υποστή‐
ριξη, β) στην ηλεκτρονική επικοινωνία και γ) στη μηχανοργάνωση των διοικητικών θεµάτων 
(βαθµολογία µαθητών, παρουσίες‐απουσίες, ωρολόγιο πρόγραµµα). Οι ΤΠΕ αποτελούν ένα 
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ιδιαίτερα αποτελεσµατικό µέσο,  το οποίο  βοηθά  τις διαχειριστικές δραστηριότητες,  οι ο‐
ποίες λαµβάνουν χώρα σε µια σχολική µονάδα, συµβάλλοντας στην καλύτερη και αποδοτι‐
κότερη γραμματειακή υποστήριξη του σχολείου, µέσω της παροχής τεχνολογικών εργαλεί‐
ων, όπως επεξεργαστών κειµένου, λογιστικών φύλλων,  κ.ά. Παράλληλα,  εξασφαλίζουν  τη 
δυνατότητα  ηλεκτρονικής  επικοινωνίας  και  ηλεκτρονικών  συναλλαγών,  όπως  για  παρά‐
δειγµα την αξιοποίηση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και των τηλεδιασκέψεων. Καθορι‐
στική, ωστόσο, είναι η συµβολή των ΤΠΕ στον τοµέα της παροχής διευκολύνσεων οργανω‐
τικής φύσεως,  για  τη διαχείριση,  ταξινόµηση  και διεκπεραίωση διοικητικών‐καθηµερινών 
θεµάτων, όπως η παρακολούθηση  της βαθµολογίας  των µαθητών,  ο  έλεγχος  των παρου‐
σιών‐απουσιών, το ωρολόγιο πρόγραµµα, και άλλα (Παπαδανιήλ 2005).  
 
Χαρακτηριστικό παράδειγµα προς την κατεύθυνση της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών 
για την υποστήριξη του διοικητικού έργου των σχολικών µονάδων, µπορεί να θεωρηθεί η 
υιοθέτηση και αξιοποίηση του λογισµικού e‐school σε σχολεία της Δευτεροβάθµιας Εκπαί‐
δευσης. Πρόκειται για ένα εξελιγµένο πληροφοριακό πρόγραµµα, το οποίο υποστηρίζει την 
ηλεκτρονική οργάνωση και επεξεργασία εκπαιδευτικών δεδοµένων (π.χ. πρόσβαση του µα‐
θητή στη διδακτέα ύλη, καθώς και σε εναλλακτικό διδακτικό υλικό), αλλά και διοικητικών 
εργασιών,  όπως  οργάνωση  αρχείων  εσόδων‐εξόδων  του  σχολείου,  παρουσιολόγιων  και 
βαθµολογιών  των µαθητών,  κ. ά. Η πλατφόρµα αυτή αναπτύχθηκε από  ιδιωτική εταιρεία 
(Έπαφος) µε προδιαγραφές του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Εκπαίδευσης και Θρησκευ‐
µάτων και ως στόχο έχει την ενοποίηση των µηχανογραφικών εφαρµογών για τη γραµµα‐
τειακή  υποστήριξη  των  σχολικών  µονάδων,  αλλά  και  του  συγχρονισµού  αυτών  µε  το  Υ‐
πουργείο Παιδείας. Όπως επισηµαίνει και η Μαυρικάκη (2000), οι ΤΠΕ θεωρούνται απαραί‐
τητο µέσο για την ευκολότερη και αποτελεσµατικότερη προσέγγιση του διοικητικού έργου, 
παρέχοντας  τη δυνατότητα πρόσβασης,  επεξεργασίας,  και αξιοποίησης µεγάλης κλίµακας 
πληροφοριών, µέσα από την αναζήτηση σε διάφορες τράπεζες δεδοµένων.  
 
Ορισμένα εργαλεία των ΤΠΕ, τα οποία θα μπορούσαν να διευκολύνουν την αποτελεσματική 
διοικητική λειτουργία των σχολικών μονάδων είναι:  
 
α)  Το  ηλεκτρονικό  πρωτόκολλο.  Κάθε  σχολική  μονάδα  θα  μπορεί  να  τηρεί  ηλεκτρονικό 
πρωτόκολλο, στο οποίο θα καταχωρούνται πράξεις όπως η έκδοση, η παραλαβή, η κοινο‐
ποίηση, η διαβίβαση εγγράφων, τα οποία είτε εκδίδονται από αυτές είτε βρίσκονται ή πε‐
ριέχονται στην κατοχή αυτών στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων τους. Μετά την 
καταχώρηση του εγγράφου, ο συναλλασσόμενος (γονέας, εκπαιδευτικός, μαθητής) θα έχει 
τη δυνατότητα να ενημερώνεται μέσα από την κατάλληλη on‐line φόρμα για την πορεία της 
υπόθεσής του. Με τον τρόπο αυτό εισάγεται μια νέα συνιστώσα για την ενίσχυση της απο‐
δοτικότητας των δημοσίων υπηρεσιών και κυρίως μια βασική παράμετρος εισδοχής απόλυ‐
τα διαφανών διαδικασιών πριν τη διεκπεραίωση μιας διοικητικής διαδικασίας ή την έκδοση 
της τελικής διοικητικής πράξης. Εποµένως ένα πληροφοριακό σύστηµα, εξασφαλίζει σηµα‐
ντικά οφέλη, προσδίδοντας στη σχολική διοίκηση (Telem 2001): βελτίωση και απλοποίηση 
των διοικητικών εργασιών, άµεση πρόσβαση σε ποικίλες πληροφορίες, αποτελεσµατικότε‐
ρη οργάνωση και ανάπτυξη καινοτόµων καναλιών ανταλλαγής πληροφοριών και επικοινω‐
νίας εντός και εκτός σχολείου.  
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β) Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων. Κάθε μέλος  της σχολικής μονάδας δύναται να υπο‐
βάλλει  με  ηλεκτρονικό  τρόπο  αιτήσεις,  δηλώσεις,  βεβαιώσεις,  νομιμοποιητικά  έγγραφα, 
δικαιολογητικά συμμετοχής, δικαιολογητικά, εφόσον πληρούνται οι κατά περίπτωση προϋ‐
ποθέσεις, οι οποίες αφορούν την παροχή αναγνωριστικών και διαπιστευτηρίων, της ταυτο‐
ποίησης και της επιβεβαίωσης της ταυτότητας και της κοινής πολιτικής ασφάλειας, η οποία 
θα έχει υιοθετηθεί από το σύνολο των σχολικών μονάδων. Με στόχο την παροχή αποτελε‐
σματικών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, οι οποίες θα συμβάλλουν στην ποιοτική 
διαφοροποίηση της επικοινωνίας και συναλλαγής θα προβλέπεται η αυτεπάγγελτη αναζή‐
τησή τους από κάθε σχολική μονάδα όταν αυτό ζητηθεί. 
 
γ) Τα ηλεκτρονικά έγγραφα, αντίγραφα, αρχεία. Τα ηλεκτρονικά έγγραφα, τα οποία φέρουν 
προηγμένη ψηφιακή υπογραφή του οργάνου του εξουσιοδοτημένου οργάνου, που βασίζε‐
ται σε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό, έχουν την ίδια νομική και αποδεικτική ισχύ με τα έγ‐
γραφα που φέρουν  ιδιόχειρη υπογραφή  και σφραγίδα. Με  τον  τρόπο αυτό η διαδικασία 
έκδοσης αντιγράφου καθίσταται πιο ευέλικτη και για τη μέγιστη διευκόλυνση των συναλ‐
λασσόμενων φορέων της σχολικής κοινότητας θα προβλέπεται να μην απαιτείται επικύρω‐
ση του αντιγράφου όταν το έγγραφο έχει παραχθεί από σχολική μονάδα και τηρείται από 
αυτή εφόσον είναι δυνατή η επιβεβαίωση της ακρίβειας και  ισχύος με τη χρήση των ΤΠΕ. 
Για  την  εύρυθμη  διοικητική  λειτουργία  των  σχολικών  μονάδων,  αλλά  και  την  ταχύτερη 
διεκπεραίωση των διαδικασιών θα προβλέπεται η δημιουργία επιμέρους αρχείου της εκά‐
στοτε διαδικασίας,  καθώς  και  η  τήρηση ηλεκτρονικών  αρχείων  για  κάθε σχολική μονάδα 
ξεχωριστά. Σύµφωνα µε τους Pfaff και Simon (2002), είναι δυνατόν οι νέες τεχνολογίες στη 
διοίκηση, να περιορίσουν  το κόστος,  εξοικονοµώντας χρήµατα από  τον  τρόπο διακίνησης 
εγγράφων και διεκπεραίωσης των διοικητικών διαδικασιών.  
 
Μια επαρκής ηλεκτρονική διοίκηση, σχετίζεται µε την άµεση προσβασιµότητα στις διαθέ‐
σιµες  πληροφορίες.  Οι  ΤΠΕ  διευκολύνουν  την  επικοινωνία  µεταξύ  σχολείου  και  γονέων, 
κυρίως µε την ύπαρξη και χρήση ιστοσελίδας, επιτυγχάνοντας άµεση ενηµέρωση.  
Επιτρέπουν επίσης την αποτελεσµατική αποθήκευση, οργάνωση και ταξινόµηση πληροφο‐
ριών, εγγράφων και εγκυκλίων, ελαχιστοποιώντας τη διακίνηση έντυπου υλικού. Κατά τον 
Slenning (2000), η χρήση των νέων τεχνολογιών συµβάλλει στην εγρήγορση των διοικητικών 
λειτουργιών,  στην απλοποίηση  της  καθηµερινής  λειτουργίας  της  διοίκησης,  αλλά  και  στη 
µεταρρύθµιση της επικοινωνίας της εκπαιδευτικής κοινότητας 
 
Η επιμόρφωση των διευθυντών και των εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων στις νέες 

τεχνολογίες ως το κλειδί της αποτελεσματικής σχολικής διοίκησης 

 
Οι νέες τεχνολογίες επιδρούν και συνεισφέρουν στο εκπαιδευτικό έργο και στη διεκπεραί‐
ωση της σχολικής διοίκησης, αφού η σπουδαιότητα της ένταξής τους είναι αναµφισβήτητη. 
Ο Τζιμογιάννης (2002) επισημαίνει ότι οι νέες τεχνολογίες παρέχουν πληθώρα εκπαιδευτι‐
κών και διοικητικών εργαλείων, όπως διδακτικά  προγράμματα  (tutorials),  προσομοιώσεις 
(simulations), εφαρμογές υπερμέσων  (hypermedia) και εικονικής πραγματικότητας  (virtual 
reality),  εφαρμογές  στο  διαδίκτυο,  τα  οποία  συμβάλλουν  καθοριστικά  στη  βελτίωση  της 
εκπαιδευτικής και διοικητικής πράξης, αλλά και στη μείωση χρόνου και κόστους εργασίας, 
μέσω  της  εξάλειψης  γεωγραφικών  και  χρονικών  περιορισμών.  Σύμφωνα  με  τον  Trinidad 
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(1997), η τεχνολογία είναι κάτι περισσότερο από ένα εργαλείο, είναι το μέσο που επηρεάζει 
την πορεία της σκέψης µας, την αλληλεπίδραση µε τους άλλους, καθώς και τα οράµατα και 
τις προσδοκίες µας.  
 
Η ραγδαία, λοιπόν, ανάπτυξη της επιστημονικής γνώσης και της τεχνολογίας σε συνδυασμό 
με τις αλλεπάλληλες κοινωνικές, οικονομικές και πολιτιστικές αλλαγές καθιστούν  το ρόλο 
των διευθυντών  των σχολικών μονάδων πολυδιάστατο  και απαιτητικό. Με  δεδομένη  την 
απαιτητική φύση  του σχολείου,  τις  απαιτητικές συνθήκες διεξαγωγής  του  διδακτικού  και 
διοικητικού έργου και τις νέες διαστάσεις του επαγγελματικού ρόλου των διευθυντών των 
σχολείων η επιμόρφωση και  η επαγγελματική  τους ανάπτυξη κατέχει κεντρική θέση στην 
προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας της σχολικής εκπαίδευσης, αφού η υπολογιστική τε‐
χνολογία  προσφέρει  άνεση  χρόνου στη διδακτική πράξη,  αλλά  βοηθά  και  στη  διοικητική 
λειτουργία  του  σχολείου  (Δαννασής‐Αφεντάκης,  1997).  Οι  φορείς  της  σχολικής  ζωής  θα 
πρέπει να είναι  ικανοί στο να αξιοποιούν  τα σύγχρονα µέσα, να γνωρίζουν  τις  τρέχουσες 
και συνεχώς µεταβαλλόµενες εξελίξεις και να τις αντιµετωπίζουν κατάλληλα  (Παπαδανιήλ 
2005). Για αυτούς τους λόγους η επιµόρφωση των διευθυντών και των εκπαιδευτικών των 
σχολικών μονάδων είναι επιτακτική και θα πρέπει να πραγµατοποιείται µέσα από συνεχή 
ανατροφοδότηση.  
 
Σύμφωνα με τον Ανδρέου (2002), στα καθήκοντα του διευθυντή, μεταξύ άλλων συγκαταλέ‐
γεται η αποτελεσματική διοίκηση,  τα διοικητικά  καθήκοντα  δεν  περιορίζονται  μόνο εντός 
της σχολικής μονάδας, αλλά πραγματοποιούνται και ενισχύονται και με δράση εκτός σχο‐
λείου, επιτυγχάνοντας αλληλεπιδράσεις και με άλλους κοινωνικούς φορείς, όπως αθλητικές 
ενώσεις, Ο.Τ.Α. κ.ά., το έργο του διευθυντή χαρακτηρίζεται από το μεγάλο αριθμό των κα‐
θηκόντων  και  την  πολυμορφία.  Βασική προϋπόθεση  και  απαίτηση  για  το  διευθυντή  ενός 
σχολείου, σύμφωνα με τον Ανδρέου (2002) είναι να αποκτά τις απαραίτητες διοικητικές και 
τεχνολογικές ικανότητες και γνώσεις μέσα από διαρκείς επιμορφώσεις. Η επιμόρφωση των 
ηγετικών στελεχών θα συνδράμει στο να αντιμετωπίζουν με επιτυχία τις αυξανόμενες πιέ‐
σεις, τις οποίες δέχονται τόσο σε επίπεδο σχολικής μονάδας όσο και σε επίπεδο επικοινω‐
νίας με τους γονείς. Η αναγκαιότητα δημιουργίας προγραμμάτων σχετικών με την οργάνω‐
ση και τη διοίκηση της εκπαίδευσης και η υποχρεωτική παρακολούθησή τους συνάγεται και 
από  την  έρευνα Daresh  και Male  (2000),  η  οποία  διεξήχθη  σε  διευθυντές  αμερικάνικων 
σχολείων. Με βάση τον Schelin (2003), η υιοθέτηση των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Ε‐
πικοινωνίας, εξασφαλίζει µια µορφή εκσυγχρονισμένης διοίκησης προσδίδοντας ταχύτερες 
διοικητικές συναλλαγές. 
 
Στο πλαίσιο αυτό θα συνδράμει και η παροχή από το ΥΠΕΠΘ ενός οµοιόµορφου και κοινού 
λογισµικού,  ώστε  να  εξασφαλιστεί  ένα  ενιαίο  πληροφοριακό  σύστηµα  µηχανοργάνωσης 
του σχολείου. Η εξασφάλιση επαρκούς τεχνολογικού εξοπλισμού, καθώς και η παροχή συ‐
νεχούς και ποιοτικής υποστήριξης αποτελούν καθοριστικές παραμέτρους για την αποτελε‐
σματική χρήση των ΤΠΕ. Συγκεκριμένα ο εμπλουτισμός των σχολικών μονάδων με αναβαθ‐
µισµένο ποιοτικά εξοπλισµό, σε συνδυασµό µε τη δυνατότητα υποστήριξης αυτού σε συνε‐
χή και διαρκή βάση, συµβάλλει στην καλύτερη και πληρέστερη αξιοποίηση των νέων τεχνο‐
λογιών στη σχολική διοίκηση και επιταχύνει τη δικτύωση των σχολείων και των εκπαιδευτι‐
κών (Κάστης και Χαράµης 2001). Για αυτό απαιτείται η συστηματική και εστιασμένη θεμα‐
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τικά επιμόρφωση  των εκπαιδευτικών, ώστε να  καταστούν  ικανοί να  αναπτύσσουν  και  να 
διαχειρίζονται τα δεδομένα του νέου τεχνολογικού διοικητικού περιβάλλοντος. 
 

Τελικές παρατηρήσεις 

 

Στη χώρα μας η διοικητική οργάνωση  της εκπαίδευσης ενταγμένη απόλυτα στο ευρύτερο 
πλαίσιο  του  οργανοδιοικητικού  συστήματος  του  ελληνικού  κράτους  παρουσιάζει  τα  ίδια 
βασικά χαρακτηριστικά με αυτό, δηλαδή, υπερβολικό συγκεντρωτισμό, επικάλυψη και σύ‐
γκρουση αρμοδιοτήτων μεταξύ των μονομελών και  των συλλογικών οργάνων, νομοθετικό 
χάος, ανυπαρξία  κωδικοποίησης  των  κανόνων  δικαίου,  τυπολατρική γραφειοκρατική νοο‐
τροπία και δύσκαμπτες, χρονοβόρες και δαπανηρές διαδικασίες. Στις δύο πρώτες βαθμίδες 
της εκπαίδευσης η κατανομή της εξουσίας και των ευθυνών ακολουθεί την πυραμιδική και 
γραφειοκρατική οργάνωση, η οποία στοχεύει στην εξασφάλιση ομοιομορφίας, όσον αφορά 
την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής και διαδικασίας, καθώς και στον αποτελεσματι‐
κότερο συντονισμό και έλεγχο στην άσκηση της διοικητικής δραστηριότητας. Το διοικητικό, 
λοιπόν, εκπαιδευτικό σύστηµα σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, παράγει έναν 
τεράστιο όγκο πληροφοριών και απαιτείται αποτελεσµατική αποθήκευση και επεξεργασία 
του, αποτελώντας µε αυτό τον τρόπο την αφετηρία για αποτελεσµατική διοικητική προσέγ‐
γιση. Γνωρίζοντας ότι µια εκπαιδευτική µονάδα παράγει σε όλα τα διοικητικά της επίπεδα, 
έναν µεγάλο όγκο ψηφιακής πληροφορίας, κάτι τέτοιο, αποτελεί από µόνο του ένα δύσκο‐
λο  και συνάµα σηµαντικό έργο, στοχεύοντας πάντα στη συνολική διαχείριση, αφοµοίωση 
και γόνιµη χρήση του και για αυτούς τους λόγους καθίσταται αναγκαία η εισαγωγή των νέ‐
ων  τεχνολογογιών  στη  σχολική  διοίκηση, αφού θα  συµβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση 
όλων των εκπαιδευτικών και διοικητικών διαδικασιών επιτυγχάνοντας μια σειρά θεσµικών 
και οργανωτικών αλλαγών, στοχεύοντας στον εκσυγχρονισµό  της ελληνικής  εκπαίδευσης. 
Εποµένως η αποτελεσματική του αντιµετώπιση, επιδιώκεται, µε τη χρήση προηγµένων συ‐
στηµάτων διαχείρισης βάσεων δεδοµένων, µε  τη δηµιουργία πολυδιάστατου συστήµατος 
συλλογής, αποθήκευσης και επεξεργασίας πληροφοριών, τα οποία είναι ικανά να στηρίζουν 
επαρκώς όλα τα καθηµερινά ζητήµατα διοικητικής φύσεως καθώς και τα ευρέως λειτουργι‐
κά εκπαιδευτικά θέµατα. 
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει με αναλυτικό και ερευνητικό τρόπο τη θεωρητική τεκμη‐
ρίωση, το σχεδιασμό, την υλοποίηση και εφαρμογή καθώς και την αξιολόγηση των αποτε‐
λεσμάτων μιας καινοτόμου εκπαιδευτικής παρέμβασης που υλοποιήθηκε στο 1ο Πρότυπο 
Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης ΑΠΘ στο πλαίσιο της διδασκαλίας της Ιστορί‐
ας της Γ’ τάξης του δημοτικού  «Διδακτική ενότητα 2: Οι Θεοί του Ολύμπου και ενότητα 3: 
Οι Θεές  του Ολύμπου. Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική παρέμβαση με  τίτλο «Η Διδασκαλία 
της Ελληνικής Μυθολογίας μέσα από τη Σύγχρονη Εκπαιδευτική Τεχνολογία  (Web 3.0) και 
τους νέους γραμματισμούς» πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή 16 μαθητών (8 κοριτσιών 
και 8 αγοριών)  του τμήματος Γ1 του σχολείου. Η διάρκειά της ήταν 6 διδακτικές ώρες. 
 
Ενδεικτικά,  στο  πλαίσιο  αυτής  της  παρέμβασης  τα παιδιά σε  συνεργασία με  το  δάσκαλο 
επιβιβάστηκαν σε ένα μαθησιακό ταξίδι με πλοηγό τα σύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία με 
χρήση των νέων τεχνολογιών, που είχε ως στόχο και σταθμό τη γνωριμία και εξοικείωση με 
την ομορφιά της Αρχαίας Ελληνικής Μυθολογίας καθώς και τα τόσα πολλά που μπορεί και 
έχει να μας διδάξει μέσα από τα παραδείγματα των μύθων, όπως επίσης και τους χαρακτή‐
ρες του/της κάθε θεότητας, οι οποίοι/ες είχαν αρετές και ελαττώματα όπως αυτά των αν‐
θρώπων. Μια διαχρονική  και διαθεματική προσέγγιση με έμφαση στην ανάπτυξη και ενί‐
σχυση νέων γραμματισμών όπως του  κριτικού και επικοινωνιακού, η οποία θα μπορούσε 
να βοηθήσει τους μαθητές τόσο στην καθημερινότητά τους όσο και στο σύγχρονο κόσμο.  
 
Τα  αποτελέσματα από  την  εν  λόγω  εκπαιδευτική  δράση  ήταν  ιδιαίτερα  ενθαρρυντικά με 
την πλήρη και ενεργή συμμετοχή των μαθητών, τις ενδιαφέρουσες δημιουργίες καθώς και 
τις εξαίρετες  παρουσιάσεις από  την κάθε ομάδα. Στην όλη διαδρομή υπήρξαν έκδηλα  τα 
στοιχεία της εποικοδομητικής επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων και  γνώσεων μεταξύ 
των μαθητών και του δασκάλου, της κριτικής αναζήτησης πηγών και πληροφοριών από το 
διαδίκτυο αλλά και της επιλογής και αξιοποίησης των πιο αξιόπιστων και κατάλληλων. 
 
Λέξεις ‐ κλειδιά: κριτικός εγγραμματισμός, εργαλεία Web 3.0, δημιουργικότητα, επικοινω‐
νιακός εγγραμματισμός 
 

Εισαγωγή 

Στο πλαίσιο αυτής της εκπαιδευτικής δράσης οι μαθητές συνέθεσαν ομαδικές δημιουργίες 
με  τη  χρήση  αρκετά  έξυπνων,  εφευρετικών  και  νέων  εκπαιδευτικών  εργαλείων  όπως  το 
Prezi, το  Wordle και το Glogster τις οποίες και παρουσίασαν στην τάξη. Ένα από τα  πιο ση‐
μαντικά στοιχεία στην όλη διδακτική πορεία ήταν η ανάπτυξη του κριτικού εγγραμματισμού 
μέσω της αναζήτησης στο διαδίκτυο πηγών και πληροφοριών και της αντίστοιχης αξιοποίη‐
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σής τους στη μάθηση.  Μέσα από τη συζήτηση, τη δημιουργία και το παιχνίδι τα παιδιά κα‐
λούνται να συμμετάσχουν σε ένα σχολικό project που επικοινωνεί διαθεματικά και με άλ‐
λες  εκπαιδευτικές  δραστηριότητες  όπως  καλλιτεχνικές  δημιουργίες,  θεατρικό  παιχνίδι, 
γλώσσα, χρήση ΤΠΕ και εκπαιδευτική επίσκεψη στο Μουσείο, όπου η κάθε δραστηριότητα 
μπορεί να εισχωρεί και να επικοινωνεί με την άλλη χωρίς να υπάρχουν σύνορα ή διαχωρι‐
στικές γραμμές. Ματσαγγούρας, (1996) .  
 

Οι αρχαίοι Έλληνες έβλεπαν τους θεούς τους με ανθρώπινη μορφή. Τους ήθελαν πανέμορ‐
φους και όχι τερατόμορφους, όπως άλλοι λαοί. Πίστευαν ότι οι θεοί τους έχουν ιδιότητες, 
συμπεριφορά, συναισθήματα και συνήθειες ανθρώπινες. Τους έδωσαν όχι μόνο τις αρετές 
αλλά  και  τις αδυναμίες  των ανθρώπων. Σε δύο μόνο σημεία διαφέρουν οι θεοί από τους 
ανθρώπους: είναι αθάνατοι και τα νιώθουν και τα μπορούν όλα σε μεγαλύτερο βαθμό από 
τους ανθρώπους. Το δωδεκάθεο σχετίζεται με τον ιερό αριθμό 12, που οφείλει την ιερότη‐
τά  του στα ημερολογιακά και αστρολογικά πρότυπα του δωδεκάμηνου ηλιακού έτους και 
του ζωδιακού κύκλου ως σταθερές για την οργάνωση και τον προγραμματισμό της ζωής της 
κοινότητας, (Ελληνική Μυθολογία, Εκδοτικής Αθηνών, τ. 2, σελ. 68). 
 
Η Ελληνική Ιστορία είναι πολύ πλούσια σε μύθους γνωστούς και αρεστούς σε όλον τον κό‐
σμο.  Οι μύθοι, προϊόντα της συμβολιστικής ικανότητας του ανθρώπου, αποτελούν τα πρώ‐
τα δημιουργήματα της φαντασίας του. Λόγοι κυρίως ψυχολογικοί και συναισθηματικοί, που 
πηγάζουν από το δέος προς το άγνωστο και τη ζωή, ώθησαν τον άνθρωπο στη δημιουργία 
των μύθων. 
 
Μύθους  δε  δημιούργησαν  μόνο  οι  πρωτόγονες αλλά  και  οι  εξελιγμένες  κοινωνίες.  Κάθε 
λαός έχει τους μύθους, τους ήρωές του και τα κατορθώματά τους και ενδιαφέρεται για τους 
δικούς του και όχι για τους ξένους ήρωες. Ο Ι. Θ. Κακριδής υποστηρίζει ότι «Μόνο μια ηρω‐
ική μυθολογία ξεπέρασε κάθε τοπικό και χρονικό σύνορο, η αρχαία ελληνική. Κακριδής Ι. Θ.  
(1986). Μορφές σαν του Αχιλλέα, του Οδυσσέα, του Ηρακλή, της Ελένης, της Ναυσικάς εί‐
ναι γνωστές όχι μόνο στην Ελλάδα που τις γέννησε ούτε μόνο στην Ευρώπη, που πνευματι‐
κά στηρίζεται  στον ελληνικό πολιτισμό, αλλά  σε κάθε  μορφωμένο  κοινό, σε οποιοδήποτε 
μέρος του κόσμου και να ζει» Μέσα από τον μυθικό αυτό κόσμο, ξεπηδά η φαντασία και 
δημιουργικότητα των Αρχαίων Ελλήνων, η οποία με πολύ ωραίο τρόπο ανιχνεύει και ασχο‐
λείται με τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των ανθρώπων, τη φιλοσοφία της ζωής καθώς και 
το άγνωστο.   Στην προσπάθεια αυτή κάνει χρήση των μύθων ώστε να εξηγήσει τα θέματα 
αυτά αλλά και να προωθήσει τις αρετές και τα προτερήματα του ανθρώπινου γένους. 
 

Νέοι γραμματισμοί 

 

Ο επικοινωνιακός γραμματισμός είναι σημαντικός στην πορεία της κατάκτησης της γνώσης 
αλλά και της ωρίμανσης και ολοκλήρωσης του ανθρώπου. Επίσης η κατανόηση των μορφών 
λόγου αλλά και μηνυμάτων, διδαχών που ενυπάρχουν σε κείμενα καθώς και η ορθή επιλο‐
γή και χρήση αυτών στην προφορική και γραπτή επικοινωνία των μαθητών είναι εξίσου ση‐
μαντική. Επιπλέον οι μαθητές μέσα από την αναζήτηση και εξερεύνηση των πληροφοριών 
στο διαδίκτυο μαθαίνουν να αξιολογούν και να επιλέγουν την πιο κατάλληλη πηγή και θε‐
ματολογία που απαιτείται  για  την  ολοκλήρωση  της  εργασίας  τους  καθώς  και  να απορρί‐
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πτουν άλλες πηγές που κρίνουν μη έγκυρες ή μη αξιόπιστες όσον αφορά την πληροφορία 
και γνώση που παρουσιάζουν.   Και εδώ αναφερόμαστε στον κριτικό γραμματισμό μια ικα‐
νότητα‐εφόδιο πολύ σημαντικό για τον κάθε μαθητή όσον αφορά την ολοκλήρωση και  με‐
τέπειτα πορεία του στον σύγχρονο κόσμο. 
 

Μεθοδολογία 

Για την πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής παρέμβασης επιλέχτηκε η  μέθοδος project λό‐
γω  των  βασικών  της  χαρακτηριστικών  όπως  συνδιαμόρφωση  της  διδακτικής  πορείας  με 
τους μαθητές, αυτενέργεια των μαθητών, διάλογος και συζήτηση πάνω στην κάθε δραστη‐
ριότητα αλλά και στις διαφωνίες ή τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται στην πορεία προς 
την ολοκλήρωση  της δράσης  και  την παρουσίαση  των αποτελεσμάτων. Επίσης υιοθέτηση 
ομαδοσυνεργατικής πορείας εργασίας καθώς και συνεχή αξιολόγηση μέσω της διαγνωστι‐
κής, διαμορφωτικής και τελικής μορφής αξιολόγησης μέσω της παρατήρησης της όλης πο‐
ρείας των μαθητών και ολοκλήρωσης των δημιουργιών τους.  Τέλος περάτωση της δράσης 
με τις παρουσιάσεις των εργασιών των μαθητών και την εξαγωγή συμπερασμάτων. 
 

Αναλυτική Περιγραφή‐Παρουσίαση των δραστηριοτήτων 

 

Περιηγούμενοι στο σχολικό βιβλίο της Ιστορίας της Γ΄ τάξης, και συγκεκριμένα στην ενότητα 
2 και 3 Οι Θεοί και οι Θεές του Ολύμπου, σελίδες 11 έως 18, οι μαθητές καλούνται: 
– Να γνωρίσουν τους θεούς του Ολύμπου και τις ιδιότητες που τους απέδιδαν οι άνθρωποι. 
– Να επισημάνουν τα ανθρωπομορφικά χαρακτηριστικά των θεών. 
– Να γνωρίσουν μύθους με τους οποίους οι αρχαίοι εξηγούσαν γεγονότα ή φαινόμενα της 
καθημερινής ζωής. 
– Να αντιληφθούν την ανάγκη του ανθρώπου να λατρεύει και να τιμά τους θεούς του. 
– Να γνωρίσουν το μύθο για την ονομασία της ευρωπαϊκής ηπείρου και να κατανοήσουν τη 
σημασία του. 
 
Εκκίνηση για προβληματισμό και δραστηριότητες έθεσαν τα βίντεο από την πλέον αρκετά 
πλούσια βιντεοθήκη του «YOUTUBE» όπως οι παρακάτω σύνδεσμοι: 
 
1. http://www.youtube.com/watch?v=CDmHxXthUVk (ενεργός στις 4/7/2013) 
2. https://www.youtube.com/watch?v=XU0cNpMZUlA (ενεργός στις 4/7/2013) 
3. http://www.youtube.com/watch?v=jUWdAxOPPqw (ενεργός στις 4/7/2013) 
 
Το κάθε βίντεο είναι συνήθως δωδεκάλεπτο, κρίναμε ότι καλό είναι να παρουσιαστεί ένα 
βίντεο έτσι ώστε να μας δοθεί χρόνος για να προχωρήσουμε στις δραστηριότητες. 
 
Στη συνέχεια  ηχογραφήσαμε και παρουσιάσαμε μέσω του μικροφώνου του υπολογιστή το 
κείμενο  του  μαθήματος με  τη  συμμετοχή  των μαθητών,  τα  οποία  και  άκουσαν  τη φωνή 
τους να παρουσιάζει το εν λόγω θέμα.  Με τον τρόπο αυτό ο/η εκπαιδευτικός προωθεί μια 
διδασκαλία που  λαμβάνει υπόψη  τη  χρήση  της  πολλαπλής  νοημοσύνης  των  μαθητών,  α‐
κουστικής,  οπτικής.  Έτσι  ενισχύει  το  ενδιαφέρον  των  μαθητών  για  συμμετοχή  αλλά  και 
προωθεί την ανάπτυξη του προφορικού λόγου καθώς και της κατανόησης του κειμένου μέ‐
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σω της ενίσχυσης του ενδιαφέροντος των μαθητών λόγω   της συμμετοχής τους στη διαδι‐
κασία. 
 
Αφού παρουσιάσαμε τα βιντεάκια  και ακούσαμε το  κείμενο  του βιβλίου, συζητήσαμε και 
κάναμε διάλογο για τους θεούς και θεές του Ολύμπου. Στη συνέχεια αναζητήσαμε στο δια‐
δίκτυο στοιχεία και πληροφορίες που θα μας βοηθούσαν στο να αποκτήσουμε γνώσεις πά‐
νω στο αντικείμενο αλλά και νε καλλιεργήσουμε και ενισχύσουμε τον κριτικό γραμματισμό. 
 
Μέσω  της  μηχανής  αναζήτησης  (Google) περιηγηθήκαμε σε διαφορετικές  ιστοσελίδες με 
την ίδια θεματογραφία.  Τελικά καταλήξαμε στις παρακάτω: 
 

1. http://goo.gl/ScqI0  Η γνωστή μας Wikipedia στο άρθρο για τους δώδεκα θεούς 
2. http://goo.gl/6Kqel  Ένα wiki (συνεργατικός ιστότοπος) από το 2ο δημοτικό σχολείο 

Πεύκων 
3. http://www.youblisher.com/p/559935‐/  Ηλεκτρονικό  βιβλίο  για  τους  δώδεκα  θε‐

ούς.  
(ενεργοί στις 4/7/2013) 

 
Τα κριτήρια επιλεξιμότητας των συγκεκριμένων ιστοσελίδων ήταν τα ακόλουθα: 
 
1.  Ο  Ιστότοπος ενθαρρύνει τους μαθητές να εμπλακούν ενεργά και δημιουργικά στη 

διαδικασία της μάθησης; 
3.  Σε τι διαφέρει από τα σχολικά βιβλία και άλλες πηγές; 
5.  Τα χαρακτηριστικά και οι δυνατότητες του Ιστότοπου συντελούν στην  βαθιά κατα‐

νόηση από τους μαθητές του γνωστικού αντικειμένου και στην μετέπειτα αξιοποίη‐
ση της γνώσης αυτής η όχι; 

6.  Ο συγκεκριμένος Ιστότοπος ενθαρρύνει τη συμμετοχικότητα των μαθητών; 
7.  Επιδρά στην ανάπτυξη της εξερευνητικής – ανακαλυπτικής μάθησης 
8.  Προβάλλει και προωθεί την κριτική σκέψη; 
10.   Ενισχύει το ομαδικό πνεύμα, την επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ των μαθη‐

τών αλλά και μεταξύ των μαθητών και του δασκάλου και αντίστροφα. 
11.  Προβάλει την πληροφορία διαθεματικά ή και βιωματικά ακόμα; 
12.  Κινεί το ενδιαφέρον των μαθητών με εύκολο και χρηστικό σχεδιασμό των σελίδων 

αλλά και παρουσίασης θεμάτων και ηρώων σε σύγχρονο και γνώριμο περιβάλλον 
για τους μαθητές.  

13.  Διευκρινίζονται οι πηγές άντλησης  του  γνωστικού υλικού καθώς και οι διδακτικές 
και μαθησιακές μέθοδοι χρήσης του υλικού με διδακτικά παραδείγματα καθώς και 
παραδείγματα που αφορούν μειονότητες αλλά και μαθητές με μαθησιακές δυσκο‐
λίες και ειδικές ανάγκες; 

14.  Ενισχύει τη συνεργασία των μαθητών στη συγκεκριμένη εργασιακή πρόταση, προά‐
γοντας έτσι την συνεργατικότητα και κοινωνικότητά τους όπως και προσφέρει τη δυνατότη‐
τα οι μαθητές να σώσουν και να εκτυπώσουν τις εργασίες τους. Ν. Αμανατίδης, (2008).  
 
Κατόπιν παίξαμε και αποκτήσαμε γνώσεις μέσω του εκπαιδευτικού λογισμικού για το δω‐
δεκάθεο με ήρωα τον Ξεφτέρη.  Μια παρουσίαση του λογισμικού παρατίθεται σε βίντεο: 
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http://www.youtube.com/watch?v=cBaBT26hTWs (ενεργός στις 4/7/2013) 
 
Τα  παιδιά ενθουσιάστηκαν  με  το  λογισμικό,  ασχοληθήκαμε με  τις  εκπαιδευτικές  δραστη‐
ριότητες που προτείνει η εφαρμογή και απαντήσαμε στις ερωτήσεις χωρισμένοι ανά ομά‐
δες.  Κατά  την  αξιολόγηση‐συζήτηση  παρατηρήθηκε  ότι  οι  μαθητές  συγκράτησαν  μεγάλο 
όγκο πληροφοριών από τη συγκεκριμένη θεματική ενότητα. 
 
Μετέπειτα επισκεφτήκαμε το Αρχαιολογικό Μουσείο που βρίσκεται κοντά στο σχολείο μας 
και μελετήσαμε τη διαδρομή και τα εκθέματα του Μουσείου με τη χρήση ενός πολύ ενδια‐
φέροντος όπως αποδείχτηκε νέου διαδικτυακού εκπαιδευτικού εργαλείου του Prezi.  Μέσω 
ενός ανακλαστικού προβολέα και ενός υπολογιστή προβάλαμε τις εικόνες που τραβήξαμε 
κατά την διαδρομή‐πορεία των παιδιών στη γειτονιά μας, στην προκειμένη περίπτωση από 
το σχολειό στο αρχαιολογικό μουσείο.   Εδώ επιδιώχτηκε μια ανάλυση‐αξιολόγηση‐μελέτη 
της διαδρομής,  και  επίσκεψης,  και μια συζήτηση στην ολομέλεια  της  τάξης. Δεν  χρησιμο‐
ποιήσαμε μια κλασσική παρουσίαση με τη χρήση του εργαλείου Power Point αλλά γίναμε 
πιο  τολμηροί και δημιουργήσαμε μια πολυμεσική παρουσίαση στο διαδικτυακό εργαλείο 
Prezi, το οποίο και τελικά αποδείχθηκε μια ενδιαφέρουσα επιλογή αφού κινητοποίησε το 
ενδιαφέρον των παιδιών. Σε ένα πίνακα και με τη χρήση ενός βιντεοπροβολέα παρουσιά‐
στηκαν και καταγράφηκαν με λεπτομέρειες η όλη επίσκεψη στο Μουσείο και ακολούθησε 
ζωντανή συζήτηση. 
 
Το αποτέλεσμα της δημιουργίας μας βρίσκεται στο συγκεκριμένο διαδικτυακό Ιστότοπο: 
 
http://prezi.com/xrc96qyrxism/presentation/?auth_key=0a4c8e9d6d7ef479e02ceb150d25a
5e1a8d5868a&kw=view‐xrc96qyrxism&rc=ref‐24830017  (ενεργός στις 4/7/2013) 
 
Η προσπάθεια να δημιουργήσουμε τη συγκεκριμένη πολυμεσική παρουσίαση ήταν αρχικά 
δύσκολη λόγω  του νέου  τρόπου εργασίας με  το συγκεκριμένο εργαλείο.   Ως  αποτέλεσμα 
χρειάστηκε η επέμβαση και βοήθεια του δασκάλου αρκετές φορές.  Παρ' όλα όμως τα προ‐
βλήματα η όλη προσπάθεια είχε πολύ θετικά αποτελέσματα αφού όλα  τα παιδιά κινητο‐
ποιήθηκαν, γέμισαν με ενδιαφέρον για συμμετοχή και εργασία και στο τέλος με χαρά πα‐
ρουσιάσαμε και συζητήσαμε το αποτέλεσμα των εργασιών μας αλλά και τα εκθέματα του 
μουσείου που επισκεφτήκαμε. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι η συζήτηση για τα 
εκθέματα  του μουσείου αλλά και  τη διαδρομή μας προς αυτό ανέπτυξε έναν πολύ ενδια‐
φέρον και γόνιμο διάλογο στην τάξη.  Συζητήσαμε την πορεία μας προς το μουσείο με μια 
μορφή διαθεματικής προσέγγισης αναφέροντας και θίγοντας ζητήματα για το περιβάλλον 
αλλά και για  την ασφαλή κυκλοφορία στους δρόμους.   Επιπλέον ο διάλογος που αναπτύ‐
χθηκε πάνω στα εκθέματα του μουσείου ενίσχυσε την επικοινωνιακή ικανότητα των μαθη‐
τών αλλά και την επιχειρηματολογία και τις γνώσεις τους όσον αφορά  το δωδεκάθεο, κα‐
θώς και το χαρακτήρα του κάθε θεού/θεάς σε συνδυασμό με τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά 
τους.  
 
Στη  συνέχεια  και  συγκεκριμένα  στο  σχολικό  εργαστήρι  καταφέραμε  συνεργατικά  να  δη‐
μιουργήσουμε μια αφίσα μέσω της χρήσης του εργαλείου glogster, όπου τα παιδιά με τη 
βοήθεια  του  δασκάλου,  (όπου  υπήρχε  δυσκολία  και ανάγκη  προσπαθούσα  να  βοηθήσω 
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στηρίζοντας την προσπάθεια και συζητώντας με τα παιδιά), σχεδιάσανε και δημιουργήσανε 
μια αφισούλα με θέμα «Οι Θεοί και οι Θεές του Ολύμπου».  Παράλληλα με το διαδικτυακό 
εργαλείο τα παιδιά δημιούργησαν και απλές αφίσες σε χαρτί Α3 όπου σχεδίασαν και έγρα‐
ψαν με  μολύβια  και  μαρκαδόρους.    Η  ενέργεια αυτή  θεωρήθηκε  επίσης  χρήσιμη για  την 
εξάσκηση των παιδιών στην ορθογραφία και τη χρήση των κατάλληλων ουσιαστικών,  των 
ονομάτων των θεών και των ρημάτων.   Επιπλέον αποδείχθηκε χρήσιμη και στην περαιτέρω 
ενασχόλησή τους με το θέμα μέσω απτών και γνώριμων εργαλείων από τα οποία οι μαθη‐
τές θα πάρουν  ιδέες και θα προχωρήσουν και στην χρήση των συγκεκριμένων διαδικτυα‐
κών εργαλείων. Στη συνέχεια οι αφίσες παρουσιάστηκαν στην τάξη και έγινε μια συζήτηση 
πάνω στις  ιδέες, σχόλια αλλά  και προτάσεις που προβάλλονται στις εν  λόγω δημιουργίες 
των μαθητών.   
 
Η διαδικτυακή τοποθεσία της αφίσας είναι η ακόλουθη:  
 
http://www.glogster.com/nickaman/gods‐of‐olympus‐nickaman/g‐
6kve2kct0jh61ogi785d4a0 (ενεργός στις 4/7/2013) 
 
Εδώ θα πρέπει επίσης  να τονιστεί και η καλλιέργεια και ενίσχυση του κριτικού γραμματι‐
σμού από  τη μεριά των μαθητών. Στην προσπάθειά τους οι μαθητές να βρουν αξιόπιστες 
πηγές από το διαδίκτυο τις οποίες και στην πορεία κατέγραψαν και ανάρτησαν στην συγκε‐
κριμένη αφίσα, προχώρησαν σε επιλογή συγκεκριμένων πληροφοριών και απόρριψη άλλων 
κατόπιν συζήτησης στην ομάδα και στην ολομέλεια της τάξης.  Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η 
συζήτηση για την απόρριψη κάποιων πληροφοριών από ιστοσελίδες που δεν γνωρίζαμε τον 
δημιουργό τους και επιλογή των κειμένων από άλλες που παρέθεταν αρκετές πληροφορίες 
και αναφορές για τις πηγές τους. 
 
Κατόπιν δημιουργήσαμε   στο εργαστήρι με τη χρήση του διαδικτυακού εργαλείου Wordle 
μια σειρά από λέξεις που βρήκαμε στο κείμενο του μαθήματος της Ιστορίας, οι οποίες αφο‐

ρούν ονόματα θεών αλλά και χαρακτηριστικά τους και τα παρουσιάσαμε με το συγκεκριμέ‐
νο διαδικτυακό εργαλείο, (Εικόνα 1). 
Εικόνα 1 
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Μετά την μαθησιακή και καλλιτεχνική μας  διαδρομή ακολούθησε μια μικρή συζήτηση πά‐
νω στις λέξεις  και  την ορθογραφία των ονομάτων.    Τα παιδιά  τόνισαν  το ότι μάθανε  και‐
νούριες λέξεις και τη ορθογραφία τους με ευχάριστο και καινούργιο τρόπο, καθώς επίσης 
και σύνδεσαν πιο εύκολα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του κάθε Θεού/Θεάς . Τη συγκε‐
κριμένη δραστηριότητα τη συνδυάσαμε και με μικρά θεατρικά δρώμενα, σκετσάκια για τον 
κάθε Θεό/Θεά. 

Συμπεράσματα 

 
Θα πρέπει να τονιστεί ότι αρχικά υπήρξε μια σχετική δυσκολία στην οργάνωση του χρόνου 
για  την  εφαρμογή  των δραστηριοτήτων  και  την  αξιολόγηση  και ανατροφοδότηση αυτών.  
Οι μαθητές είχαν απορίες στη χρήση  των εργαλείων αλλά και δυσκολίες συνεργασίας πα‐
ρουσιάστηκαν σε κάποιες ομάδες.   

Παρά όλες  όμως αυτές τις αρχικές δυσκολίες τα παιδιά ενθουσιάστηκαν με τις δραστηριό‐
τητες, συμμετείχαν ενεργά και με προθυμία. Ως αποτέλεσμα μέσα από   δημιουργικές και 
συνεργατικές δράσεις απέκτησαν σημαντικές γνώσεις και δεξιότητες. 

Είναι  ιδιαίτερα χρήσιμο ο εκπαιδευτικός να γνωρίζει από πριν τα εργαλεία που πρόκειται 
να εφαρμόσει και να έχει μια ικανοποιητική σύνδεση στο διαδίκτυο και έναν σχετικά «κα‐
λό» δηλαδή σχετικά σύγχρονο και με καλές επεξεργαστικές δυνατότητες υπολογιστή.  Στην 
διδακτική μας πορεία αυτό που εφαρμόσαμε είναι πρώτα δημιουργία στο χαρτί και αργό‐
τερα αφού ολοκληρώσαμε τις ιδέες και γνωρίζαμε τι θα σχεδιάσουμε εφαρμογή με τα δια‐
δικτυακά  εργαλεία  της  επιλογής μας.    Ο  σχολικός  χρόνος περνά  πολύ  γρήγορα  και  είναι 
πρωτεύων  να οργανώνουμε την πορεία των δραστηριοτήτων μας όσο το δυνατό καλύτερα. 

Είναι σημαντικό επίσης τα παιδιά να αποκτούν δεξιότητες της χρήσης αυτών των εργαλείων 
μέσα από την εκπαίδευση όπως και έγινε με την εφαρμογή της συγκεκριμένης εκπαιδευτι‐
κής δραστηριότητας. Θα πρέπει όμως να υπάρχει οργάνωση, στοχοθεσία και σχέδιο, υπο‐
δομή και θέληση να υπερβούμε τα εμπόδια.   

Εν γένει τα παιδιά ενθουσιάστηκαν με τις δραστηριότητες και θα έλεγα υπερκαλύφθηκαν οι 
διδακτικοί στόχοι του μαθήματος, παρόλο που ο χρόνος πολλές φορές δεν ήταν επαρκής. 
Κατανοήθηκαν σε μεγάλο βαθμό τα θέματα των κειμένων και παρουσιάστηκαν με επιτυχία 
από την κάθε ομάδα.  Επιπλέον οι συζητήσεις και διάλογοι με τους μαθητές και τις ομάδες 
ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες και εποικοδομητικές. 

Πιστεύω ότι μέσα από την όλη μας εκπαιδευτική πορεία με την αξιοποίηση και των συγκε‐
κριμένων εργαλείων των νέων τεχνολογιών, που παρακίνησαν και ενθουσίασαν τους μαθη‐
τές, κερδίσαμε σε γνώσεις αλλά και δεξιότητες και γραμματισμούς όπως αυτών της συνερ‐
γασίας  της  κριτικής, της γόνιμης επικοινωνίας καθώς και  της αξιοποίησης και χρήσης  των 
προτεινόμενων εργαλείων. 

Βιβλιογραφία  

 

1. Αμανατίδης  Ν.  (2008)  Αξιολόγηση  της  χρηστικότητας  και  του  σχεδιασμού  μιας 
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4. http://www.youtube.com/watch?v=cBaBT26hTWs  
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8. http://www.youblisher.com/p/559935‐/ 
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Η μάθηση μέσω ψηφιακού παιχνιδιού. Η περίπτωση της αξιοποίησης μιας ψηφιακής 
προσομοίωσης σε εκπαιδευτική παρέμβαση με θέμα "η ματιά στους άλλους"  

 
 

Καράμπελα Ρεβέκκα‐Άθηνά 
Δασκάλα, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια   Δια‐

τμηματικού Διαπανεπιστημιακού ΜΠΣ «ΤΠΕ 
για την Εκπαίδευση»  

revekkakarab@gmail.com 

Τσολάκος Παντελής 
Δάσκαλος, ΜΔΔΕ,  Μεταπτυχιακός Φοιτητής 
Διατμηματικού Διαπανεπιστημιακού ΜΠΣ 

«ΤΠΕ για την Εκπαίδευση»   
anastmeli@yahoo.gr 

 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει   την εκπαιδευτική παρέμβαση που διενεργήσαμε στο 8ο 
Δ. Σχ. Βύρωνα Αττικής   το χειμώνα του 2012. Βασικός σκοπός της παρέμβασης ήταν η διε‐
ρεύνηση της δυνατότητας των ψηφιακών παιχνιδιών, να συμβάλλουν στη μαθησιακή δια‐
δικασία προσδίδοντας προστιθέμενη αξία τέτοια που να θεωρηθεί αναντικατάστατη σε σύ‐
γκριση με άλλες αναλογικές δραστηριότητες.  

Θέμα της εκπαιδευτικής παρέμβασης ήταν «Η ματιά στους άλλους». Βασικός στόχος της  η 
διαμόρφωση  αξιών,  στάσεων  και  συμπεριφοράς  προς  τους  λαούς  των  αναπτυσσόμενων 
χωρών και τους μετανάστες στην πατρίδα μας από εκείνες τις χώρες. Στη μαθησιακή διαδι‐
κασία    εντάξαμε  το  ψηφιακό  παιχνίδι‐προσομοίωση    3rd  world  farmer  
(www.3rdworldfarmer.com) και μερικές αναλογικές δραστηριότητες. 

Λέξεις ‐ κλειδιά: ΤΠΕ, ψηφιακό παιχνίδι, Game‐Based Learning 
 

Εισαγωγή 

Η GBL (Game‐Based Learning), δηλαδή η μάθηση που βασίζεται στο ψηφιακό παιχνίδι, είναι 
μια ραγδαίως εξελισσόμενη διαδικασία κατά την οποία η χρήση εκπαιδευτικών παιχνιδιών 
στον  υπολογιστή  ενσωματώνεται  στην  παραδοσιακή  εκπαιδευτική  προσέγγιση.  Μια  GBL 
διδασκαλία ωθεί το μαθητή να αλληλεπιδράσει όχι μόνο με το ψηφιακό παιχνίδι αλλά και 
με  άλλους  (συμ)παίχτες  λαμβάνοντας  συνεχώς  αποφάσεις  και  επιλύοντας  προβλήματα. 
Έτσι ο μαθητής/παίχτης αναπτύσσει τις γνωστικές του δεξιότητες, αφού συνεχώς επεξεργά‐
ζεται πληροφορίες, εφαρμόζει ιδέες, αποκτά γνώσεις. Ταυτόχρονα διασκεδάζει και αποκτά 
εσωτερικό κίνητρο   μάθησης. Φαίνεται ότι τα ψηφιακά παιχνίδια  εντάσσουν  τον μαθητή‐
παίκτη σε μια κατάσταση, που στη βιβλιογραφία αναφέρεται με τον όρο «ροή» (flow) και 
χαρακτηρίζεται από έντονη συγκέντρωση προσοχής που εργασίες δύσκολες μοιάζουν απλές 
και συχνά διασκεδαστικές (Prensky,2009). Υποστηρίζεται, μάλιστα, ότι ενυπάρχουν σ’ αυτό 
όλα  τα  χαρακτηριστικά  και οι  διαδικασίες  που  αναπτύσσουν  τις  γνωστικές,  αντιληπτικές, 
κινητικές  και  κοινωνικές δεξιότητες που  επιδιώκει  η Εκπαίδευση    (κίνητρα, αναπαραστά‐
σεις, επεξεργασία πληροφοριών, λήψη αποφάσεων και επίλυση προβλημάτων κ.λ.π.)  (Κο‐
ντογιαννοπούλου‐Πολυδωρίδη,1992). 
 
Τα  ψηφιακά  παιχνίδια  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  για  να  διδάξουν  γεγονότα,  αρχές 
(σχέση αιτίου αιτιατού), επίλυση σύνθετων προβλημάτων, να αυξήσουν τη δημιουργικότη‐
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τα  των παιδιών και  για  την πραγματοποίηση πειραμάτων που λόγω επικινδυνότητας  (π.χ. 
χημικές αντιδράσεις)  δεν  μπορούν  να πραγματοποιηθούν  στον πραγματικό κόσμο  (Felicia 
P,2009), ενώ συμβάλουν ιδιαίτερα στην κατανόηση “στεγνών” κεφαλαίων όπως οι κανόνες 
ορθογραφίας και η εκμάθηση της προπαίδειας (Prensky Μ,2009). Επιπλέον, οι κόσμοι αυτοί 
επιτρέπουν στα παιδιά να παίξουν πολλούς διαφορετικούς ρόλους και να υποδυθούν νέες 
ταυτότητες οι οποίες σε κανονικές συνθήκες θα τους ήταν απροσπέλαστες ( Σταυρίδου Χ., 
Καρασαββίδης Η., 2009). Επίσης μέσω των παιχνιδιών είναι δυνατή η ανάπτυξη της κριτικής 
σκέψης καθώς πολλές φορές τους  ζητείται από το  ίδιο το παιχνίδι να δημιουργήσουν συ‐
σχετίσεις  μεταξύ  εικονικής  και  πραγματικής  ζωής.  Τα  παιχνίδια  προσομοίωσης,  μάλιστα, 
δίνουν τη δυνατότητα στον μαθητή‐παίκτη να συνδιαμορφώσει το περιβάλλον και την εξέ‐
λιξη του παιχνιδιού. Έτσι ο μαθητής, μπορούμε να πούμε ότι αποκτά βιωματική εμπειρία 
της πραγματικότητας και γνώσεις μέσω μιας εικονικής αναπαράστασης (Κόμης, 2004). 
 
Προϋπόθεση για την ένταξη του ψηφιακού παιχνιδιού στη διαδικασία της μάθησης είναι η 
εξυπηρέτηση των σαφώς καθορισμένων στόχων που θέτει ο εκπαιδευτικός εντός του πλαι‐
σίου του αναλυτικού προγράμματος. 
 

Έρευνες για το ψηφιακό παιχνίδι 
Για να μη θεωρηθεί όμως η γνώση που προσφέρουν “μια αστήριχτη αισιοδοξία” όπως λένε 
οι O’Neil, H. F., Wainess, R., & Baker, E. L. (2005), θα πρέπει να υπάρχουν μετρήσεις που να 
επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητά τους. 
 

Η  Ντούρλια Μ.(2012), πραγματοποίησε  έρευνα μέσω  εκπαιδευτικής παρέμβασης  σε  δυο 
δημοτικά σχολεία, που στόχο είχε να διαπιστώσει αν ένα ψηφιακό παιχνίδι, το “Lure of the 
Labyrinth”, μπορεί να ενταχθεί στο ελληνικό σχολικό πρόγραμμα και εξέτασε την επιρροή 
του παιχνιδιού, την επίδοση των μαθητών και τη διαμόρφωση θετικού κλίματος ως προς το 
μάθημα των Μαθηματικών. Τα αποτελέσματα παρουσιάζουν θετική επίδραση του παιχνι‐
διού  και  της παρέμβασης  τόσο  στους διδακτικούς στόχους   του μαθήματος  και  τη θετική 
στάση των μαθητών για το συγκεκριμένο μάθημα, όσο και στην ενίσχυση της συνεργατικής 
μάθησης. 

 
Άλλες έρευνες διαπίστωσαν τη συμβολή των ψηφιακών παιχνιδιών στην επίτευξη ειδικών 
διδακτικών στόχων στο μάθημα των Μαθηματικών, την εμπλοκή των μαθητών σε μαθημα‐
τικές έννοιες, την αύξηση της αυτοπεποίθησης των μαθητών, και την πρόκληση ενδιαφέρο‐
ντος  για  το μάθημα  των Μαθηματικών. Μάλιστα αυτό συνοδεύτηκε και με τη θετική επί‐
δραση της παρέμβασης με ψηφιακό παιχνίδι  στη στάση των παικτών ‐ μαθητών για  το μά‐
θημα των Μαθηματικών (Πανουτσόπουλος Η., Σάμσων Δ.,2010). Σε αυτό ασφαλώς συμβάλ‐
λει η διαπίστωση πως τα εκπαιδευτικά ψηφιακά παιχνίδια προσφέουν εναλλακτικούς τρό‐
πους  προώθησης  της  μάθησης  στη  σχολική  εκπαίδευση(Σταυρίδου  Χ,  Καρασαββίδης 
Η.,2009). 

Η εκπαιδευτική παρέμβαση 

Η  εκπαιδευτική  μας  παρέμβαση,  που  πραγματοποιήθηκε  στο  πλαίσιαο  του  μαθήματος 
«Μάθηση  και  ψυχαγωγία  σε  ψηφιακό  περιβάλλον»  (διδάσκοντες  :  Καθηγητής  Μ.  Μεϊ‐
μάρης,  Επίκουρος  Καθηγητής  Δ.  Γκούσκος)  του  Διαπανεπιστημιακού Διατμηματικού ΠΜΣ 
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«Τεχνολογίες  της  Πληροφορίας  και  της  Επικοινωνίας  για  την  Εκπαίδευση»  
(http://icte.ecd.uoa.gr), είχε τους παρακάτω  επιμέρους στόχους: 
Γνωστικοί στόχοι: 
Οι μαθητές: 
Να ενημερωθούν για την καθημερινή ζωή ενός οικισμού μιας αναπτυσσόμενης  χώρας  και 
το σύστημα παραγωγής τροφής και αλληλουποστήριξης των κατοίκων φροντίζοντας για την  
οικονομική διαχείριση πόρων. 
Ψυχοκινητικοί και Συναισθηματικοί στόχοι: 
Οι μαθητές: 
Να συγκρίνουν τον τρόπο ζωής μιας αφρικανικής οικογένειας με μια ελληνική και να αντι‐
ληφθούν τη διαφορετική σημασία της “ελευθερίας” και της “ευτυχίας¨ως έννοιες δυο δια‐
φορετικών πολιτισμών. 
 
Κατά  τη διάρκεια  της  εκπαιδευτικής παρέμβασης πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες δρα‐
στηριότητες: 

1. Κάθε μαθητής διάλεξε μια ήπειρο και έγραψε σε χαρτάκια γνώσεις και συναισθή‐
ματα για τους κατοίκους της ηπείρου και τα κόλλησαν στο χάρτη. 

2. Πήραν οι μαθητές μια σειρά από κάρτες που απεικόνιζαν δραστηριότητες, αντικεί‐
μενα και συνθήκες σχετικά με  τις επιθυμίες  (τα θέλω) ενός συνηθισμένου ανθρώ‐
που και  τις ανάγκες του. Ακολούθησε μία προφορική αφήγηση κατά την οποία οι 
μαθητές έπρεπε να μείνουν μόνο με τα αντικείμενα που θα τους βοηθούσαν να ε‐
πιβιώσουν και να ξαναστήσουν τη ζωή τους (δραστηριότητα από το βιβλίο “Μικρή 
πυξίδα”) 

3. Οι μαθητές παρακολούθησαν βίντεο σχετικά με τη ζωή στις αναπτυσσόμενες χώρες 
“Στην Κένυα με την Έβελυν” ( “ActionAid Kenya BAMA community”). 

4. Οι μαθητές έπαιξαν με το ψηφιακό παιχνίδι  3rd World Farmer. 

 
Εικόνα 1: διεπιφάνεια ψηφιακής προσομοίωσης 3rd world farmer 

(www.3rdworldfamer.com)  
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5. Πραγματοποιήθηκε δομημένη συζήτηση (debate) μεταξύ ομάδων  όπου οι μαθητές 
είτε  έπρεπε  να  υπερασπιστούν  την  παραμονή  τους  στην Αφρική  είτε  τη  μετανά‐
στευση σε δυτικές κοινωνίες παραθέτοντας επιχειρήματα. 

 
Το  παιχνίδι που επιλέχτηκε  για  την  παρέμβαση  είναι  ένα  παιχνίδι  προσομοίωσης,  το 3rd 
World Farmer. Το λογισμικό κατασκευάστηκε από  Πανεπιστήμιο IT της Κοπεγχάγης το 2005 
(1η έκδοση). Πρόκειται για ένα παιχνίδι ρόλων, στρατηγικής κι επίλυσης προβλήματος. Στό‐
χος του παίκτη είναι να καταφέρει να συντηρήσει μια οικογένεια στην Αφρική λαμβάνοντας 
υπόψη εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν τη ζωή των ανθρώπων αυτών και να πάρουν 
σημαντικές αποφάσεις για την οικογένεια (εκπαίδευση, υγεία, γάμος, διωγμός από την οι‐
κογένεια, τεκνοποίηση). 

       
Εικόνες 2 και 3: Οι μαθητές/τριες παίζουν την ψηφιακή προσομοίωση 3rd world farmer 

(www.3rdworldfamer.com) 

 
 

Αξιολόγηση 
Επεξεργασία ερωτηματολογίου ανοικτού και κλειστού τύπου 
Τις ερωτήσεις ανοικτού τύπου επεξεργαστήκαμε με το μεθοδολογικό εργαλείο της ανάλυ‐
σης περιεχομένου  (Μπάρμπας Δημ., 2008 και Δρόσος Γ.,2005 και Καχριμάνης Γ., Κόμης Β. 
και Αβούρης Ν.),  επειδή  είναι  κατάλληλη  για  εξέταση  των  λέξεων  και  των  εννοιών  τους. 
Προκειμένου  να αναδυθεί  το πραγματικό  νόημα  των απαντήσεων  τα  ρήματα  κατηγοριο‐
ποιήθηκαν  σύμφωνα  με  τον  Ματσαγγούρα  Η.  (αντλήθηκε  από  http://1dim‐
olympic.att.sch.gr/training.htm  ) σε ρήματα σωματικής  δράσης, λόγου, αισθήσεων, συναι‐
σθημάτων,  σκέψης‐κρίσης,  προθέσεων‐βούλησης,  αιτιωδών  σχέσεων,  ύπαρξης‐
κατάστασης. Τέλος και για να γίνει επιτυχέστερος ο προσδιορισμός του περιεχομένου του 
μηνύματος  χρησιμοποιήθηκαν  οι  6  σημασιολογικές  –  πραγματολογικές  μεταβλητές  που 
παρουσίασε ο Δρόσος Γ. (Δρόσος, Γ. 2005): α) Πληροφορία: ο πομπός χρησιμοποιεί αποφα‐
ντικό λόγο για την παρουσίαση απλών πληροφοριών, β) Δέσμευση: ο πομπός δηλώνει τη 
δέσμευσή του,  τις βαθύτερες επιθυμίες  του  για  το μέλλον με  τη χρήση ρηματικών τύπων 
τουλάχιστον μέλλοντος ή υποτακτικής έγκλισης, γ) Κρίση: ο πομπός εκφράζει την προσωπι‐
κή του εκτίμηση ή επιχειρηματολογία, δ) Υπόθεση για τη διατύπωση υποθετικού λόγου, ε) 
Αντίθεση για τα επιχειρήματα περί του αντιθέτου και στ) Επεξήγηση για  πρόσθετες πληρο‐
φορίες. 
Αξιολόγηση  του  ψηφιακού  παιχνιδιού  σύμφωνα  με  το  Ανοιχτό  Μεθοδολογικό  Πλαίσιο 
Omega: 
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Βασικοί παράμετροι για την αξιολόγηση με βάση το Ανοιχτό Μεθοδολογικό Πλαίσιο Omega 
είναι  η  ενσωμάτωση  του  επιλεγμένου ψηφιακού παιχνιδιού ως αναπόσπαστο  μέρος  του 
εκπαιδευτικού σεναρίου, που υλοποιεί ο εκπαιδευτικός μέσα στην τάξη, σύμφωνα με σα‐
φώς καθορισμένους στόχους ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μαθητών (Τραγα‐
ζίκης κ.α) και στο επίσημο Πρόγραμμα Σπουδών. 
 
Αποτελέσματα αξιολόγησης 
α. Για την αξιολόγηση της ψηφιακής προσομοίωσης και της παιδαγωγικής αξιοποίησής της  
1.  Διενεργήσαμε  παρατήρηση  και  καταγραφή  των  αντιδράσεων  των  μαθητών/τριών  και 
διαπιστώσαμε ότι η συνεργασία μεταξύ των μαθητών για τη λήψη αποφάσεων τους φάνη‐
κε διασκεδαστικό. Επίσης αύξησε την αυτοπεποίθησή τους και την εμβύθισή τους στο παι‐
χνίδιΟι περισσότεροι μαθητές έπαιξαν αρκετές φορές το παιχνίδι στο διδακτικό δίωρο. Κά‐
θε ομάδα χάραζε τη δική της στρατηγική στο παιχνίδι. Αρνητικό σχόλιο έκαναν οι μαθητές 
για την έλλειψη ήχου στο παιχνίδι και την έλλειψη κλιμάκωσης δυσκολίας καθώς δεν είχε 
πίστες. 
 
2. Οι μαθητές απάντησαν σε ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου:  
Σύμφωνα με  τις απαντήσεις  των ερωτηματολογίων  το 88%  των παιδιών είχε θετική  εντύ‐
πωση  για  την  ψηφιακή  προσομοίωση.  Πιο  συγκεκριμένα  το  54%  των  μαθητών  δήλωσαν 
πως τους άρεσε πάρα πολύ, το 21% πολύ και το 8% αρκετά. Είναι επίσης σημαντικό πως τα 
ίδια τα παιδιά σε ποσοστό100% δηλώνουν πως πιστεύουν πως έμαθαν καινούρια στοιχεία 
από  την προσομοίωση. Μάλιστα  το 60,8%  των  παιδιών  θεωρεί ότι  γνώρισε καλύτερα  τις 
συνθήκες ζωής στις αναπτυσσόμενες χώρες. 
 
Σε ερωτήσεις που αφορούσαν στη διάγνωση των αξιών και των κριτηρίων με τα οποία πή‐
ραν τις αποφάσεις τους φάνηκε πως αυτές στην πλειοψηφία τους αντανακλούσαν τις αξίες 
της δυτικής κοινωνίας. Κριτήριο για να κερδίσουν στο παιχνίδι , δηλαδή, ήταν: η καλύτερη 
δυνατή οικονομική κατάσταση της οικογένειας (91,7%) , η τροφή‐υγεία‐εκπαίδευση (91,7%) 
με την υγεία να θεωρείται σημαντικότερη και από τα χρήματα (75%), η επιβίωση και μάλι‐
στα με οποιονδήποτε τρόπο  (83%), ο θεσμός της οικογένειας  (62,5%). Το περιβάλλον βρί‐
σκεται πολύ χαμηλότερα στα  κριτήριά τους καθώς μόνο το 37,5% αποφάσισαν με βάση τη 
διατήρηση  ενός  υγιούς περιβάλλοντος  Δυσάρεστο  είναι  ότι  το 29%  των  παιδιών σκέφτο‐
νταν με το κριτήριο να κερδίσουν χρήματα με οποιοδήποτε τρόπο, ακόμα και ενάντια στο 
περιβάλλον. Από την άλλη μεριά όμως συνάδει με το εύρημα   σε επόμενο ερώτημα «Τι α‐
πάντησες σε  όσα απ’  τα παρακάτω  ερωτήματα  του  παιχνιδιού  χρειάστηκε  να  επιλέξεις;» 
όπου το 78,3% απάντησε πως δέχτηκε  τον «διακανονισμό  των  χημικών αποβλήτων» στην 
περιοχή της οικογένειας και την εγκατάσταση στρατοπέδου παραστρατιωτικής οργάνωσης 
προκειμένου να κερδίσει πολλά χρήματα. 
 
3. Αξιοποιήσαμε τις απαντήσεις των παιδιών στο ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση της 
ψηφιακής προσομοίωσης σύμφωνα με το Ανοιχτό Μεθοδολογικό πλαίσιο Omega : 
Συγκεκριμένα το 3rdworldfarmer 
α.   βασίζεται σε ένα απλό και εύκολα αντιληπτό σενάριο. Το 87% των παιδιών απάντησαν 
ότι με την ψηφιακή προσομοίωση κατανόησαν πολύ έως πάρα πολύ τη ζωή των ανθρώπων 
στην Αφρική.  
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β. αναφέρεται άμεσα σε ενότητες του Νέου Προγράμματος Σπουδών του Υπουργείου Παι‐
δείας : Γεωγραφία ΣΤ΄ Δημοτικού ( Η Γη ως χώρος ζωής του ανθρώπου, Οι ήπειροι: Αφρική), 
Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή (Το άτομο και η Διεθνής Κοινότητα). 
γ.  έχει σαφώς καθορισμένους στόχους με διακηρυγμένη παιδαγωγική σκόπευση  από τους 
εμπνευστές της προσομοίωσης (http://3rdworldfarmer.com/About.html) 
δ.   διακρίνεται έντονα για τη διαθεματική προσέγγιση του ζητήματος της ζωής μιας αγροτι‐
κής οικογένειας στην Αφρική και πώς αυτή επηρεάζεται  από τις ατομικές επιλογές αλλά και 
εξωγενείς παράγοντες. 
ε.    υλοποιεί την σύγχρονη παιδαγωγική συνθήκη «Παίζω και Μαθαίνω» 
στ.  διευκολύνει  την  καλλιέργεια  της  ομαδοσυνεργατικότητας στην  επεξεργασία  των  πλη‐
ροφοριών και στη λήψη αποφάσεων μετά από διάλογο. Το 67% των μαθητών θεώρησαν ότι 
πήραν πολύ έως πάρα πολύ καλύτερες αποφάσεις επειδή δούλεψαν ομαδικά και το υπό‐
λοιπο 33%  αρκετά καλύτερες. 
ζ.   προωθεί την ενεργητική μάθηση με εσωτερικά και εξωτερικά κίνητρα. 
η.  είναι διασκεδαστικό κατά δήλωση πολλών μαθητών (54,2%). 
θ. δίνει ευκαιρίες στους μαθητές να σχηματίσουν θετικό αυτοσυναίσθημα και αυτοεικόνα. 
Το 47,8% των μαθητών δήλωσαν πως τους άρεσε ότι έλυναν συνεχώς προβληματικές κατα‐
στάσεις και έπαιρναν αποφάσεις, το 65% των μαθητών τους άρεσε που προσπαθούσαν να 
διατηρήσουν την καλή υγεία των ηρώων, το 78,2% των μαθητών ικανοποιήθηκαν που μπο‐
ρούσαν να διαχειριστούν αποτελεσματικά τα χρήματα της οικογένειας. 
ι.    δε έχει φανερή την εκπαιδευτική διάσταση. 
ια.   διαθέτει λιτό οπτικό υλικό που όμως μεγάλο τμήμα του είναι μικρού μεγέθους και όχι 
 καθόλα ευδιάκριτα. Η διαπίστωση αυτή συμφωνεί και με τις απόψεις των μαθητών καθώς 
 το 59% θεωρεί πως τα γραφικά στο σύνολό τους είναι πολύ  (6 στους 23) έως πάρα πολύ 
καλά ενώ το 41% τα θεωρεί από καθόλου έως αρκετά καλά.  Δεν έχει όμως καθόλου ηχητι‐
κό υλικό, ενώ το 78,2% θα ήθελε να είχε και ήχους. 
ιβ.   αν και απαιτεί συγκεκριμένες κινήσεις που κάνει ο παίκτης/μαθητής το οποίο συνιστά 
μονοτονία, ωστόσο η διαδικασία δεν είναι μονότονη. Αντίθετα διατηρείται αμείωτο το εν‐
διαφέρον των παιχτών/μαθητών, καθώς συνεχώς πραγματοποιείται  λήψη αποφάσεων και 
επίλυση προβλημάτων και αποτίμησή τους σε επίπεδο οικονομικό και υγείας των ηρώων. Γι 
αυτό το 92% των παιδιών δήλωσε ότι θα ξαναέπαιζε  την προσομοίωση στο σπίτι  γιατί  το 
54% την θεωρεί ευχάριστη και διασκεδαστική. 
ιγ.  επιτρέπει στους παίκτες να  επηρεάσουν με τις αποφάσεις τους   άμεσα και καθοριστικά 
την εξέλιξη (ανάπτυξη ή φτώχεια) της οικογένειας. 
ιδ. εμπεριέχει κανόνες και είναι πολύ ρεαλιστικοί αφού πολλοί από αυτούς υπάρχουν και 
στη ζωή μας. 
ιε.  παρουσιάζει  άμεσα  και φανερά  την πρόοδο  του παίκτη ως οικονομική κατάσταση  της 
οικογένειας καθώς και της υγείας των μελών της. 
ιστ. προσφέρει με τον παραπάνω τρόπο συνεχή ανατροφοδότηση ώστε οι παίκτες/μαθητές 
να παίρνουν συνεχώς νέες αποφάσεις 
ιζ.  προωθεί τη συνεχή συζήτηση μεταξύ των παιδιών.  
ιη.   μπορεί να αποτελέσει αφορμή για τη δημιουργία έργων τέχνης από τα παιδιά (ζωγρα‐
φική κ.λ.π.) και ιστοριών‐αφηγήσεων 
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ιθ.   προσφέρει  την ευκαιρία στους παίκτες / μαθητές να συνειδητοποιήσουν  τις αξίες και 
στάσεις τους ως προς σημαντικά ζητήματα της ζωής μας (διαχείριση χρημάτων, αξία εργα‐
σίας κ.λ.π.). 

 
Συμπεράσματα 

Πιστεύουμε ότι η προσομοίωση ήταν το πλέον κατάλληλο διδακτικό εργαλείο για την προ‐
σέγγιση  του συγκεκριμένου θέματος. Η αλληλεπίδραση που είχαν με  το παιχνίδι  ‐ προσο‐
μοίωση βοήθησε σε σχέση με άλλα μέσα, να “βιώσουν” όσα συνέβαιναν στο σενάριο του 
παιχνιδιού. Αυτό αποτέλεσε μεγάλη πρόκληση για τις ομάδες καθώς σε μεγάλο βαθμό ταυ‐
τίστηκαν με την “οικογένεια”  του παιχνιδιού κάτι που αύξησε το κίνητρό  τους για να επι‐
μείνουν στην καλύτερη δυνατή επίλυση των δυσκολιών. Ο Prensky (2009), υποστηρίζει ότι 
τα ψηφιακά παιχνίδια προσφέρονται  για  τη διδασκαλία μαθημάτων που  το περιεχόμενο 
τους είναι δύσκολο να διδαχθεί με άλλους τρόπους. Διαπιστώσαμε λοιπόν ότι το 100% των 
μαθητών δήλωσαν ότι   έμαθαν   αβίαστα όσα  τέθηκαν από  το περιεχόμενο  της ψηφιακής 
πρσομοίωσης.  
 
Εντυπωσιακή ήταν η δήλωση πολλών παιδιών στο ερωτηματολόγιο ότι βρήκαν το παιχνίδι 
διασκεδαστικό.  Ο αρχικός μας φόβος ότι το σενάριο  του συγκεκριμένου ψηφιακού παιχνι‐
διού‐προσομοίωσης  δε θα ήταν ήταν πολύ ελκυστικό, επειδή ήταν πολύ σοβαρό και έθετε 
 τον παίχτη μπροστά σε πολλά  καθημερινά προβλήματα , ευτυχώς δεν επαληθεύτηκε.  
 
Θεωρούμε πολύ σημαντική τη δυνατότητα που μας πρόσφερε το 3rdworldfarmer να διαπι‐
στώσουμε τις αξίες‐κριτήρια που καθόρισαν τις επιλογές των παιδιών. Από το ερωτηματο‐
λόγιο προκύπτει ότι οι  αποφάσεις  των  παιδιών  διαμορφώθηκαν   από  τις  ίδιες  αξίες που 
κυριαρχούν στη σύγχρονη ελληνική μεσοαστική κοινωνία. 
 
Το συγκεκριμένο ψηφιακό παιχνίδι  ‐ προσομοίωση θέτει πολλά πολιτικά, περιβαλλοντικά, 
κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα με παραστατικό και διαδραστικό τρόπο. Επίσης , παρά 
τα  πλεονεκτήματα  που  διαθέτει, πιστεύουμε πως  δεν μπορεί  να  λειτουργήσει αυτόνομα, 
καθώς η κατανόησή των θεμάτων τα οποία θίγει (πολιτικά, περιβαλλοντικά, κοινωνικά και 
οικονομικά ) απαιτούν την παρέμβαση του εκπαιδευτικού για επισήμανση, επεξήγηση αλλά 
και εμβάθυνση των στοιχείων  . Επίσης κάποιες επιλογές που   έκαναν  τα παιδιά  (ΝΑΙ στην 
εναπόθεση χημικών αποβλήτων) και η επιβράβευση με χρήματα απαιτεί τη συζήτηση των 
μαθητών/τριών με τον εκπαιδευτικό .  
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Η Μαρίζα και τα Πνευματικά Δικαιώματα ‐ Γιατί αποτελεί ηλεκτρονικό έγκλημα η ανεξέ‐
λεγκτη χρήση προστατευμένου περιεχομένου στο Διαδίκτυο: Μια διδακτική πρόταση για 

την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας στο Διαδίκτυο. 
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dimoiko@sch.gr 

 
Περίληψη 

Η παρούσα εργασία περιγράφει μια πρόταση διδασκαλίας για την έννοια των πνευματικών 
δικαιωμάτων στη Στ’ τάξη Δημοτικού. Σκοπός του εκπαιδευτικού σεναρίου που αναλύεται 
είναι να προβληματισθούν οι μαθητές σχετικά με τη στάση τους απέναντι στον άπειρο όγκο 
πληροφορίας  που  είναι  διαθέσιμη  στο  Διαδίκτυο  και  να  αντιληφθούν  την  αναγκαιότητα 
προστασίας  του  πνευματικού  έργου  των  δημιουργών  στο  Διαδίκτυο.  Αρχικά,  οι  μαθητές 
μετά από αναζήτηση στο Διαδίκτυο για βίντεο ή μουσική που τους συγκινεί και θα ήθελαν 
να επεξεργαστούν ή να διασκευάσουν, συμμετέχουν με παρότρυνση του εκπαιδευτικού σε 
μια συζήτηση  σχετικά  με  τα  πνευματικά δικαιώματα  του  περιεχομένου που υπάρχει στο 
Διαδίκτυο. Σε μια δεύτερη φάση αναζητούν πληροφορίες για το θέμα υπό την καθοδήγηση 
του εκπαιδευτικού, οπότε μετά από τη σχετική μελέτη προχωρούν στην εξαγωγή συμπερα‐
σμάτων.  Το  τελικό  στάδιο  της  δραστηριότητας  προβλέπει  τη  διασκευή  του  πολυμεσικού 
υλικού,  κατόπιν  παραχωρήσεως  των  δικαιωμάτων  χρήσης  από  τον  ιδιοκτήτη‐δημιουργό 
του έργου. 

Λέξεις –  κλειδιά: πνευματικά δικαιώματα, Διαδίκτυο, διαδικτυακό περιεχόμενο,  δημιουρ‐
γός, πρωτότυπο έργο. 

Εισαγωγή 

Καθημερινά, μέσω των εξελιγμένων δυνατοτήτων αναζήτησης στο Διαδίκτυο ερχόμαστε σε 
επαφή με μια  τεράστια ποσότητα ψηφιακού περιεχομένου  σε  μορφή  κειμένου,  εικόνας, 
βίντεο και ήχου. Σε ποιο βαθμό όμως είμαστε ελεύθεροι να χρησιμοποιήσουμε αυτό το υ‐
λικό ή και να το διασκευάσουμε; Η απάντηση σε αυτή την ερώτηση εξαρτάται από τα πνευ‐
ματικά δικαιώματα που διέπουν τη χρήση του περιεχομένου και σκοπεύουν να προστατεύ‐
σουν την εργασία του δημιουργού.  
 

Ιστορία και Έννοιες των Πνευματικών Δικαιωμάτων 

Κάνοντας  μια  αναδρομή  στην  ιστορία  των  πνευματικών  δικαιωμάτων  (Wikipedia,  2013), 
παρατηρούμε ότι  πρόδρομος της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας ήταν η απονομή 
προνομίων σε τυπογράφους, αρχικά στη Βενετία από το 1469 ώστε να προστατεύσουν την 
οικονομική  επένδυση,  αλλά  όχι  το  δημιουργό. Πρώτος  νόμος  που  αναγνώρισε  δικαίωμα 
στον δημιουργό ήταν ένας αγγλικός του 1710. Αποφασιστική ώθηση έδωσε η γαλλική επα‐
νάσταση που αναγνώρισε ότι ο δημιουργός έχει θεμελιώδες δικαίωμα στο έργο του (νόμος 
του 1791) το οποίο ο νόμος οφείλει να προστατεύει (νόμος του 1793). Η διεθνής αυτή τάση 
αναγνώρισης της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας οδήγησε το 1886 στην υπογρα‐
φή της Διεθνούς Σύμβασης της Βέρνης καθιστώντας την πνευματική ιδιοκτησία αντικείμενο 

148/293

_________________________________________________________________________________________________________ 
ISSN: 1792-4146                                                                      i-Teacher.gr                                                      7ο   Τεύχος  -  Ιανουάριος 2014



διεθνούς προστασίας. 
 
Όσον αφορά τα ελληνικά δεδομένα, ο ποινικός νόμος του 1835 στο νεοσύστατο τότε ελλη‐
νικό κράτος προέβλεπε ποινικό αδίκημα για όποιον αναπαρήγαγε ή έθετε σε κυκλοφορία 
«βιβλία  ή  άλλα  τυπωμένα  έγγραφα  …..  άνευ  συναινέσεως  του  συγγραφέως».  Ο  πρώτος 
πλήρης Νόμος περί πνευματικής ιδιοκτησίας ήταν ο N.2387/1920, ενώ το ίδιο έτος η Ελλά‐
δα προσχώρησε στη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης του 1886. Ο Ν.2387/1920 τροποποιήθηκε 
πολλές φορές για να ανταποκριθεί σε νεότερες ανάγκες και αντικαταστάθηκε πλήρως από 
το Νόμο 2121/1993. 
 
Σύμφωνα με τη διεθνή και ελληνική νομοθεσία, το Δικαίωμα Πνευματικής  Ιδιοκτησίας χω‐
ρίζεται στο Περιουσιακό Δικαίωμα  και στο Ηθικό Δικαίωμα. Το Περιουσιακό Δικαίωμα α‐
ναφέρεται στην οικονομική εκμετάλλευση του έργου, που σημαίνει ότι ο δημιουργός αξιώ‐
νει αμοιβή για αυτήν. Το Ηθικό Δικαίωμα στηρίζεται στην βασική παραδοχή ότι ο δημιουρ‐
γός έχει ένα  ιδιαίτερα δεσμό με το δημιούργημά του και ότι αυτό αποτελεί εξωτερίκευση 
της προσωπικότητάς του. 
 
Στο ευρωπαϊκό και στο ελληνικό δίκαιο ο δημιουργός μπορεί να είναι μόνο φυσικό πρόσω‐
πο, αφού μόνο άνθρωπος μπορεί να δημιουργεί πρωτότυπα πνευματικά έργα. Στο αμερι‐
κανικό  δίκαιο αντίθετα ο δημιουργός μπορεί  να είναι και νομικό πρόσωπο, το οποίο έχει 
επενδύσει οικονομικά, όπως μια εταιρία. 
 
Σύμφωνα με την  ισχύουσα νομοθεσία προστασίας πνευματικής  ιδιοκτησίας δεν επιτρέπο‐
νται οι ακόλουθες μορφές χρήσης του έργου: 
α) Η  εγγραφή,  δηλαδή να  αποτυπωθεί μια εκτέλεση  του  έργου  σε ένα υλικό υπόστρωμα 
(π.χ. βιντεοσκόπηση μιας  θεατρικής παράστασης) 
β) Η αναπαραγωγή, δηλαδή να παραχθούν νέα αντίγραφα (φωτοτυπίες, CD). Αναπαραγωγή 
είναι και η μεταφόρτωση (download) ψηφιακού περιεχομένου από το Διαδίκτυο στον υπο‐
λογιστή του χρήστη. 
 γ) Η δημιουργία παράγωγου έργου,  όπως η μετάφραση,  η διασκευή,  ή η μετατροπή  της 
μορφής του αρχικού έργου (π.χ. από βιβλίο σε ταινία). 
δ) Η διανομή, που αφορά στην κυκλοφορία νόμιμα ή παράνομα αναπαραχθέντων αντίτυ‐
πων. 
ε) Η εκμίσθωση και ο δημόσιος δανεισμός.  
στ) Η δημόσια εκτέλεση και παρουσίαση, δηλαδή ο δημιουργός έχει την εξουσία να επιτρέ‐
πει ή να απαγορεύει το να παρουσιάζεται το έργο του στο κοινό. 
ζ) Η ραδιοτηλεοπτική μετάδοση. 
Υπάρχουν όμως και κάποιες εξαιρέσεις που προβλέπει ο νόμος και που ως σκοπό έχουν την 
προστασία  του  δικαιώματος  του  χρήστη  να  απολαμβάνει  το  αποκτηθέν  αντίτυπο  ή  δη‐
μιούργημα, οι πιο βασικές από τις οποίες είναι οι ακόλουθες: 
α) Ο χρήστης μπορεί να αναπαράγει ένα νόμιμο αντίτυπο του έργου για προσωπική και οι‐
κογενειακή χρήση. 
β) Επιτρέπεται χωρίς άδεια του δημιουργού και χωρίς καταβολή αμοιβής η αναπαραγωγή 
σύντομων αποσπασμάτων των έργων με σκοπό  την υποστήριξη της γνώμης αυτού που α‐
ναπαράγει το απόσπασμα ή την κριτική της γνώμης του δημιουργού. 
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γ)  Επιτρέπεται η χρήση αποσπάσματος του έργου για λόγους  ενημέρωσης  του  κοινού για 
επίκαιρα γεγονότα. 
 

Μάθημα‐Ενότητα 

Το  περιγραφόμενο  εκπαιδευτικό  σενάριο  εντάσσεται  στα  πλαίσια  του  μαθήματος  των 
Τ.Π.Ε. της Στ’ τάξης Δημοτικού, και πιο συγκεκριμένα κατά τη διδασκαλία της θεματικής ε‐
νότητας «Γνωρίζω τον υπολογιστή», σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών του διδακτικού 
αντικειμένου  των  Τ.Π.Ε. για  τα ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκ‐
παιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) (ΦΕΚ αρ.1139 τ.Β’/2010). Η διδακτική αυτή ενότητα στοχεύ‐
ει ώστε οι μαθητές να αντιλαμβάνονται τις επιπτώσεις των ΤΠΕ στην καθημερινή τους ζωή 
και να προβληματίζονται για το μέλλον. Το σενάριο είναι επίσης σύμφωνο και με στόχο της 
διδακτικής ενότητας «Επικοινωνώ Ηλεκτρονικά»  της  Ε’ Δημοτικού, ο οποίος προβλέπει  οι 
μαθητές να αντιμετωπίζουν τη χρήση του Διαδικτύου με ευαισθησία σε θέματα προστασίας 
των προσωπικών δεδομένων,  των  πνευματικών  δικαιωμάτων,  της  ασφάλειας  των  πληρο‐
φοριών. 
 

Διδακτικοί Στόχοι 

Σκοπός  του εκπαιδευτικού σεναρίου είναι ο προβληματισμός  των μαθητών σχετικά με  τη 
στάση τους απέναντι στον άπειρο όγκο πληροφορίας που αναρτάται στο Διαδίκτυο και να 
αντιληφθούν  την αναγκαιότητα προστασίας  του πνευματικού  έργου  των δημιουργών στο 
Διαδίκτυο. Ειδικότερα, με την υλοποίηση του εκπαιδευτικού σεναρίου προβλέπεται ότι οι 
μαθητές: 
α) θα είναι ικανοί να εργάζονται ομαδικά για την παραγωγή ενός έργου, 
β) θα  είναι  ενήμεροι  για  τα Πνευματικά Δικαιώματα  και  κατάλληλα  ευαισθητοποιημένοι 
ώστε να μην τα παραβιάζουν ακόμα και εν αγνοία τους, 
γ) θα είναι ικανοί να εκφράζονται εικαστικά μέσω της δημιουργίας κόμικς, 
δ) θα είναι ικανοί να κατανοούν και να μετατρέπουν την έκφρασή των συναισθημάτων από 
σωματική σε λεκτική, όπως με την προσθήκη διαλόγων σε μια βωβή ιστορία. 
 

Διδακτική Προσέγγιση 

Η προσέγγιση που ενδείκνυται για την διεξαγωγή του σεναρίου είναι η ομαδοσυνεργατική. 
Στη σύγχρονη διδακτική πράξη υιοθετούνται διδακτικές τεχνικές που εγείρουν το ενδιαφέ‐
ρον του μαθητή, ευνοούν την ενεργό συμμετοχή του στη διαδικασία της μάθησης, ενθαρ‐
ρύνουν την εργασία σε ομάδες και δημιουργούν συνθήκες μάθησης και έρευνας στο σχο‐
λείο και σε άλλα μαθησιακά περιβάλλοντα (Βασάλα, 2002).  Οι σύγχρονες θεωρίες μάθησης 
που  αποδίδουν  μεγάλη σημασία στον  κοινωνιοπολιτισμικό παράγοντα συνηγορούν υπέρ 
της οργάνωσης μαθημάτων στα οποία ευνοείται η κοινωνική αλληλεπίδραση και η συνερ‐
γατική, ομαδική μάθηση (ΕΑΙΤΥ, 2010).  Η μάθηση δεν είναι μια αποκλειστικά ατομική λει‐
τουργία  της νόησης,  αλλά  μια  κοινωνικοπολιτισμική διεργασία που λαμβάνει  χώρα μέσω 
της  επικοινωνίας και  της αλληλεπίδρασης  με άλλους  ανθρώπους. Το  νόημα οικοδομείται 
από τους μαθητές μέσα από τη συμμετοχή τους στους ποικίλους διαλόγους και στις πρακτι‐
κές  όπου  συμμετέχουν.  Σύμφωνα  με  τη  θεωρία  της  ανακαλυπτικής  μάθησης  του  Bruner 
εξάλλου, ό,τι διδάσκεται στο σχολείο, πολύ περισσότερο αν αυτό αφορά μικρούς μαθητές, 
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πρέπει να χαρακτηρίζεται από συνέχεια, συνεκτικότητα και αλληλοσυνδέσεις, να είναι μια 
«ιστορία» με νόημα. (Πήλιουρας κ.α., 2010).  

Διαδικασία Υλοποίησης Εργασίας 

Η περιγραφόμενη δραστηριότητα έλαβε χώρα κατά το σχολικό έτος 2012‐13 στο τμήμα Στ’2 
του 7ου Δημοτικού Σχολείου Ευόσμου. Η εκτέλεση  της δραστηριότητας διήρκεσε έξι διδα‐
κτικές ώρες. Η αρχική ιδέα για την υλοποίηση της εργασίας καθώς και η επιλογή του τελι‐
κού θέματός της δόθηκε από τους ίδιους τους μαθητές, γεγονός που ευνόησε την ανάπτυξη 
εσωτερικών κινήτρων μάθησης.  

Κατά  την πρώτη διδακτική ώρα οι μαθητές ενθαρρυνόμενοι από  τον εκπαιδευτικό αναζή‐
τησαν στο Διαδίκτυο πολυμεσικό περιεχόμενο,  που  να  τους  συγκινεί,  και  τελικά παρακο‐
λούθησαν στον  ιστότοπο www.youtube.com  ένα ψηφιακό  βίντεο  κινούμενου  σχεδίου  με 
πρωταγωνιστή τη Μαρίζα, ένα επίμονο γαϊδουράκι σε ένα ελληνικό νησί. Η συγκεκριμένη 
ταινία μικρού μήκους άρεσε πολύ στους μαθητές και διασκέδασαν, γιατί το θέμα της ήταν 
καθαρά  ελληνικό  και  μέσα  του  διακρινόταν  η  πονηριά  του  πολυμήχανου  Οδυσσέα  που 
σκαρφίζεται τα πάντα για να πετύχει το σκοπό του. Το συγκεκριμένο βίντεο ήταν χωρίς δια‐
λόγους  και  επιθυμία  των μαθητών ήταν  η  μετατροπή  του  σε  ιστορία με διαλόγους μέσω 
ενός προγράμματος παρουσιάσεων.  

Με αφορμή αυτή την ιδέα των μαθητών, ξεκίνησε ένας διάλογος στην τάξη σχετικά με την 
πλοήγηση  στο Διαδίκτυο,  τα πνευματικά δικαιώματα  του διαδικτυακού περιεχομένου και 
τη δυνατότητα αξιοποίησής του. Με τη βοήθεια της τεχνικής του καταιγισμού ιδεών οι μα‐
θητές κατέθεσαν τις αρχικές προϋπάρχουσες αντιλήψεις τους γύρω από το ζήτημα προβαί‐
νοντας  σε ελεύθερη  και αυθόρμητη  έκφραση  των  ιδεών  τους  (Βασάλα, 2002).  Σε  γενικές 
γραμμές οι μαθητές είχαν την άποψη ότι από τη στιγμή που αναρτάται οποιασδήποτε μορ‐
φής πληροφορία (εικόνα, κείμενο, ήχος, βίντεο) δημόσια στο Διαδίκτυο, έχουν τη δυνατό‐
τητα να την χρησιμοποιήσουν απεριόριστα με όποιο τρόπο επιθυμούν.  

Στη δεύτερη διδακτική ώρα, οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες και σε συνεργασία με τον 
εκπαιδευτικό διαμόρφωσαν τους άξονες διερεύνησης του θέματος «Πνευματικά Δικαιώμα‐
τα». Κάθε ομάδα ανέλαβε να αναζητήσει στο Διαδίκτυο υλικό για το θέμα μέσω ελεγχόμε‐
νης καθοδήγησης από τον εκπαιδευτικό που τους παρείχε συγκεκριμένες διευθύνσεις σχε‐
τικών ιστοσελίδων. Την τρίτη διδακτική ώρα, ο αρχικός διάλογος εμπλουτίσθηκε με τις νέες 
γνώσεις  που απέκτησαν  οι μαθητές, οι  οποίοι δημιούργησαν  ομάδες επιχειρηματολογίας 
αναλύοντας  τα πλεονεκτήματα και  τα μειονεκτήματα από  τη χρήση πληροφοριών από  το 
Διαδίκτυο. Οι μαθητές, σε αυτή τη δεύτερη φάση της εργασίας, εμφανίσθηκαν προβλημα‐
τισμένοι σχετικά με τις αρχικές απόψεις τους και αναγνώρισαν  τις πιθανές ποινικές συνέ‐
πειες που μπορεί να έχει η αλόγιστη χρήση και επεξεργασία περιεχομένου που προστατεύ‐
εται από πνευματικά δικαιώματα. Εφαρμόσθηκε επομένως η θεωρία του εποικοδομισμού, 
όπου  η  μάθηση  εμφανίζεται  σαν  μια  ενεργή  διαδικασία  στην  οποία  οι  εκπαιδευόμενοι 
συνθέτουν καινούριες ιδέες ή έννοιες που βασίζονται πάνω στην τωρινή ή και στην παλαιά 
γνώση (Gros, 2002). 

Οι επόμενες τρείς διδακτικές ώρες, αφιερώθηκαν στη διασκευή του βίντεο από τους μαθη‐
τές και στη δημιουργία της δικής τους εκδοχής σε κόμικς. Πριν προχωρήσει κάθε ομάδα στο 
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επόμενο στάδιο της εργασίας της, όμως, και ως επιστέγασμα της συζήτησης που προηγή‐
θηκε, οι μαθητές ήρθαν σε επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το δημιουργό 
της πρωτότυπης ταινίας «Μαρίζα», τον κ. Κρυστάλλη Κωνσταντίνο, και ζήτησαν την παρα‐
χώρηση  των  δικαιωμάτων  χρήσης  του  έργου  του  προκειμένου  να  τους  επιτραπεί  η  δια‐
σκευή του, ένα αίτημα το οποίο έγινε μάλιστα αποδεκτό με ενθουσιασμό από  τον  ίδιο. Η 
μία ομάδα ανέλαβε τη διασκευή της ιστορίας του βίντεο μέσω της δημιουργία μιας παρου‐
σίασης με διαφάνειες, κάνοντας χρήση έτοιμων εικόνων clip‐art ή ακόμα και ζωγραφίζοντας 
τους  πρωταγωνιστές  της  ιστορίας σε  ένα  πρόγραμμα  ζωγραφικής.  Η  δεύτερη  ομάδα  είχε 
καθήκον  τη  διαμόρφωση  των  υποτιθέμενων  διαλόγων  της  ιστορίας.  Η  τελευταία  ομάδα 
ανέλαβε να συνδυάσει τη θεωρία με την πράξη και είναι αυτή που ολοκλήρωσε την εργα‐
σία με μια παρουσίαση στην ολομέλεια της τάξης. Το αποτέλεσμα της διασκευής σε μορφή 
κόμικς παρουσιάστηκε στο 5ο Μαθητικό Προσυνέδριο Πληροφορικής Δυτικής Θεσσαλονί‐
κης.    

Παρακάτω αντιπαρατίθενται αποσπάσματα από το αρχικό βίντεο στην αριστερή στήλη και 
τα αντίστοιχα σκίτσα του κόμικς με τους διαλόγους που επιμελήθηκαν οι μαθητές στη δεξιά 
στήλη: 

 

 

 

Εικόνα 1 Η σκηνή της διασταύρωσης στο αρχικό βίντεο και η αντίστοιχη στο μαθητικό κόμικς 

 

Εικόνα 2 ‐ Η σκηνή του χορού στο αρχικό βίντεο και η αντίστοιχη στο μαθητικό κόμικς 
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Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν 

Για την υλοποίηση του σεναρίου απαιτήθηκαν τα ακόλουθα εργαλεία: 
α) Μια σύνδεση στο Διαδίκτυο, μέσω του σχολικού εργαστηρίου, για  την αναζήτηση πλη‐
ροφοριών σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα, όπως ορισμούς, νομοθεσία, εταιρείες και 
μέσα προστασίας της ιδιοκτησίας. 
β) Ένα πρόγραμμα δημιουργίας παρουσιάσεων, όπως το MS‐Powerpoint, για  τη διασκευή 
της ιστορίας με διαλόγους και την τελική παρουσίαση της εργασίας. 
γ)  Ένα  πρόγραμμα  ζωγραφικής,  για  την  επεξεργασία  των  εικόνων που  χρησιμοποιούνται 
στη διασκευή. 

 

Συμπεράσματα 

Το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων του διαδικτυακού περιεχομένου  και η αντίστοιχη 
δυνατότητα αξιοποίησής του συνδέεται άμεσα με τις εμπειρίες και με την καθημερινή ζωή 
των περισσότερων  μαθητών  της  σύγχρονης  εποχής,  είτε  λόγω  της  προσωπικής  τους  ενα‐
σχόλησης για ψυχαγωγικούς σκοπούς, είτε λόγω  της αναζήτησης πληροφοριών για σχολι‐
κές εργασίες. Παρέχει επομένως το έναυσμα για την κινητοποίηση του ενδιαφέροντός τους 
και κεντρίζει την επιθυμία τους να ερευνήσουν αναλυτικά τις διάφορες πτυχές του.  

Όντως από την εφαρμογή του σεναρίου στην εκπαιδευτική πράξη, υπήρξε ενεργός συμμε‐
τοχή από τη συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών της τάξης. Αποδείχθηκε ότι οι μαθητές 
είχαν πολλές απορίες κυρίως για τη χρήση του Διαδικτύου και των πόρων του, όπως και την 
καταπάτηση της πνευματικής ιδιοκτησίας. Το συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον τους υπήρ‐
ξε καταλύτης για  την οργάνωση και την εξέλιξη της εκπαιδευτικής αυτής δραστηριότητας, 
θέτοντας αφενός στο ερευνητικό στάδιο τα κατάλληλα ερωτήματα σε καίρια ζητήματα, και 
εκδηλώνοντας αφετέρου στο πρακτικό μέρος την έντονη επιθυμία τους για προσωπική δη‐
μιουργία. Με την ολοκλήρωση της δραστηριότητας, υπήρξε επίτευξη των διδακτικών στό‐
χων που τέθηκαν, τόσο στο θεωρητικό όσο και στο πρακτικό κομμάτι. Οι μαθητές αντιλήφ‐
θηκαν,  κυρίως, ότι μέσα από το Διαδίκτυο μπορούν  να αναζητήσουν τη  γνώση σε παγκό‐
σμιο επίπεδο, έχοντας πρόσβαση σε  τεράστιες ποσότητες πληροφορίας, και σεβόμενοι  το 
δικαίωμα ελευθερίας της έκφρασης, όμως, η οικειοποίηση και επεξεργασία περιεχομένου 
εργασίας τρίτου χωρίς την άδεια του δημιουργού του αποτελεί παραβίαση των πνευματι‐
κών δικαιωμάτων και είναι ηλεκτρονικό έγκλημα. 
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Η συμβολή του Διαδικτύου στην καθημερινότητα των εφήβων. Ερευνητική προσέγγιση. 
 

Ρόρρη Αναστασία  
Καθηγήτρια Πληροφορικής 

anarorri@sch.gr 
 

Κωνσταντακοπούλου Κωνσταντίνα  
Καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας 
kkonstantakopoulou@gmail.com 

 

Περίληψη 

Σκοπός της εισήγησής μας είναι η μελέτη της συμβολής του Διαδικτύου στην καθημερινό‐
τητα των εφήβων. Η είσοδος  του Διαδικτύου στη ζωή τους επέφερε δομικές αλλαγές στις 
μεθόδους και τα μέσα με τα οποία επικοινωνούν, ανταλλάσουν μεταξύ τους πληροφορίες, 
ενημερώνονται σχετικά με θέματα τεχνολογικά, πολιτικά, πολιτισμικά, ψυχαγωγικά δημιο‐
υργώντας ένα νέο ψηφιακό εκπαιδευτικο‐κοινωνικό περιβάλλον. Πέρα όμως από τα αναμ‐
φισβήτητα  οφέλη  που προσκομίζουν οι  έφηβοι από  την ποιοτική  χρήση  του  Διαδικτύου, 
διατρέχουν και κινδύνους που οφείλονται στην υπερβολική χρήση του, στην ανοικτή δομή 
του και στα τεχνικά μέσα υποστήριξής του. Η επικαιρότητα και η σπουδαιότητα του θέμα‐
τος, μας οδήγησε στη εκπόνηση έρευνας η οποία αποσκοπεί στη διερεύνηση των απόψεων 
των εφήβων σχετικά με το  χρόνο και τον  τρόπο  χρήσης του διαδικτύου στην καθημερινό‐
τητά τους εκτός σχολείου, την ευαισθητοποίηση και τη γνώση για τις υπάρχουσες συνθήκες 
διαδικτυακών κινδύνων και μέσων προστασίας ώστε το διαδίκτυο να συμβάλλει  στην ασ‐
φαλή και ολόπλευρη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου γνωστικά‐συναισθηματικά και ψυ‐
χολογικά ενήλικα.  

Λέξεις  ‐  κλειδιά:  Διαδίκτυο,  κοινωνικά  μέσα  δικτύωσης,  υπερβολική  χρήση  Διαδικτύου‐
«εθισμός», κίνδυνοι 
 

Εισαγωγή 

Η τεχνολογική επανάσταση των τελευταίων δεκαετιών στα πεδία της Πληροφορικής και των 
Επικοινωνιών συνέβαλε καθοριστικά στην αλλαγή του τρόπου οργάνωσης της εργασίας, της 
μελέτης, της επικοινωνίας, της διασύνδεσης και γενικά της καθημερινής ζωής των ατόμων 
και ιδιαίτερα των εφήβων. Σήμερα η χρήση του Διαδικτύου αποτελεί το σημαντικότερο ερ‐
γαλείο  για  τη δημιουργία  πρόσφορου  εδάφους  με σκοπό  την έκφραση  απόψεων  και  την 
ανάπτυξη προβληματισμών σχετικά με όλα  τα  σύγχρονα  κοινωνικά θέματα.  Καθημερινά, 
εκατομμύρια  χρηστών σε ολόκληρο τον κόσμο απευθύνονται στο Διαδίκτυο χωρίς κάποιο 
συγκεκριμένο στόχο, με την ίδια ευκολία που ανοίγουν την τηλεόραση, σε αντίθεση, όμως, 
με την τηλεόραση, οι χρήστες στο Διαδίκτυο έχουν τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης και πα‐
ραγωγής  περιεχομένου.  Αυτό  σημαίνει  ότι  επικοινωνούν,  αλληλεπιδρούν  και  εκφράζουν 
την άποψή τους που αυτόματα δημοσιοποιείται. Ταυτόχρονα, έχουν τη δυνατότητα να δη‐
μιουργούν  οι  ίδιοι  ιστοσελίδες,  ιστολόγια,  διαφόρων  ειδών  ηλεκτρονικές  εφαρμογές  και 
κοινωνικά δίκτυα.(Σακλαμπανάκης,1999 & Λεβεντίδης,1994) 
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Οι έφηβοι,  με  τη νεανική  ορμή που  τους  διακρίνει  για  την  υιοθέτηση  κάθε νέας δράσης, 
αποτελούν το ευαίσθητο κομμάτι του πληθυσμού των χρηστών διαδικτύου, διότι στις δυνα‐
τότητές  του  βρίσκουν  διεξόδους,  διανθίζουν  την  καθημερινότητά  τους  και  αναπτύσσουν 
κοινωνικές σχέσεις.   Στη συγκεκριμένη εργασία προσπαθήσαμε να ανιχνεύσουμε   τις από‐
ψεις των εφήβων σχετικά με την ποιοτική χρήση του Διαδικτύου, την κοινωνική δικτύωση, 
τα  προβλήματα  που  ανακύπτουν από  την  «υπερβολική  χρήση  του  Διαδικτύου»,  τα  συμ‐
πτώματα του φαινομένου του «εθισμού» στο Διαδίκτυο στη ζωή του εφήβου, καθώς και τις 
επιπτώσεις στην καθημερινότητά τους. Επιπλέον, θα διερευνηθεί η γνώση τους σχετικά με 
τους κινδύνους που εγκυμονούν από τη  χρήση  του Διαδικτύου,  τα μέσα προστασίας τους 
καθώς και  τις δημοφιλείς προτιμήσεις τους σχετικά με το είδος των εφαρμογών. 
 

Διαδίκτυο ‐ Χρήση Διαδικτύου 

Το Διαδίκτυο, γνωστό ως Internet, είναι ένα μέσο μαζικής επικοινωνίας το οποίο έχει διπλή 
υπόσταση:  την υλική, που αποτελείται από σύνολο δικτύων βασισμένων σε υλικό και λο‐
γισμικό  που  παραπέμπει  σε  ένα  παγκόσμιο  δίκτυο  υπολογιστών  συνδεδεμένων  μεταξύ 
τους και την άυλη, που σχετίζεται με το τι πραγματικά προσφέρει στην κοινωνία ως μέσο 
επικοινωνίας.(Stuart,1999).Οι διαθέσιμες υπηρεσίες του Διαδικτύου στους χρήστες προσω‐
πικών υπολογιστών καλύπτουν ένα αρκετά μεγάλο φάσμα, με θέματα που κυμαίνονται από 
απλά μετεωρολογικά στοιχεία, μουσική και λογοτεχνία, αστρονομία, βιολογία, ιστορία, δη‐
μοσιογραφία, ωκεανογραφία, ζωολογία, έως επιστημονικές ανακοινώσεις και ανακαλύψεις 
σε διαφόρους τομείς μα πάνω από όλα υπάρχει η δυνατότητα άμεσης ηλεκτρονικής επικοι‐
νωνίας με ανθρώπους σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Η ανταλλαγή μηνυμάτων και αρ‐
χείων πραγματοποιείται με αστραπιαία  ταχύτητα και με  την πιο απομακρυσμένη περιοχή 
της  γης.  Η  αναζήτηση  οποιουδήποτε άρθρου,  επιστημονικού συγγράμματος,  εξειδικευμέ‐
νης πληροφορίας επιτυγχάνεται άμεσα μέσα από περιοδικά, εφημερίδες, συγγράμματα και 
βάσεις  δεδομένων.(Κατσίκης,2002).Το  Διαδίκτυο  λοιπόν  παρέχει  τη  δυνατότητα  ευρείας 
άμεσης ενημέρωσης πάνω σε θέματα πολιτισμικά, πολιτικά, τεχνολογικά ή ακόμα και ψυ‐
χαγωγίας και είναι ένα ανοικτό κανάλι επικοινωνίας σε όλο τον κόσμο.   Η τόσο εύκολη και 
οικονομική πρόσβαση στο Διαδίκτυο δεν το έχει κάνει μόνο προσιτό σε όλους αλλά με το 
πέρασμα του χρόνου γίνεται απαραίτητο στην καθημερινή ζωή των ατόμων, για να επικοι‐
νωνήσουν με φίλους, να ενημερωθούν για τον αυριανό καιρό, μέχρι και να οργανώσουν και  
να  κάνουν  κρατήσεις  για  τις  διακοπές  τους,  μόλις  με  το  πάτημα  ενός  κουμπι‐
ού.(Cohen,2009). 
 
Η υπερβολική  όμως  χρήση του Διαδικτύου  δημιουργεί  σοβαρές επιπτώσεις στην προσω‐
πική, κοινωνική και επαγγελματική ζωή των χρηστών. Ο «εθισμός» στο διαδίκτυο μπορεί να 
προκαλέσει   σχολική αποτυχία, διαταραχές ύπνου, κατάθλιψη, χαμηλή αυτοεκτίμηση, αυ‐
τοκτονική τάση, μειωμένη φυσική δραστηριότητα, διαταραγμένες οικογενειακές και διαπ‐
ροσωπικές σχέσεις,  χαμηλή  ποιότητα  ζωής. Κρίνεται  επομένως απαραίτητη  η  ενημέρωσή  
τους   για τους κινδύνους που συνοδεύουν   την κατάχρηση χρήσης   του διαδικτύου καθώς 
και για τους τρόπους αντιμετώπισης τους σε όλα τα στάδια του εκπαιδευτικού συστήματος 
με την υλοποίηση σχετικών εκπαιδευτικών δράσεων(Κέκκερης & Δέλλας, 2003). 
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Το Πανεπιστήμιο Αθηνών πραγματοποίησε μια έρευνα (ΕΠΙΣΕΥ, 2007) σχετικά με τη χρήση 
και κατάχρηση του Διαδικτύου, σε εφήβους από 15 ετών που ζουν στην Αττική. Το δείγμα 
αποτελείτο από 897 εφήβους(430 αγόρια, 467 κορίτσια) της μονάδας Εφηβικής Υγείας του 
Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 53,4% των εφήβων που συμμετεί‐
χαν στην έρευνα,  χρησιμοποίησαν το Διαδίκτυο  για χρονικό διάστημα ενός έτους,  το 26% 
για καθημερινή χρήση, το 8% για χρήση 20 ώρες εβδομαδιαίως, ενώ αξιοσημείωτο είναι ότι 
τα αγόρια χρησιμοποιούν το διαδίκτυο σημαντικά περισσότερο από  τα κορίτσια της  ίδιας 
ηλικίας. Μόνο  το 1% από  τους εφήβους  του δείγματος  παρουσιάζουν υπερβολική  χρήση 
διαδικτύου και το 12,8% παρουσίαζε κατάσταση πριν τον εθισμό. Από την έρευνα προκύπ‐
τει ότι η χρήση του Διαδικτύου είναι δημοφιλής στους Έλληνες εφήβους και ενδέχεται να 
οδηγήσει σε ψυχοκοινωνικά προβλήματα,  εάν  δεν  ενημερωθούν  για  τους κινδύνους. Με‐
γάλη  προστασία  από  την  ανάπτυξη  προβληματικής  χρήσης  και  κατάχρησης  προσφέρει 
στους εφήβους η ενασχόληση με το Διαδίκτυο στο πλαίσιο του σχολείου. 
 
Ο συχνός λόγος χρήσης του Διαδικτύου για τους εφήβους είναι τα διάφορα παιχνίδια και τα 
κοινωνικά  μέσα δικτύωσης(Κουντζέρης &  Κωνσταντάτος, 2011).  Σύμφωνα με  έρευνα  των 
Κουντζέρη και Κωνσταντάτου, το 2010, από το παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληρο‐
φορίας έχει παρατηρηθεί ότι τα τελευταία χρόνια οι Ευρωπαίοι και οι Έλληνες πολίτες στα‐
διακά αλλάζουν συνήθειες ως προς τον τρόπο που χρησιμοποιούν  το Διαδίκτυο. Υιοθετούν 
προοδευτικά καινούριους πιο εξελιγμένους τρόπους και υπηρεσίες για επικοινωνία, ψυχα‐
γωγία και αλληλεπίδραση, με επιχειρήσεις, δημόσιους φορείς αλλά και μεταξύ τους. Αυτό 
οφείλεται στη  διαθεσιμότητα μεγαλύτερων  ταχυτήτων,  στο  μειωμένο  κόστος  πρόσβασης 
στο Διαδίκτυο και πάνω από όλα στην σωστή πληροφόρηση. 
 

Κοινωνικά μέσα δικτύωσης 

 

Με  την εξάπλωση  του Διαδικτύου,  η επικοινωνία  των ανθρώπων άλλαξε  όχι  μόνο μορφή 
αλλά και περιεχόμενο. Ο παγκόσμιος ιστός προώθησε την επικοινωνία και τη διακίνηση των 
πληροφοριών, ανεξαρτήτου απόστασης, σε στιγμιαίο χρόνο, επιφέροντας αλλαγές στην κα‐
θημερινή επαφή των ατόμων και δημιουργώντας ολοένα και περισσότερες δυνατότητες και 
ανάγκες. Πρωτεύοντα ρόλο στην καθιέρωση και ενσωμάτωση των αλλαγών αυτών κατείχαν 
τα  διαδικτυακά  κοινωνικά μέσα  και  οι  ιστότοποι  κοινωνικής  δικτύωσης  και  διαμοίρασης 
περιεχομένου(Βέργη,2011). Ο  Lons.Cohen (2009) υποστήριξε ότι «Τα κοινωνικά μέσα μπο‐
ρούν  να θεωρηθούν ως  μια  στρατηγική  και μέσο  μετάδοσης,  ενώ  η  κοινωνική  δικτύωση 
είναι ένα εργαλείο σύνδεσης με άλλους». Τυπικά μπορούμε να ορίσουμε το κοινωνικό δίκ‐
τυο ως μια  «κοινωνική δομή αποτελούμενη  από  κόμβους,  οι οποίοι  συνδέονται    μεταξύ 
τους με έναν ή περισσότερους τύπους αλληλεξάρτησης, όπως αξίες, οράματα, ιδέες, οικο‐
νομικές συναλλαγές, φιλία, συγγένεια,  αντιπάθεια,  συγκρούσεις  ή  επιγραμμικές  (web)  ε‐
παφές» (Παπαηλιού, 2007). Τα κοινωνικά δίκτυα ξεκίνησαν από τους ίδιους τους χρήστες, 
από κάτω προς τα πάνω, επομένως δεν είναι προϊόν κάποιας εταιρείας και συνέβαλαν στην 
αλλαγή  του  δικτύου  ποικιλοτρόπως  (Boyd,  2008).  Τα  κοινωνικά  δίκτυα,  στη  μορφή  που 
γνωρίζουμε  σήμερα  άρχισαν  να  εμφανίζονται  από  το  2002,  με  πρώτο  το  Friendster  και 
Linkedln, το Bebo, το Facebook, το Twitter  κ.α.  Αυτές οι ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης 
επιτρέπουν στα άτομα να παρουσιάσουν  τους  εαυτούς  τους, μέσω  της δημιουργίας προ‐
σωπικών προφίλ να δημοσιοποιούν  και  να μοιράζονται προσωπικές πληροφορίες,  να δέ‐
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χονται συναισθηματική στήριξη κ.α.   Η  ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης όμως που ξεχώ‐
ρισε ανάμεσα στις άλλες είναι το  Facebook, με 132 εκατομμύρια χρήστες το 2008 και μέση 
ετήσια αύξηση εγγραφών 200%. Τα κοινωνικά δίκτυα στηρίζονται στο πρότυπο του λεγόμε‐
νου «κύκλου εμπιστοσύνης»(Freeman, 2004).  
 
Έρευνα    η οποία πραγματοποιήθηκε στην Ταϊβάν  (2010)  των Kvn‐Yulinetal  σε δείγμα 402 
άτομα, είχε σκοπό την διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την τόσο διαδεδομένη 
χρήση των κοινωνικών μέσων δικτύωσης. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η ψυ‐
χαγωγία, που προσφέρουν τα κοινωνικά δίκτυα είναι ο βασικότερος παράγοντας και μετά 
ακολουθεί η χρησιμότητα των πληροφοριών. Στην Ελλάδα η χρήση του Facebook είναι αρ‐
κετά  διαδεδομένη,  φθάνει  το  28,3%  του  συνολικού  πληθυσμού 
(http://www.socialbakers.com).  
 

Εμπειρική έρευνα 

Η παρούσα έρευνα έγινε στα πλαίσια του μαθήματος «Ερευνητική εργασία» με θέμα «Η 
διαχείριση των δυνατοτήτων του Διαδικτύου από τους εφήβους» και σκοπό είχε  τη διε‐
ρεύνηση της χρήσης του Διαδικτύου σε  μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων. 
 

Ερευνητικά ερωτήματα 

α) Σε ποιο βαθμό χρησιμοποιείται το Διαδίκτυο από τους εφήβους, εκτός σχολείου; 
β)Ποιες εφαρμογές του Διαδικτύου είναι οι πιο διαδεδομένες; 
γ) Οι έφηβοι γνωρίζουν τους κινδύνους που εγκυμονεί το Διαδίκτυο καθώς και τον τρόπο 
προστασίας τους; 
δ) Ποια η άποψή τους για το βαθμό εθισμού τους στη χρήση του Διαδικτύου; 
 

Μεθοδολογία της έρευνας 

Ο πληθυσμός  της έρευνας είναι    μαθητές    των  ΕΠΑΛ  του Δήμου Περιστερίου.    Το δείγμα 
είναι 135 μαθητές από πρωϊνά και εσπερινά ΕΠΑΛ του Δήμου Περιστερίου. Πραγματοποιή‐
θηκε  ποσοτική έρευνα, με τη χρήση ερωτηματολογίου, γιατί εξασφαλίζει τη σαφήνεια στη 
διατύπωση του προβλήματος,   την ευκολία στον εντοπισμό εξαρτημένων και ανεξάρτητων 
μεταβλητών,  τον  υψηλό  βαθμό  αξιοπιστίας  λόγω  των  ελεγχόμενων συνθηκών. Επίσης  τα 
αποτελέσματα είναι σχεδόν απολύτως αντικειμενικά, χωρίς να βασίζονται στην προσωπική 
κρίση  του  ερευνητή.  Το  ερωτηματολόγιο  περιείχε δέκα  ερωτήσεις  και  χωρίζεται σε  τρεις 
ενότητες.  Στην πρώτη  ενότητα,  τρεις    ερωτήσεις  αφορούν  τα δημογραφικά στοιχεία  των 
μαθητών.   Στη δεύτερη ενότητα,  τέσσερεις ερωτήσεις   διερευνούν θέματα σχετικά με την 
χρήση του Διαδικτύου, τις διαδεδομένες εφαρμογές και τους λόγους χρήσης τους. Στην τρί‐
τη ενότητα, τρεις  ερωτήσεις  διερευνούν την γνώση των κινδύνων‐ προστασία της χρήσης 
του Διαδικτύου και του εθισμού. Η στατιστική επεξεργασία πραγματοποιήθηκε με το SPSS 
18.  

Ανάλυση αποτελεσμάτων 

Στη έρευνα συμμετείχαν 82 αγόρια  (ποσοστό 60,7%) και 53 κορίτσια  (ποσοστό 39,3%) και 
συγκεκριμένα    το πλήθος  των  μαθητών  ανά  τάξη  και φύλο  φαίνεται  στον παρακάτω  πί‐
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νακα1 , το πλήθος των μαθητών ανά βάρδια σχολείου (πρωϊνό, εσπερινό) και φύλο φαίνε‐
ται  στον πίνακα 2: 
 

 
 

Στην ερώτηση « Σε ποιο βαθμό χρησιμοποιείτε το Διαδίκτυο κάθε μέρα εκτός σχολείου;» 
όπως φαίνεται στον πίνακα 3 διασταύρωσης, το 40% των αγοριών (23,7% του δείγματος) 
χρησιμοποιούν το διαδίκτυο από πέντε ώρες και πάνω ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των κο‐
ριτσιών είναι 24,7% (9,6% του δείγματος). 

 

 

Πίνακας 3 

Στην ερώτηση «Ποιες εφαρμογές του Διαδικτύου χρησιμοποιείτε;» όπως φαίνεται στο δι‐
άγραμμα  1  στηλών,    η  πιο  διαδεδομένη  εφαρμογή  είναι  το  Youtube  (παρακολούθηση 
video) σε ποσοστό 83,0% και ακολουθούν Facebook  σε ποσοστό 78,5%, Αναζήτηση πληρο‐
φοριών  (Internet Explorer, Mozilla,  κ.α) σε ποσοστό 65,9%, Διαδικτυακά παιχνίδια σε πο‐
σοστό 37,8%, E‐mail σε ποσοστό 36,3%, Άλλο σε ποσοστό 25,2% και τέλος το Twitter σε πο‐
σοστό  5,2%. 
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Στην ερώτηση «Ποιος ο κυριότερος λόγος χρησιμοποίησης του Διαδικτύου;» όπως φαίνε‐
ται στο διάγραμμα 2 στηλών,   ο κυριότερος λόγος είναι Ψυχαγωγία σε ποσοστό 66,7% και 
ακολουθούν Ενημέρωση   σε ποσοστό 68%,    Επικοινωνία   σε ποσοστό 56,3%, Άλλο σε πο‐
σοστό  5,2%. 
 
Στην ερώτηση «Σε ποιο βαθμό θεωρείται ότι είναι απαραίτητη η χρήση του Διαδικτύου;», 
όπως φαίνεται στον πίνακα 4 διασταύρωσης, το μεγαλύτερο ποσοστό  των αγοριών 87,8% 
(53,4%  των αγοριών 60,7% του δείγματος) θεωρούν την χρήση του Διαδικτύου από Αρκετά 
έως και Πάρα πολύ, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό μέσα στα κορίτσια είναι 83% (32,6 των κο‐
ριτσιών 39,3% του δείγματος). Το 51,9% του δείγματος θεωρεί απαραίτητη Αρκετά τη χρή‐
ση του Διαδικτύου. 
 

 
 
Στην ερώτηση «Έχετε επισκεφτεί  ιστοσελίδες σχετικά με την ασφάλεια στο Διαδίκτυο;», 
όπως φαίνεται στον πίνακα 5 διασταύρωσης, το 59,3% δεν έχει επισκεφτεί σχετικές σελίδες 
ενώ το 40,7% έχει επισκεφτεί.  
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Στην ερώτηση «Έχετε επισκεφτεί την  ιστοσελίδα προστασίας προσωπικών δεδομένων;», 
όπως φαίνεται στον πίνακα 6 διασταύρωσης, το 85,9% δεν έχει επισκεφτεί σχετικές σελίδες 
ενώ το 14,1% έχει επισκεφτεί. Φαίνεται ότι το ποσοστό των μαθητών που έχουν επισκεφτεί 
τέτοιες  ιστοσελίδες  στο  Εσπερινό  ΕΠΑΛ  είναι  29,7%    (8,1%  του  δείγματος),  έναντι  8,2%  
(5,9% του δείγματος) σε ημερήσιο ΕΠΑΛ. 
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Στην ερώτηση «Σε ποιο βαθμό, θεωρείτε ότι έχετε εθιστεί με τη χρήση του Διαδικτύου;», 
όπως φαίνεται στον πίνακα 7 διασταύρωσης, μόνο το 8,1% θεωρεί ότι έχει εθιστεί Πολύ και 
Πάρα Πολύ και συγκεκριμένα το 7,4% των αγοριών από το 60,7% των αγοριών του δείγμα‐
τος και το 8,9% των κοριτσιών από το 39,3% των κοριτσιών του δείγματος. 
 

 
 

Συμπεράσματα 

Τα συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν από την έρευνα,  παρουσιάζουν στα περισσότερα 
σημεία συνάφεια με τα πορίσματα σχετικών με το θέμα ερευνών, οι οποίες παραπάνω α‐
ναφέρονται,  καθώς με  πλήθος  ελληνικών  και  ξένων βιβλιογραφικών αναφορών.    Από  τα 
πορίσματα  της παρούσας έρευνας διαπιστώνεται ότι οι  έφηβοι  χρησιμοποιούν σε υψηλό 
ποσοστό το διαδίκτυο και θεωρούν τη χρήση του απαραίτητη για τη βελτίωση της καθημε‐
ρινότητάς τους και την αποτελεσματικότερη δραστηριοποίησή τους στο εκπαιδευτικό‐κοι‐
νωνικό‐συναισθηματικό γίγνεσθαι. Συγκεκριμένα: 1.Οι έφηβοι θεωρούν ότι η συμβολή του 
διαδικτύου  στην  καθημερινότητά  τους  διευκολύνει  τη  ψυχαγωγία  τους,  την  ενημέρωσή 
τους  σε θέματα  ποικίλου ενδιαφέροντος μέσω  των  εφαρμογών  του καθώς  και  την ανάπ‐
τυξη φιλικών σχέσεων με την κοινωνική δικτύωση.2. Οι μαθητές έφηβοι έδειξαν άγνοια για 
τους κινδύνους που προκύπτουν από τη  χρήση  του Διαδικτύου, διότι δεν γνώριζαν την ύ‐
παρξη ιστοχώρων που ευαισθητοποιούν και πληροφορούν για την επικινδυνότητα κάποιων 
διαδικτυακών δραστηριοτήτων. Το διαδίκτυο αξιοποιείται από τους έφηβους σύμφωνα με 
τη άποψή τους χωρίς δείγματα εθισμού αλλά ποιοτικά‐εποικοδομητικά.  
 
Η συνεχής αύξηση της χρήσης του Διαδικτύου καθώς και ο ενθουσιασμός των εφήβων για 
τις υπηρεσίες που τους προσφέρει δημιουργεί την αναγκαιότητα της αναθεώρησης και ε‐
πανασχεδιασμού των προγραμμάτων σπουδών της Πληροφορικής στο Γυμνάσιο και το Λύ‐
κειο,  για  να  εμπλουτιστούν  με  εκπαιδευτικό  υλικό  και  δραστηριότητες  προκειμένου  να 
ευαισθητοποιήσουν τους έφηβους στην ποιοτική χρήση του Διαδικτύου και να τους ενημε‐
ρώσουν για τους κινδύνους που εγκυμονούν από την χωρίς τοπικό και χρονικό περιορισμό 
χρήση  των δυνατοτήτων  του Διαδικτύου. Το μέτρο  και  η  ισορροπία στην αξιοποίηση  του 
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Διαδικτύου,      είναι  το κλειδί  για  τη μεγιστοποίηση της ωφέλειάς  του, όπως και σε πολλά 
πράγματα της ζωής μας. 
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Η χρήση της αισθητικής εμπειρίας στο Μετασχηματισμό Στερεοτύπων των Ενηλίκων 
για τις σχέσεις των γυναικών με τις ΤΠΕ. 

 
Γιαννακοπούλου Ελένη 

ΣΕΠ Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο,  
egian@tutors.eap.gr 

Περίληψη 

Στην εισήγηση αναλύεται μια μέθοδος εκπαίδευσης ενηλίκων βασισμένη στη συστηματικά 
οργανωμένη παρατήρηση εικαστικών έργων,  η  οποία  στοχεύει πρωτίστως στο αναστοχα‐
σμό και στον μετασχηματισμό απόψεων, πεποιθήσεων και τελικά γνώσεων για ένα θέμα, 
με  οδηγό  την  κριτική  προσέγγιση  και  την  διερεύνηση  ενός  ερωτήματος. Παρουσιάζονται 
στοιχεία  από  την  πιλοτική εφαρμογή  της  μεθόδου σε  τμήματα  εκπαίδευσης ενηλίκων  με 
στόχο την ανάδειξη στερεοτυπικών αντιλήψεων για τις σχέσεις των γυναικών με τις ΤΠΕ και 
διατυπώνονται σχόλια για την αναίρεση προκαταλήψεων και παραδοχών ως προϋπόθεση 
για τον ψηφιακό γραμματισμό ενηλίκων, συστατικό στοιχείο του οποίου πέρα από τις δε‐
ξιότητες αποτελεί η δημιουργική δράση και η θετική σχέση με τις ΤΠΕ. 

Λέξεις κλειδιά: εκπαίδευση ενηλίκων, τέχνη, στερεότυπα φύλων 

Στερεότυπα των ενηλίκων για τις σχέσεις των γυναικών με τις ΤΠΕ  

Οι νεώτεροι σε ηλικία άνθρωποι έμαθαν να χειρίζονται τις τεχνολογίες της πληροφορίας και 
των επικοινωνιών από την παιδική τους ηλικία και κατά τη διάρκεια της σχολικής τους ζωής 
ή  «παίζοντας»  στον  ελεύθερο  χρόνο  τους.  Αντίθετα,  οι  ενήλικοι,  άνδρες  και  γυναίκες, 
γνώρισαν  και  εξοικειώθηκαν  με  τις  τεχνολογίες  αυτές  κατά  τη  διάρκεια  του  εργασιακού 
τους  βίου  και  των  καθημερινών  ασχολιών  τους.  Η  εισαγωγή  των  ενηλίκων  στους 
υπολογιστές  και  η  χρήση  τους  στην  εργασία,  αλλά  και  στον  ελεύθερο  χρόνο  τους,  είχε 
πολλές  θετικές  επιπτώσεις,  όπως  για  παράδειγμα  μείωση  του  φόρτου  εργασίας  ή  νέες 
μορφές επικοινωνίας κλπ. Παράλληλα, όμως, την εξέλιξη της σχέσης των ενηλίκων με τους 
ηλεκτρονικούς  υπολογιστές  συνοδεύουν  πολλά  από  τα  αρνητικά  στερεότυπα  για  τις 
ικανότητες  κατανόησης,  εκμάθησης  και  την  αναγκαιότητα  των  μέσων  αυτών.  Τα 
στερεότυπα αυτά αποδόθηκαν σε ατομικά χαρακτηριστικά και συσχετίστηκαν με την ηλικία 
ή  το  φύλο,  με  προηγούμενες  εμπειρίες  και  παγιωμένες  συνήθειες  ή  ακόμα  και 
θρησκευτικές  πεποιθήσεις.  Τα  πιο  διαδεδομένα  και  διαρκή,  όμως,  στερεότυπα  για  τις 
σχέσεις  των  ενηλίκων  με  τις  ΤΠΕ σχετίζονται με  το φύλο  και  αποτυπώνουν πεποιθήσεις, 
απόψεις και αντιλήψεις σύμφωνα με τις οποίες οι γυναίκες είναι λιγότερο ικανές από τους 
άνδρες στη μάθηση και λιγότερο δεκτικές στη χρήση τους. Μεταξύ των πιθανότερων αιτιών 
δημιουργίας αρνητικών στερεοτύπων για τις σχέσεις των γυναικών με  τις ΤΠΕ  ‐ πέρα από 
τις  κοινωνικές  προκαταλήψεις  που  αφορούν  στις  γυναίκες  γενικότερα  και  στους  ρόλους 
τους στην οικογένεια, στην κοινωνία και στην εργασία – συμπεριλαμβάνονται, σύμφωνα με 
διαπιστώσεις  σχετικών  ερευνών  παράγοντες  όπως,  η  έλλειψη  θετικής  υποστήριξης  και 
ενθάρρυνσης  από  το  οικογενειακό  τους  περιβάλλον  (Busch,  1996),    η  απουσία  από  την 
κοινωνική  ζωή  γυναικείων  προτύπων  που  χρησιμοποιούν  υπολογιστές  στην 
καθημερινότητα ή στην  εργασία  τους  (Marx & Roman, 2002), αλλά  και  το μη φιλικό στις 
γυναίκες  λογισμικό  υπολογιστών  (Cooper,  2006).  Παράλληλα,  οι  ίδιες  οι  γυναίκες 
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αντιμετωπίζουν επιφυλάκτικά ή  και αναπτύσσουν αρνητικές στάσεις, όπως διαπιστώνουν 
σχετικές  έρευνες,  (Anderson  et  al.,  2008,  Lee,  2003,  Whitley,  1997)  ή    αισθάνονται 
ανεπάρκεια (Cassidy & Eachus, 2002, Jackson et. al., 2001) και άγχος (Chua, Chen & Wong, 
1999) απέναντι στη μάθηση και στη χρήση των ΤΠΕ.  

Ένα  πλήθος  προγραμμάτων  εκπαίδευσης  ενηλίκων  που  υλοποιήθηκαν  την  τελευταία 
δεκαετία είχαν ως κύριο στόχο τους την εξοικείωση ενηλίκων πληθυσμών με τις ΤΠΕ και την 
ανάπτυξη  δεξιοτητων  χρήσης  τους  στην  εργασία  και  στον  ελεύθερο  χρόνο  και  από  την 
οπτική αυτή μπορεί να θεωρηθεί ότι η εκπαίδευση στις ΤΠΕ αποτελεί πλεόν ένα σημαντικό 
πεδίο ανάπτυξης δραστηριοτήτων εκπαίδευσης ενηλίκων. Βασικός στόχος της εκπαίδευσης 
ενηλίκων  είναι  η  ανάπτυξη  νέων  δεξιοτήτων,  η  διαμόρφωση  νέων  στάσεων,  η  αλλαγή 
τροπών  σκέψης,  η  ενίσχυση  του  εύρους  των  ικανοτήτων,  η  διεύρυνση  των  γνωστικών 
πεδίων  και  παράλληλα  η  απαλοιφή  των  εμποδίων  για  την  επίτευξη  των  στόχων  αυτών, 
μεταξύ των οποίων σημαντική θέση κατέχουν οι στερεοτυπικές αντιλήψεις και πεποιθήσεις 
για  τις  σχέσεις  των  ενηλίκων  με  τις  ΤΠΕ,  οι  οποίες  αποτελούν  και  το  κύριο  θέμα  της 
εισήγησης  αυτής.  Η  εκπαίδευση  ενηλίκων,  ως  μια  οργανωμένη  προσπάθεια,  αποδίδει 
ιδιαίτερη σημασία στην εφαρμογή μεθόδων που βοηθούν την ανάπτυξη της διεργασίας του 
κριτικού  στοχασμού  και  δράσης,  την  ενδυνάμωση  της  αυτονομίας  του  και  των 
αυτοδύναμων επιλογών των εκπαιδευομένων (Mezirow 2007).  

Ο ρόλος της αισθητικής εμπειρίας στην αναθεώρηση των στερεοτύπων 

Τα  τελευταία  χρόνια,  στη  διεθνή,  αλλά  και  ελληνική  βιβλιογραφία,  εμφανίζονται  τόσο 
θεωρητικές αναλύσεις, όσο και ερευνητικές εργασίες, οι οποίες εφαρμόζουν προσεγγίσεις 
που  βασίζονται  στην  άποψη  ότι  η  συστηματική  παρατήρηση  έργων  τέχνης  υποκινεί 
νοητικές διεργασίες, που με κατάλληλη καθοδήγηση μπορεί να οδηγήσουν στην διδακτικών 
στόχων. Συνθέτοντας διάφορες προσεγγίσεις για την αξιοποίηση της αισθητικής εμπειρίας 
σε μια διεργασία μετασχηματισμού αντιλήψεων των ενηλίκων μέσα από τη μάθηση, ο Κόκ‐
κος (2010, 2011) ανέπτυξε μια μέθοδο την οποία αποκαλεί «Μετασχηματίζουσα Μάθη‐

ση  μέσα από  την  Αισθητική  Εμπειρία»,  η  οποία  και  εφαρμόστηκε  στην παρούσα  έ‐
ρευνα, τα ευρήματα της οποίας εκτίθενται στην συνέχεια. Η μέθοδος αυτή οργανώνε‐
ται, σχεδιάζεται και εξελίσσεται στη διάρκεια μιας εκπαιδευτικής συνάντησης σε διαδοχικά 
στάδια, τα οποία εφαρμόστηκαν στην παρούσα έρευνα και περιγράφονται παρακάτω στη 
παρουσίαση της μεθοδολογίας της.  

Η μέθοδος αυτή προτείνεται ως αφετηρία εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με πρωταρχικό 
στόχο  την  ανάδειξη,  την  αναθεώρηση  και  τον  μετασχηματισμό  στερεοτύπων,  που  θα 
αποτελέσουν  πιθανά  εμπόδια  στην  επιμόρφωση  των  ενηλίκων.  Με  τον  όρο  στερεότυπο 
εννοούμε εδώ, μια απλουστευμένη και τυποποιημένη γενίκευση για μια ομάδα ανθρώπων 
ή για ένα σύνολο δραστηριοτήτων, η οποία κατά κανόνα βασίζεται σε ανακριβή, μερολη‐
πτική ή περιορισμένη γνώση των δραστηριοτήτων ή των ανθρώπων αυτών. Κάθε στερεότυ‐
πο περιλαμβάνει θετικές  ή αρνητικές αντιλήψεις, πεποιθήσεις  και  εικόνες ριζωμένες στο 
πολιτισμικό παρελθόν και παρόν κάθε ατόμου. Σε αυτό το θεωρητικό πλαίσιο εντάχθηκε η 
διερεύνηση  και  κριτική  θεώρηση  της  σχέσης  των  γυναικών  με  τους  υπολογιστές  και  τα 
στερεότυπα που τις συνοδεύουν.  
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Η έρευνα: Ο πληθυσμός, τα υλικά και η διαδικασία 

Η μέθοδος που προαναφέρθηκε εφαρμόστηκε σε τέσσερα διαφορετικά σεμινάρια επιμόρ‐
φωσης ενηλίκων σε ΤΠΕ, τα οποία οργανώθηκαν από το ΕΚΔΑΑ το 2012. Στην έρευνα συμ‐
μετείχαν συνολικά 65  (38% άνδρες και 62%  γυναίκες) εργαζόμενοι με σημαντική προϋπη‐
ρεσία σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, ηλικίας από 31 έως 58 ετών. Όλοι και όλες ήταν 
απόφοιτοι τριτοβάθμιων ιδρυμάτων διαφόρων ειδικοτήτων και διέθεταν στοιχειώδεις γνώ‐
σεις πληροφορικής και χρήσης  του διαδικτύου. Κατά την ενακτήρια συνάντηση κάθε ενός 
σεμιναρίου αναπτύχθηκε αρχικά διάλογος για τη γνώση και τη χρήση των ΤΠΕ στη διάρκεια 
του οποίου η σχέση των ενηλίκων με τις ΤΠΕ συνδέθηκε με ατομικά χαρακτηριστικά όπως: 
ηλικία, φύλο,  εμπειρία, επαγγελματικές δραστηριοτήτες,  σπουδές, οικονομική  κατάσταση 
κλπ.    Από  τη σχετική συζήτηση  αποκαλύφτηκαν  μεταξύ άλλων,  στερεοτυπικές αντιλήψεις 
για τις σχέσεις των ενηλίκων με τις ΤΠΕ και ιδίως για τις σχέσεις των γυναικών με  τη χρήση 
των  ΤΠΕ,  τόσο  στην  εργασία  όσο  και  στον  ελεύθερο  χρόνο  τους.  Οι  αντιλήψεις  αυτές 
αποφασίστηκε  από  κοινού  να  συζητηθούν  εκτενέστερα  και  εδώ  εφαρμόστηκεαπό  την 
εισηγλητρια η μέθοδος του αναστοχασμού μέσα από την αισθητική εμπειρία. 

Σε ένα πρώτο στάδιο επιλέχθηκε ως κεντρικό θέμα διαπραγμάτευσης: «Η διερεύνηση των 
παραγόντων που διαμορφώνουν τις αντιλήψεις για τις σχέσεις των γυναικών με τις ΤΠΕ». 
Στο θέμα  αυτό  επικεντρώθηκε η  εφαρμογή  των  επόμενων σταδίων  της  μεθόδου.  Σε  ένα  
δεύτερο  στάδιο  η  εισηγήτρια  διευκόλυνε  μια  διεργασία  ανταλλαγής  αυθόρμητων  ιδεών, 
απόψεων και παραδοχών για το θέμα αυτό. Σε ένα τρίτο στάδιο, με βάση τη συζήτηση που 
προηγήθηκε  καταγράφονται,  ταξινομούνται  και  τελικά  επιλέγονται  επιμέρους θέματα,  τα 
οποία με τη συναίνεση των συμμετεχόντων μπορούν να προσεγγισθούν κριτικά, προκειμέ‐
νου  να  επανεξεταστούν στερεότυπες αντιλήψεις  που  εκδηλώθηκαν  κατά  τη διάρκεια  της 
συζήτησης για τις σχέσεις των γυναικών με τις ΤΠΕ. Σε ένα τέταρτο στάδιο, διανεμήθηκαν 
σε  έντυπη  μορφή  και  προβλήθηκαν    διαδοχικά  επιλεγμένες  ιστορικές  καλλιτεχνικές 
φωτογραφίες και δόθηκε χρόνος για ολιγόλεπτη σιωπηλή παρατήρηση τους (Πιν. 1). Βασικό 
κριτήριο επιλογής των φωτογραφιών αυτών αποτέλεσε η δυνατότητα συσχέτισης των μη‐
νυμάτων που «εκπέμπουν» οι φωτογραφίες αυτές με τον διδακτικό στόχο  της τροποποίη‐
σης των στερεοτυπικών αντιλήψεων για τις σχέσεις των γυναικών με τις ΤΠΕ. 

Η  παρέμβαση  συνεχίστηκε  με  ένα  πέμπτο  στάδιο  το  οποίο  περιλάμβανε  τις  ακόλουθες 
φάσεις με τις αντίστοιχες κατευθυντήριες ερωτήσεις για κάθε φάση: 

ι) Οι συμμετέχοντες αρχικά  (προσεκτική  παρατήρηση)  καλούνται απλά  να παρατηρήσουν 
κάθε μια από τις φωτογραφίες αυτές και να απαντήσουν σε ερωτήσεις, όπως: «Ποιες είναι 
οι πρώτες σκέψεις, συναισθήματα και ερωτήματα που δημιουργούνται;», «Τι σας προκαλεί 
το ενδιαφέρον;», «Τι θα θέλατε να διευκρινιστεί περισσότερο;». 

ιι) Σε μια δεύτερη φάση  (βαθύτερη παρατήρηση) ζητήθηκε από τους εκπαιδευόμενους να 
παρατηρήσουν  κάθε  μια  από  τις  φωτογραφίες  αυτές  συστηματικά  με  διάθεση 
προβληματισμού και να απαντήσουν στις εξής κατευθυντήριες ερωτήσεις: «Σε ποια θέματα 
θα θέλατε να δώσετε οπωσδήποτε μια απάντηση;», «Υπάρχει κάτι που δεν είχατε σκεφτεί 
προηγουμένως;»,  «Ποια  στοιχεία  σας  παραξενεύουν  ή  σας  εκπλήσουν;»,  «Υπάρχουν 
στοιχεία με ιδαιτερη σημασία, μηνύματα ή πιθανό συμβολισμό». 
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ιιι)  Σε  μια  τρίτη  φάση  (αναλυτική  παρατήρηση)  ζητήθηκε  από  τους  συμμετέχοντες  να 
επιχειρήσουν  ερμηνείες  για  τα  στοιχεία  της  φωτογραφίας  που  εντόπισαν  από  την  μέχρι 
τώρα παρατήρηση με ερωτήσεις: «Ποιες πιθανές ερμηνείες, εξηγήσεις δίνετε στις απορίες 
που σας δημιουργήθηκαν;», «Ποιες οι πληροφορίες για τις γυναίκες, την εποχή και τις ΤΠΕ 
επέδρασαν  στην  ερμηνεία  σας;»,  «Επιχειρήστε  μια  τεκμηριωμένη  απάντηση  στο  αρχικό 
ερώτημα μας για τους παράγοντες που διαμορφώνουν τις αντιλήψεις ενηλίκων ανδρών και 
γυναικών απέναντι στη γνώση και στη χρήση των ΤΠΕ». 

iv)  Σε  μια  τελευταία  φάση  (κριτικού  αναστοχασμού)  οι  συμμετέχοντες  κλήθηκαν  να 
καταγράψουν  τις  παρατήρησεις  τους  επισημαίνοντας  τις  αλλαγές  που  ενδεχομένως 
επήλθαν  στις  αρχικές  δηλώσεις  τους,  για  τους  «παράγοντες  που  διαμορφώνουν  τις 
αντιλήψεις για τις σχέσεις των γυναικών με τις ΤΠΕ». 

 

 

 

 

 

 

 

Φωτ. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φωτ. 2 

 

 

 

 

 

 

Φωτ. 3 

 

 

 

 

 

Φωτ. 4 

Πίνακας 1. Η 1η φωτογραφία  απεικονίζει την Doris Baron και συνοδεύει ένα κείμενο με τίτ‐

λο  «Όταν οι computers φορούσαν φούστες», η  2η την Augusta Ada Byron Lovelace (1815‐

1852), η 3η γυναικες προγραμματίστριες του ENIAC και η 4η απεικονίζει γυναίκες στο τμήμα 

υπολογιστών αμερικάνικης εταιρείας. 
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Η  διδακτική  παρέμβαση  ολοκληρώθηκε  στη  χρονική  διάρκεια  δύο  διδακτικών  ωρών, 
αφήνοντας αρκετό  χρόνο σε κάθε στάδιο  για  να διατυπώνονται ολοκληρωμένες σκέψεις, 
απόψεις και προτάσεις από τους συμμετέχοντες. Η αρχική επιφύλαξη στο πρώτο στάδιο της 
παρατήρησης υποχώρησε στη συνέχεια για να καταλήξει σε έντονο ενδιαφέρον όλων για 
διάλογο  στα  δύο  τελευταία  σταδία.  Όλες  οι  χαρακτηριστικές  δηλώσεις,  αντιδράσεις  και 
σχόλια  των συμμετεχόντων στα διαφορα στάδια εφαρμογής της μεθόδου καταγράφονταν 
από  την  ερευνήτρια  και  αποτέλεσαν  τα  εμπειρικά  δεδομένα  για  την  αποτίμηση  της 
διδακτικής παρέμβασης. 

Αξίζει να επισημανθεί, ότι η μελέτη των φωτογραφιών είναι βοηθητική και ο στόχος είναι η 
διαπραγμάτευση  του  κριτικού  ερωτήματος.  Η  προσπάθεια  εστιάζεται  στη  διαδοχική  τρο‐
φοδότηση  με ερεθίσματα  και  ιδέες  για  προβληματισμό,  αλλά και  αναστοχασμό  προγενέ‐
στερων βιωμάτων και εμπειριών. Επομένως, η αποτίμηση της καλλιτεχνικής αξίας του εικα‐
στικού υλικού δεν αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την επιτυχία της διαδικασίας, αντίθετα 
καλλιεργώντας την διαβάθμιση της «παρατήρησης» στα διαφορετικά στάδια τα οποία συ‐
γκροτούν  τη  μέθοδο  που  προαναφέρθηκε,  τονώνεται  η  διερευνητική  διαδικασία  και  δη‐
μιουργούνται  περισσότερα  ερωτήματα  από  απαντήσεις. Ο  κάθε  ένας  και η  καθεμία από 
τους συμμετέχοντες έχουν με τον τρόπο αυτό για τον εαυτόν τους τη δυνατότητα να ακο‐
λουθήσουν τη διαδρομή της δικής τους ματιάς, από το αρχικό «βλέμμα» στην πορεία επα‐
λήθευσης,  την  αποδοχή  της  πολλαπλότητας  των  ερμηνειών  και  της  επίγνωσης  της  πολυ‐
πλοκότητας των προκλήσεων από την «συνομιλία» με τα «βλέμματα» των άλλων. Ο δε ρό‐
λος της εκπαιδεύτριας δεν είναι ουδέτερος, αλλά διαμορφώνεται σε αυτόν της συνοδοιπό‐
ρου  που  έχει «σκηνοθετήσει»  μια  πορεία μάθησης  και συντονίζει  χωρίς  να παρεμβαίνει, 
διασφαλίζοντας  την  ελεύθερη  έκφραση  και  τον  πλουραλισμό  των  δηλώσεων.  Σε  όλη  τη 
διάρκεια της παρέμβασης οι γραπτές σημειώσεις συμβάλλουν ώστε να καταγράφεται η αυ‐
θεντική πρώτη εντύπωση και η συζήτηση  να  γίνεται οργανωμένα με στοχαστική διάθεση 
και  ισότιμη  συμμετοχή σε όλη  την ομάδα.  Αξίζει να  σημειωθεί  ότι  για  κάθε φωτογραφία 
διατυπώθηκαν διαφορετικές σκέψεις, συναισθήματα, αντιδράσεις, απορίες και σχόλια που 
παρέπεμπαν σε διαφορετικές προσλήψεις  της ανισότητας  των σχέσεων ενηλίκων ανδρών 
και γυναικών με τις ΤΠΕ, καθώς και της ερμηνείας των διαφορών τους.  

Διαπιστώσεις: Αναστοχασμός για όρους και στερεότυπα 

Η αποτίμηση της διδακτικής παρέμβασης, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, ήταν γενικά επι‐
τυχημένη, γιατί φαίνεται να οδήγησε στην αναθεώρηση πεποιθήσεων και στην επανεξέτα‐
ση προγενέστερων αντιλήψεων για τις ΤΠΕ. Η μαθησιακή αυτή διαδικασία περιλάμβανε μια 
οργανωμένη  προσπάθεια  αμφισβήτησης  της  εγκυρότητας  «απόψεων»  και  μέσα  από  την 
αναζήτηση επαρκούς τεκμηρίωσης προκάλεσε την επαναξιολόγησή τους. Η διαδικασία αυ‐
τή μάθησης, εμπλουτισμένη με νέα δεδομένα και αιτιολογημένη μέσα από νέες διεργασίες, 
παράγει νέους  τρόπους κατανόησης, επαναπροσδιορισμού  της  ερμηνείας και αποτελεί ε‐
ντέλει συμβολή στη δημιουργία μιας νέας «γνώσης». Άλλωστε, η επεξεργασία της προγενέ‐
στερης εμπειρίας και η προσπάθεια δημιουργίας μιας νέας εμπειρίας ή μιας αναθεωρημέ‐
νης ερμηνείας της, αποτελούν  το βασικό κλειδί κατανόησης  του  τρόπου με  τον οποίο μα‐
θαίνουν  οι  ενήλικοι  και συνιστούν  το  χρυσό  κανόνα  στο σχεδιασμό  επιτυχημένων  εκπαι‐
δευτικών παρεμβάσεων σε  ενηλίκους  (Κόκκος & Μέγα 2007). Όλοι  και  όλες που  έλαβαν 
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μέρος στις τέσσερες διδακτικές συναντήσεις αυτής  της διδακτικής παρέμβασης συνιστού‐
σαν μια τυπική ομάδα ενηλίκων εκπαιδευομένων, με όλα τα χαρακτηριστικά που συναντά‐
με συνήθως στην εκπαίδευση ενηλίκων. Αυτό το δεδομένο μας επιτρέπει να θεωρήσουμε 
ότι τα αποτελέσματα, αν και ενδεικτικά, μας παρέχουν μια βάση ώστε η προτεινόμενη μέ‐
θοδος να θεωρηθεί ότι μπορεί να ενισχύσει στοχαστικές διεργασίες μεροληπτικών απόψε‐
ων για θέματα, όπως για παράδειγμα οι ΤΠΕ και να κινητοποιήσει το ενδιαφέρον, να περιο‐
ρίσει τα εμπόδια για μάθηση, με παράλληλη διάψευση μύθων ή αμφισβήτηση προκαταλή‐
ψεων.  

Από το εμπειρικό υλικό, το οποίο είναι αδύνατο να εκτεθεί  στο σύνολό του στη παρούσα 
εισήγηση, έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον δηλώσεις που αναδεικνύουν τη ζωντάνια της συμμε‐
τοχής, περιγράφουν  τις  εκπλήξεις  και  τις διεισδυτικές παρατηρήσεις. Χαρακτηριστικό  της 
πορείας κριτικού στοχασμού είναι το απόσπασμα από την πρώτη αντίδραση στην παρατή‐
ρηση της φωτογραφίας 3, άνδρα καθηγητή πληροφορικής: «Μου θυμίζει παλιά ταινία… η 

αρχική μου σκέψη είναι ότι πρόκειται για κάποια εκπαίδευση ή για μια μονάδα παραγωγής. 

Είναι μόνο γυναίκες γιατί οι γυναίκες της εποχής εκείνης είχαν χαμηλό μορφωτικό επίπεδο 

και χαμηλές αμοιβές…». Σε μια επόμενη φάση παρατήρησης η δήλωση αυτή τροποποιείται 
συνοδευόμενη από μια εμφανή έκπληξη: «Τώρα βλέπω ότι είναι επιστημονικό εργαστήριο 
και γίνεται παραγωγή επιστημονικού υλικού… είναι εντυπωσιακό… είναι όλες γυναίκες, αλ‐

λά προΐσταται ένας άνδρας…». Για να προστεθεί μετά τη συμμετοχή στην αντίστοιχη συζή‐
τηση: «είναι εκπληκτικό … δεν είχα σκεφτεί ότι υπήρχαν γυναίκες επιστήμονες, οι γυναίκες 
είχαν εμπλακεί στα αρχικά στάδια των Η/Υ!» και να καταλήξει στη διαπίστωση «οι γυναίκες 
είναι ικανές για όλες τις εργασίες» (Ε.Χ. 47 ετών, Πληρ/κος).  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν επίσης οι προβληματισμοί, οι τροποποιήσεις των από‐
ψεων ή η αλλαγή των αρχικών εκτιμήσεων για τις διαφορές των φύλων με τις ΤΠΕ, που α‐
ποτέλεσε και τον κύριο στόχο της όλης παρέμβασης. Η ακόλουθη «διαπίστωση» γυναίκας 
οικονομολόγου με αφορμή τις φωτογραφίες 1, 3 και 4 είναι ενδεικτική: «Τελικά είναι επι‐
στημονικά εργαστήρια γυναικοκρατούμενα …. Η εμφάνιση των γυναικών είναι επηρεασμέ‐

νη από την εποχή,  τη μόδα,  την εργονομία,  τη νοοτροπία της εποχής...  τη θέση της γυναί‐

κας» (Δ.Α. 52 ετών, οικ/λόγος Δημ. Υπάλ). 

Τέλος,  από  την  ανάλυση  του  εμπειρικού  υλικού  και  των  αποτελεσμάτων  της  διδακτικής 
παρέμβασης προέκυψαν δύο ενδιαφέρουσες γενικότερες διαπίστωσεις. Η πρώτη σχετίζεται 
με  την  τροποποίηση  του  νοήματος  του όρου «υπολογιστής»  (computer),  το    οποίο  είχαν 
ήδη  συγκροτημένο  οι  συμμετέχοντες.  Η  πλειονότητα  των  συμμετεχόντων,  όπως  φάνηκε 
κατά τη διάρκεια της παρατήρησης της φωτογραφίας 4, ταύτιζαν το νόημα του όρου με το 
μηχάνημα‐υπολογιστής,  ένω  μέσα  από  την  συζήτηση  η  έννοια  αποδόθηκε  και  στον 
άνθρωπο‐γυναίκα‐χειριστή  του  υπολογιστή,  με  αφορμή  τις  γυναίκες  που  σχεδόν  κατά 
αποκλειστικότητα εκτελούσαν τους υπολογισμούς στα επιστημονικά εργαστήρια πριν από 
την αναπτυξη  των  υπολογιστών‐μηχανών  μέχρι  και  τα μέσα  του  προηγούμενου  αιώνα  Η 
δεύτερη  διαπίστωση  αφορά  προβληματισμούς  που  υποκινήθηκαν  στους  συμμετέχοντες 
από  την  αναφορά  στη  λέξη  «ADA»,  όταν  διαπίστωσαν  ότι  η  ομώνυμη  γλώσσα  μηχανής 
υπολογιστών οφείλει  το όνομά  της στην Augusta Ada Byron  Lovelace  μια  από  τις  πρώτες 
προγραμματίστιες υπολογιστών, στις αρχές του 19ου αιώνα. Η παρατήρηση της αντίστοιχης 
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φωτογραφίας  2,  ξεκίνησε  με  σχόλια  ανδρών  και  γυναικών  εκπαιδευόμενων,  όπως  «… 
φαίνεται μια πλούσια γυναίκα  ..», «… δεν μοιάζει να εργάζεται …», «… δεν πρέπει να έχει 

σχέση με οποιαδήποτε εργασία ….» και κατέληξε με δηλώσεις όπως « .. η φωτογραφία δεν 
ανταποκρίνεται στην προσωπικότητα της…», «  .. δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι μια 
γυναίκα  ήταν  πρωτοπόρος  στους  υπολογιστές…».  Οι  διαπιστώσεις  αυτές  τους  έφεραν 
αντιμέτωπους με τον επαναπροσδιορισμό κοινότυπων εννοιών και αναδύθηκε δημιουργικά 
ως  αποτέλεσμα  της  αναστοχαστικής  εκπαιδευτικής  εμπερίας,  χωρίς  αποκλεισμούς  και 
αυτονόητα. 

Συμπερασματικά σχόλια 

Οι τεχνικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ αναφέρονται στη σχετική βιβλιογραφία και ως γραμμα‐
τισμοί στις ΤΠΕ. Οι δεξιότητες αυτές,  όμως,    δεν  καθιστούν από  μόνες  τους έναν  ενήλικο 
ψηφιακά  εγγράμματο, παρά μόνο αν συνδυάζονται με  γνώσεις,  πεποιθήσεις  και  δράσεις 
για ηθικά και κοινωνικά ζητήματα, τα οποία σχετίζονται με την πρόσβαση και τη χρήση των 
πληροφοριών μέσω των ΤΠΕ, όπως είναι για παράδειγμα το ζήτημα των στερεοτυπικών α‐
ντιλήψεων και των προκαταλήψεων για τις διαφορές στις σχέσεις των φύλων με τις ΤΠΕ. Για 
να επιτευχθεί όμως αυτό τα προγράμματα επιμόρφωσης ενηλίκων στη χρήση ΤΠΕ χρειάζε‐
ται να έχουν αντίστοιχο στόχο και περιεχόμενο. Με άλλα λόγια, ο γραμματισμός στις ΤΠΕ 
περιλαμβάνει ένα σύνολο από διάφορα αλληλένδετα και αλληλοσυμπληρούμενα συστατι‐
κά στοιχεία όπως, συνεργασία, ασφαλή και αποτελεσματική επικοινωνία, ηθική, πολιτισμι‐
κή και κοινωνική συνειδητοποίηση, δημιουργικότητα, κριτική σκέψη για όλες τις ευκαιρίες 
και τις προκλήσεις που παρουσιάζουν οι σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες (Bawden 2008). 

Στη λογική αυτή, έχει διατυπωθεί από την Hayes (2007), η άποψη ότι τα προγράμματα ψη‐
φιακού γραμματισμού είναι σημαντικό να ενσωματώνονται σε αναπτυξιακά προγράμματα 
με ποικίλα περιεχόμενα, μέσα από τα οποία θα παρέχονται εμπειρίες μάθησης και χρήσης 
των ΤΠΕ για την επίτευξη ευρύτερων κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών στόχων. Έτσι, 
το εκπαιδευτικό περιβάλλον θα συμπλέκεται με συγκεκριμένες κοινωνικές πρακτικές μάθη‐
σης που οδηγούν σε αυτονομία και χειραφέτηση. Διαφορετικά, η πραγματικότητα που δη‐
μιουργήθηκε από την εξάπλωση των ΤΠΕ σε όλες τις πτυχές της σύγχρονης ζωής καθιστά τη 
χρήση τους μετέωρη, ασυνεχή,  χωρίς παιδαγωγικά ή επιστημονικά σαφή στόχο και κυρίως 
χωρίς κοινωνικό ή εκπαιδευτικό προσανατολισμό. 
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Κομήτες, πλανήτες και αστέρια: H χρήση του διαδραστικού πίνακα στο νηπιαγωγείο. 
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Περίληψη 

Μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα εστιάσαμε τόσο στη δημιουργική επίλυση προβλη‐
μάτων, μέσω χειρισμού μιας ευρείας γκάμας νοητικών αναπαραστάσεων κατά την εφαρμο‐
γή διαθεματικών δραστηριοτήτων, όσο και στην εξερεύνηση των διδακτικών δυνατοτήτων 
του διαδραστικού πίνακα στο νηπιαγωγείο. Η εφαρμογή του προγράμματος πραγματοποι‐
ήθηκε σε τάξη νηπιαγωγείου, συμμετείχαν 17 νήπια και ο χρόνος εφαρμογής του ήταν πε‐
ρίπου δύο μήνες. Μέσω του διαδραστικού πίνακα δόθηκε η ευκαιρία  : α)   αναπαραγωγής 
πολυτροπικών κειμένων (οπτικό και ακουστικό υλικό με τη μορφή εικόνων, είτε βίντεο, είτε 
μουσικών κομματιών), β) διαδικτυακής  σύνδεσης με ιστοσελίδες και γ)  εφαρμογής εκπαι‐
δευτικών λογισμικών. Ακολουθήσαμε την ομαδοσυνεργατική προσέγγιση, καθώς τα παιδιά 
λειτουργούσαν σε ομάδες μεικτών ικανοτήτων ενεργοποιώντας τη ΖΕΑ σε επίπεδο ομάδας, 
ενώ ο ρόλος μας ήταν εμψυχωτικός και διαμεσολαβητικός. Τα παιδιά συμμετείχαν με ευ‐
χαρίστηση στις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν με τον διαδραστικό πίνακα. Αντι‐
λήφθηκαν αφηρημένες έννοιες των φυσικών επιστημών (βαρύτητα, απόσταση, μέγεθος), οι 
οποίες  είναι δύσκολα προσεγγίσιμες στα παιδιά  της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας και 
παράλληλα εξοικειώθηκαν ευχάριστα με τις νέες τεχνολογίες. 

Λέξεις ‐ κλειδιά:  διαδραστικός πίνακας, νηπιαγωγείο, διαθεματική προσέγγιση 

Εισαγωγή 

Ο ανθρώπινος νους έχει την ικανότητα να παράγει νέα γνώση με βάση διαδικασίες συμπε‐
ρασμού,  πράγμα  που  επιτρέπει  τη  λύση  προβλημάτων  χωρίς  τις  άμεσες  δεσμεύσεις  της 
πραγματικότητας  (Κωσταρίδου‐Ευκλείδη,  1992).  Ένα  σημαντικό  μέρος  της  ανθρώπινης 
σκέψης περιλαμβάνει  το  χειρισμό  των  νοητικών αναπαραστάσεων, που προκύπτουν  από 
την ομαδοποίηση των πληροφοριών σε έννοιες (Hayes, 1997). Τα νοητικά σχήματα (Κωστα‐
ρίδου‐Ευκλείδη, 1992)‐ αποτελούν τρόπους κωδικοποίησης με σημασιολογικό τρόπο, ενός 
ευρύτερου συνόλου δομημένων και σύνθετων πληροφοριών. Συγκεκριμένα, το αφηγηματι‐
κό σχήμα 'story schema' αποτελεί τη νοητική δομή που περιλαμβάνει το σύνολο των προσ‐
δοκιών για τον τρόπο με τον οποίο θα εκτυλιχθεί μια ιστορία  (Mandler, 1984). Βάσει, λοι‐
πόν,  του  αφηγηματικού σχήματος  'story  schema',  οργανώνεται  η  γνώση  για  τη δομή  των 
ιστοριών  και  διευκολύνεται  η  κατανόηση,  η  παραγωγή  και  αναπαραγωγή  μιας  ιστορίας 
(Mandler, 1984). Έχει φανεί ότι η ανάλυση και οργάνωση των πληροφοριών στις ιστορίες με 
τη μέθοδο της γραμματικής των ιστοριών (ήρωες, τόπος, χρόνος, πρόβλημα και συναίσθη‐
μα  ήρωα,  δράση  και  λύση  του προβλήματος)  βελτιώνει  την  αφηγηματική  ικανότητα  του 
παιδιού όσον αφορά στην κατανόηση, την παραγωγή και αναπαραγωγή ιστοριών (Hayward 
& Schneider, 2000 ∙ Χατζηγεωργιάδου & Αρβανιτίδου, 2008).  
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Οι  οπτικές  πληροφορίες  είναι  εξίσου  σημαντικές  για  το  γνωστικό  σύστημα,  ιδιαίτερα,  οι 
πληροφορίες για τη διάταξη και την κατεύθυνση στο χώρο (Κωσταρίδου‐Ευκλείδη, 1992). Η 
μονάδα αναπαράστασης των οπτικών πληροφοριών είναι η νοερή εικόνα  (νοερή εικονική 
αναπαράσταση) (Κωσταρίδου‐Ευκλείδη, 1992). Οι νοερές εικόνες διατηρούν την πληροφο‐
ρία για τη μορφή και τη σχετική θέση των πραγμάτων στο χώρο, ενώ η κωδικοποίηση τους 
προϋποθέτει πληροφορίες σχετικά  με  το μέγεθος,  το σχήμα,  τον  προσανατολισμό  και  τη 
θέση του αντικειμένου στο χώρο. Εξάσκηση της νοερής εικονικής αναπαράστασης μπορεί 
να πραγματοποιηθεί μέσω puzzles, ζωγραφικής απεικόνισης αντικειμένων από μνήμης, κα‐
τασκευών  στο  χαρτί  (χάρτες)  και  στο  χώρο  (πηλοπλαστική,  τουβλάκια)  (Κωσταρίδου‐
Ευκλείδη, 2001), καθώς και   δραστηριοτήτων που αφορούν στη χρήση των νέων τεχνολο‐
γιών. Ο διαδραστικός πίνακας έχει τους δικούς του τρόπους μορφοποίησης και παρουσία‐
σης της εικονικής πληροφορίας, υποστηρίζει αφενός την παρουσίαση και χρήση πολυτρο‐
πικού υλικού (εικόνες, μουσική, βίντεο), την απτική διάδραση σε μεγάλη επιφάνεια και πα‐
ράλληλα  ο συνδυασμός κειμένου, κινούμενων εικόνων, ήχου, βίντεο,  ελκύει και ενθουσιά‐
ζει τα παιδιά.  

Ο διαδραστικός πίνακας αποτελεί ένα εργαλείο, μέσω του οποίου κάθε ενημερωμένος εκ‐
παιδευτικός με το κατάλληλο λογισμικό μπορεί να ενθαρρύνει την αλληλεπίδρασή του με 
τα παιδιά αλλά και  των παιδιών μεταξύ  τους. Άλλωστε έχει καταδειχθεί ότι η  χρήση  των 
νέων τεχνολογιών ασκεί σημαντική επίδραση στα παιδιά (Kuzminsky, 2008), ενώ, η διδακτι‐
κή μεθοδολογία θα πρέπει να δημιουργεί τις απαραίτητες συνθήκες για την ενεργό συμμε‐
τοχή  των μαθητών  (Ally, 2004). Σύμφωνα με τους Higgins  και συν.  (2005), ο διαδραστικός 
πίνακας, υπό παιδαγωγικές προϋποθέσεις, ενθαρρύνει τον μαθητή και τον δάσκαλο να συ‐
νεργάζονται  γύρω από μια μεγάλη οθόνη.  Δημιουργεί  τις  κατάλληλες  συνθήκες στον  δά‐
σκαλο να παρέχει «σκαλωσιές μάθησης» (scaffolding), καθώς και να προωθεί την εργασία 
στην ολομέλεια (Reed, 2001). Καθιστά, λοιπόν, τη διδασκαλία πιο παραστατική παρέχοντας 
κίνητρα  και  διευρύνοντας  τις  δυνατότητες  της  κλασικής  παρουσίασης  (Abrams 
&Haefner,1998. Bell, 2002).  

Ανάγοντας τα πιο πάνω ευρήματα στην εκπαιδευτική διαδικασία, όπου ζητούμενο είναι τα 
παιδιά να προσεγγίζουν βιωματικά, δημιουργικά και πολύπλευρα τη γνώση, είναι φανερό 
ότι ο διαδραστικός πίνακας μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην αξιοποίηση  της  "Ζώνης 
Επικείμενης Ανάπτυξης" (Vygotsky, 1978).  Η ΖΕΑ είναι η απόσταση ανάμεσα στο πραγματι‐
κό επίπεδο διανοητικής ανάπτυξης και το επίπεδο της δυνητικής ανάπτυξης, όπως μπορεί 
να προσδιοριστεί μέσα από την επίλυση προβλημάτων με την καθοδήγηση του ενηλίκου ή 
τη συνεργασία με τους συνομήλικους (Vygotsky, 1978). Πέρα, λοιπόν, από τη διδακτική ε‐
φαρμογή, ο διαδραστικός  πίνακας μπορεί  να αποτελέσει αφορμή  και  μέσο  επικοινωνίας 
και  συνεργασίας  μεταξύ  των  μαθητών. Αναπτύσσει  την  ευελιξία  και  τη  δημιουργικότητά 
τους στο πεδίο των νέων τεχνολογιών. Μαθαίνει στα παιδιά ότι με την κατάλληλη υποστή‐
ριξη μπορούν να προσεγγίσουν τη γνώση πολύπλευρα και ολιστικά. 

Σύμφωνα με  το ΔΕΠΠΣ  για  το Νηπιαγωγείο,  δίνεται  έμφαση στην  ολιστική αντίληψη  της 
γνώσης.  Η  διερεύνηση θεμάτων  (θεματική προσέγγιση)  (Helm & Katz, 2002) ως παιδοκε‐
ντρική μορφή σχολικής δράσης, ενεργεί βασιζόμενη στη διαμόρφωση και αξιοποίηση των 
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εσωτερικών κινήτρων στη μαθησιακή διαδικασία. Εντάσσει, επίσης, το παιδί σε μια δυναμι‐
κή ολιστικής συμμετοχής (συναισθηματική, διανοητική, κινητική, επικοινωνιακή).  

Μεθοδολογία 

Η εφαρμογή της θεματικής προσέγγισης μέσω της χρήσης διαδραστικού πίνακα πραγματο‐
ποιήθηκε  σε  τάξη  νηπιαγωγείου  (2ο  Πρότυπο  Πειραματικό  Νηπιαγωγείο,  ΑΠΘ).  Στο  πρό‐
γραμμα συμμετείχαν 17 νήπια και ο χρόνος εφαρμογής του ήταν περίπου δύο μήνες. Ακο‐
λουθήσαμε  την  ομαδοσυνεργατική προσέγγιση,  τα παιδιά λειτουργούσαν σε  ομάδες μει‐
κτών ικανοτήτων, δηλ. ομάδες νηπίων μαζί με μικρά νήπια (τρεις ομάδες τεσσάρων και μία 
ομάδα πέντε ατόμων) ενεργοποιώντας τη ΖΕΑ σε επίπεδο ομάδας, η οποία υποστηρίχτηκε 
με τη μαθητοκεντρική έμφαση, που δόθηκε από τον διευκολυντικό, εμψυχωτικό και διαμε‐
σολαβητικό ρόλο μας. Οι εργασίες των παιδιών, είχαν χαρακτήρα «ανοιχτού φύλλου εργα‐
σίας», ώστε να τους παρέχεται η ελευθερία να εκφραστούν δημιουργικά και ανάλογα με τις 
δυνατότητές τους.  

Μέσω του διαδραστικού πίνακα δόθηκε η ευκαιρία : α)  αναπαραγωγής πολυτροπικών κει‐
μένων  (οπτικό  και ακουστικό  υλικό  με  τη  μορφή  είτε εικόνων, είτε βίντεο, είτε μουσικών 
κομματιών), β) διαδικτυακής  σύνδεσης με ιστοσελίδες, γ)  εφαρμογής εκπαιδευτικών λογι‐
σμικών. Ο διαδραστικός πίνακας,  λοιπόν, στο συγκεκριμένο πρόγραμμα  χρησιμοποιήθηκε 
ως: 1. εποπτικό μέσο, 2. μέσο διάδρασης σε διαδικτυακές εφαρμογές και εκπαιδευτικά λο‐
γισμικά και 3. μέσο αξιολόγησης των επιμέρους υλοποιημένων δράσεων.  

Στόχος 

Βασικοί στόχοι του προγράμματός μας ήταν τα παιδιά: α) να εξασκηθούν στη δημιουργική 
επίλυση προβλημάτων, μέσω  χειρισμού μιας  ευρείας  γκάμας  νοητικών αναπαραστάσεων 
στα  πλαίσια  διαθεματικών δραστηριοτήτων  και β)  να διερευνήσουν  τις δυνατότητες που 
προσφέρονται από τον διαδραστικό πίνακα στις οργανωμένες μαθησιακές εμπειρίες.  

Ανάπτυξη του προγράμματος 

Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε δράσεις από την εφαρμογή του προγράμματος. Ξεκινήσα‐
με την ενασχόλησή μας με το θέμα του διαστήματος πριν τη γιορτή των Χριστουγέννων με 
το  ερώτημα:  «Κομήτης  ή  άστρο  των  Χριστουγέννων;».  Βάσει αυτού  του  ερωτήματος πα‐
ρουσιάστηκαν οι δύο εκδοχές της απάντησης επιστημονική και θεολογική. Η συγκεκριμένη 
δραστηριότητα  κέντρισε  την περιέργεια  των παιδιών σχετικά με  το διάστημα‐σύμπαν και 
αποτέλεσε την αφόρμηση του προγράμματος.  

1η Δράση 

Παρουσιάσαμε  στο  διαδραστικό  πίνακα,  φωτογραφίες  αστεριών,  αστεροειδών  και  κομη‐
τών, ώστε να απαντήσουμε στο αρχικό ερώτημα. Μπήκαμε στην ιστοσελίδα του European 
Space Agency που αφορά τα παιδιά ESA kids  http://www.esa.int/esaKIDSen/index.html και 
παρατηρήσαμε  διαφορετικά  είδη  ουράνιων  σωμάτων  αστέρια,  πλανήτες,  κομήτες  κ.τ.λ. 
Επόμενο βήμα ήταν τα παιδιά να αποτυπώσουν ζωγραφικά κομήτες σύμφωνα με τις φωτο‐

175/293

_________________________________________________________________________________________________________ 
ISSN: 1792-4146                                                                      i-Teacher.gr                                                      7ο   Τεύχος  -  Ιανουάριος 2014



γραφίες που παρατήρησαν. Με θέμα: «Ο νυχτερινός ουρανός»  τα παιδιά  ζωγράφισαν σε 
χαρτί αστέρια και κομήτες. 

2η Δράση 

Συνεχίζοντας την ενασχόληση μας με τους κομήτες, κατασκευάστηκε ομαδικά μία τρισδιά‐
στατη μορφή κομήτη με πεπεισμένο χαρτί και χαρτόνια, η οποία κρεμάστηκε ως άστρο των 
Χριστουγέννων. Η συγκεκριμένη κατασκευή βραβεύτηκε με το 3ο βραβείο από την ιστοσε‐
λίδα ESA kids http://www.esa.int/esaKIDSen/SEMYAWW1UBH_p_ag.html. Το συγκεκριμένο 
γεγονός ενθουσίασε τα παιδιά και το ενδιαφέρον τους για το διάστημα ενισχύθηκε. 

3η Δράση 

Στη συγκεκριμένη δράση τα παιδιά παρακολούθησαν στον διαδραστικό πίνακα το βίντεο‐
μουσικό  παραμύθι  της  Βασιλικής  Νευροκοπλή  «Το  κορίτσι  που  αγαπούσε  το  φεγγάρι» 
http://www.youtube.com/watch?v=64Qf6D6JNiA.  Αναλύσαμε  την  ιστορία  στα  συστατικά 
της σύμφωνα με την γραμματική των ιστοριών (ήρωες, τόπος‐χρόνος, πρόβλημα και συναί‐
σθημα του ήρωα, δράση του ήρωα, λύση προβλήματος και συναισθήματα του ήρωα, μετά 
τη λύση). Επόμενο βήμα ήταν τα παιδιά να αποτυπώσουν, ζωγραφικά, κάποιο από τα βασι‐
κά συστατικά της ιστορίας και να την αφηγηθούν ατομικά βάσει συγκεκριμένων ερωτήσεων 
(εξάσκηση  αφηγηματικού  σχήματος):  Ποιος  ήταν  ο  ήρωας;  Ποιος  ο  τόπος  και  ο  χρόνος; 
Ποιο ήταν το πρόβλημα που αντιμετώπισε ο ήρωας και πως αισθάνθηκε; Ποια ήταν η δρά‐
ση του;  Πως λύθηκε το πρόβλημα και πως αισθάνθηκε ο ήρωας; Τα παιδιά απάντησαν με 
ζωγραφιά στο χαρτί και καταγράψαμε ατομικά τις απαντήσεις τους.  

4η Δράση 

Ζητήσαμε από  τα παιδιά να φέρουν βιβλία ή πληροφορίες σχετικά με το διάστημα και το 
σύμπαν. Η ανταπόκριση ήταν μεγάλη,  επιλέξαμε  ένα  βιβλίο  και διαβάσαμε πληροφορίες 
για τους πλανήτες και την κίνηση τους (κυκλική γύρω από τον εαυτό τους και γύρω από τον 
ήλιο). Επιστρέψαμε στον διαδραστικό πίνακα όπου τα παιδιά παρακολούθησαν ένα μουσι‐
κό βίντεο με τον τίτλο “Sonera” http://www.youtube.com/watch?v=DnNC8rrb6yc ,  το οποίο 
παρουσίαζε την κίνηση των πλανητών γύρω από τον ήλιο, γαλαξίες, νεφελώματα, κομήτες 
και μετεωρίτες.  

Τα παιδιά, αυθόρμητα μετά την παρακολούθηση του βίντεο, θέλησαν να αναπαραστήσουν 
κινητικά την κίνηση των πλανητών. Μία καρέκλα πήρε τη θέση του ήλιου και τα παιδιά κι‐
νούνταν γύρω από τον εαυτό τους και γύρω από τον «ήλιο». Εκείνη τη στιγμή η ιδέα ενός 
κινητικού παιχνιδιού με κανόνες προέκυψε,  επίσης αυθόρμητα, από  τα παιδιά.  Ένα παιδί 
θα υποδυόταν τον ήλιο και τα υπόλοιπα τους πλανήτες, που θα γύριζαν γύρω του. Οι πλα‐
νήτες δεν έπρεπε να ακουμπήσουν ο ένας τον άλλο καθώς και τον ήλιο, αλλιώς θα καίγο‐
νταν και θα έβγαιναν από το παιχνίδι. 

Φάνηκε ότι τα παιδιά αντιλήφθηκαν έννοιες που απαιτούν αφηρημένη σκέψη καθώς αφο‐
ρούν ένα θέμα δύσκολα προσεγγίσιμο όπως αυτό του διαστήματος. Εκ των υστέρων μάθα‐
με ότι αρκετά παιδιά περιέγραψαν και συζήτησαν το βίντεο που είδαν με τους γονείς τους. 
Τίποτα,  λοιπόν, δεν είναι πιο εύγλωττο από μία εικόνα ή  ένα βίντεο  ιδιαίτερα όταν προ‐
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σπαθούμε να διδάξουμε αφηρημένες έννοιες σε παιδιά της συγκεκριμένης ηλικιακής ομά‐
δας. 

5η Δράση 

Το επόμενο ερώτημα  των παιδιών αφορούσε στον αριθμό και στην ονομασία  των πλανη‐
τών του ηλιακού μας συστήματος. Μέσω του διαδραστικού πίνακα τα παιδιά παρατήρησαν 
σχετικές εικόνες τις οποίες ανιχνεύσαμε στο διαδίκτυο και πληροφορήθηκαν για τους πλα‐
νήτες  του συστήματός μας.  Επισκεφθήκαμε  μία  ακόμα φορά  την  ιστοσελίδα ESA kids  και 
παρακολουθήσαμε  βίντεο  για  τη  δομή  του  ηλιακού  μας  συστήματος 
http://www.esa.int/esaKIDSen/OurUniverse.html    Τα  παιδιά αποτύπωσαν  ζωγραφικά από 
μνήμης το ηλιακό σύστημα σε ανοιχτό φύλλο εργασίας και καταγράφηκαν ατομικά οι πλη‐
ροφορίες που είχαν συλλέξει από το βιβλίο, τις εικόνες και το βίντεο. 

6η Δράση 

Βλέποντας εικόνες με πυραύλους και αστροναύτες τα παιδιά δημιούργησαν ομαδικές συν‐
θέσεις με χαρτί (τεχνική κολλάζ) με θέμα: «Ελληνική αποστολή στη σελήνη». Σχεδίασαν τη 
μορφή ενός αστροναύτη, επιλέγοντας το πλαίσιο και έφτιαξαν κολλάζ σε χαρτόνια. Τα απο‐
τελέσματα της ομαδικής εργασίας τους ήταν εξαιρετικά.  

7η Δράση 

Στο  σημείο  αυτό,  δείξαμε  στα  παιδιά  εικόνες  πάλι  από  την  ιστοσελίδα  ESA  kinds 
http://www.esa.int/esaKIDSen/Starsandgalaxies.htm για να αντιληφθούν πως φαίνεται η γη 
από κάποιο άλλο πλανήτη. Δώσαμε τη δυνατότητα στα παιδιά να επιλέξουν τον τρόπο που 
θα απεικόνιζαν ένα δικό τους σύμπαν, είτε κατασκευάζοντας πλανήτες και αστέρια με πλα‐
στελίνη, είτε  ζωγραφίζοντας με πινέλα  και  τέμπερες. Τα αποτελέσματα  της εργασίας  των 
παιδιών ήταν εντυπωσιακά. Οι συνδυασμοί των χρωμάτων και οι απεικονίσεις των παιδιών 
ήταν εξαιρετικές. 

8η Δράση 

Χρησιμοποιήσαμε  ξανά  τον  διαδραστικό  πίνακα αυτή  τη φορά ως μέσο καλλιτεχνικής έκ‐
φρασης των παιδιών. Τα παιδιά σε ζεύγη ωθήθηκαν να δημιουργήσουν  μία σύνθεση ουρα‐
νίων σωμάτων. Οι επιλογές που χρησιμοποιήθηκαν στο πρόγραμμα της ζωγραφικής ήταν οι 
εξής: 

● Στυλό “pen” 

● “Colors and textures” 

● “Select pen width” 

● Φόντο “Change background color”. 

Τα παιδιά συζήτησαν νωρίτερα τι θα ζωγραφίσουν και μοίρασαν αρμοδιότητες. Ο διαδρα‐
στικός πίνακας τους έδωσε τη δυνατότητα να ζωγραφίσουν πρώτη φορά κάθετα σε μία με‐
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γάλη επιφάνεια. Επιπροσθέτως, τους παρείχε τη δυνατότητα να εφαρμοστεί η Ζώνη Επικεί‐
μενης  Ανάπτυξης  (Vygotsky,  1978)  στο  εσωτερικό  των  ζευγαριών.  Αποτέλεσε  κατάλληλο 
κίνητρο για να συνεργαστούν και να πραγματοποιήσουν ότι σκέφτηκαν.  

9η Δράση 

Δημιουργήσαμε μία ακροστιχίδα στον διαδραστικό πίνακα με θέμα  το σύμπαν. Τα παιδιά 
την έλυσαν ομαδικά χρησιμοποιώντας το στυλό “pen” στο πρόγραμμα της ζωγραφικής. Στο 
τέλος, η ακροστιχίδα με θέμα το διάστημα αποθηκεύτηκε και εκτυπώθηκε. Κρεμάστηκε στη 
συνέχεια στην «παρεούλα». Με  τη συγκεκριμένη διαδικασία,  τα παιδιά  κατανόησαν δύο 
ακόμα δυνατότητες που παρέχει ο διαδραστικός πίνακας, να γράφουν, να αποθηκεύουν και 
να εκτυπώνουν όσα έγραψαν. 

10η Δράση 

Αυτή η δράση ενθουσίασε πραγματικά τα παιδιά καθώς στο νηπιαγωγείο ήρθε ως επισκέ‐
πτης ένας αστροφυσικός – κοσμολόγος για να συζητήσει μαζί τους. Πριν την επίσκεψη του 
«ειδικού» καταγράψαμε τις απορίες των παιδιών σχετικά με το διάστημα και του τις παρα‐
δώσαμε για να συλλέξει το κατάλληλο υλικό (εικόνες, βίντεο) το οποίο θα παρουσίαζε στον 
διαδραστικό πίνακα. Τα παιδιά ήταν πολύ ανυπόμονα για τη συνάντηση και υποδέχτηκαν 
τον  επισκέπτη  με  ενθουσιασμό.  Καθ’ όλη  τη διάρκεια  της  συζήτησης  το  ενδιαφέρον  των 
παιδιών ήταν αμείωτο, οι απορίες που είχαν θέσει λύθηκαν συνοδευμένες από το κατάλλη‐
λο πολυτροπικό υλικό μέσω του διαδραστικού πίνακα. Πριν φύγει ο «ειδικός»  του παρα‐
δώσαμε ως ενθύμιο ένα βιβλίο που είχαν κατασκευάσει τα παιδιά με ζωγραφιές ουράνιων 
σωμάτων.  

11η Δράση 

Η  συγκεκριμένη  δράση  αποτέλεσε  και  το  κλείσιμο  του  προγράμματος. Οργανώσαμε  μία 
μικρή έκθεση των εικαστικών δημιουργιών των παιδιών με τίτλο: «Εικαστικές δημιουργίες 
σχετικά με το διάστημα» και την παρουσιάσαμε στα διπλανά τμήματα νηπιαγωγείου,  κα‐
θώς και στους γονείς των παιδιών. Εκθέσαμε τα εξής έργα των παιδιών: 

Α. Πως θα φαινόταν τα αστέρια, πλανήτες, κομήτες με ένα τηλεσκόπιο  (ζωγραφική με πινέ‐
λα και τέμπερες). 

Β. Το σύμπαν φτιαγμένο από πλαστελίνη. 

Γ. Τον κομήτη (βραβευμένη ομαδική τρισδιάστατη κατασκευή).  

Δ. Τα κολλάζ με θέμα: «Ελληνική αποστολή στη σελήνη». 

Ε.  Εκτυπωμένες  ζωγραφιές  των  παιδιών  από  τη δουλειά  τους  σε  ζεύγη στον διαδραστικό 
πίνακα με θέμα: «Ουράνια σώματα». 

Στ. Την εκτυπωμένη ακροστιχίδα. 
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Συμπεράσματα 

Μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα εστιάσαμε τόσο στη δημιουργική επίλυση προβλη‐
μάτων,  μέσω  χειρισμού  μιας  ευρείας  γκάμας  νοητικών  αναπαραστάσεων  (αφηγηματικό 
σχήμα, νοερές εικόνες κτλ) στα πλαίσια διαθεματικών δραστηριοτήτων, όσο και στην εξε‐
ρεύνηση των δυνατοτήτων του διαδραστικού πίνακα κατά τη διδασκαλία στο νηπιαγωγείο. 
Τα  παιδιά συμμετείχαν  με ευχαρίστηση στις  δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν με 
τον διαδραστικό πίνακα και αφορούσαν στην επεξεργασία πολυτροπικών κειμένων (παρα‐
κολούθηση βίντεο, παρατήρηση εικόνων, ακρόαση μουσικής) και εφαρμογή εκπαιδευτικών 
λογισμικών. Αντιλήφθηκαν αφηρημένες έννοιες  των φυσικών επιστημών  (βαρύτητα, από‐
σταση, μέγεθος), οι οποίες είναι δύσκολα προσεγγίσιμες στα παιδιά της συγκεκριμένης ηλι‐
κιακής ομάδας. 

Ο διαδραστικός πίνακας αποτελεί ένα διδακτικό εργαλείο με μεγάλο εύρος εφαρμογών στα 
πλαίσια  του  αναλυτικού  προγράμματος,  καθώς  αποτελεί  σημαντικό  στοιχείο  ανάπτυξης 
των μαθησιακών κινήτρων στα παιδιά. Παρότι στην προσχολική αγωγή δεν είναι τόσο δια‐
δεδομένος,  ο  διαδραστικός πίνακας μπορεί  να αποδειχθεί  εξαιρετικά  χρήσιμος  κατά  την 
ανάπτυξη  γνωστικών  δραστηριοτήτων.  Στο  σημείο  αυτό  πρέπει  να  σημειωθεί  ότι,  ενώ  η 
χρήση του διαδραστικού πίνακα για καθαρά γνωστικούς σκοπούς είναι τεκμηριωμένη, ελά‐
χιστες αναφορές υπάρχουν σχετικά με τη χρήση του σε δραστηριότητες ελεύθερης έκφρα‐
σης. Το πρόγραμμα πλαισιώθηκε με δραστηριότητες οι οποίες ανέδειξαν την αξία της χρή‐
σης  του διαδραστικού πίνακα, όχι  τόσο ως εργαλείο εποπτικής διδασκαλίας αλλά κυρίως 
ως εργαλείο ενίσχυσης της μαθησιακής διαδικασίας, της κοινωνικής αλληλεπίδρασης,  της 
επικοινωνίας και της συνεργασίας. Καταδείχθηκε ότι η συγκεκριμένη δυνατότητα παρέχεται 
με την κατάλληλη παιδαγωγική εφαρμογή και χρήση ακόμα και στα πλαίσια του νηπιαγω‐
γείου.  

Μέσα από  την ακρόαση μουσικής,  την  παρακολούθηση  βίντεο ή εικόνων  ξεκινήσαμε ένα 
ταξίδι  ερεθισμάτων  και  εμπειριών μαζί με  τα παιδιά.  Για  τους εκπαιδευτικούς, η συνεχής 
αναζήτηση σχετικού πολυτροπικού υλικού σχετικού με το θέμα, το οποίο θα προκαλούσε το 
ενδιαφέρον  των παιδιών αποτέλεσε μια ευχάριστη πρόκληση. Η καταγραφή των αντιδρά‐
σεων των παιδιών κατά την εφαρμογή των δράσεων του προγράμματος ήταν αναγκαία και 
ευχάριστη, καθώς ήταν μία νέα εμπειρία όχι μόνο για τα παιδιά, αλλά και για τους παιδα‐
γωγούς.  

 Ο διαδραστικός πίνακας αποτέλεσε αφορμή και παράλληλα μέσο επικοινωνίας και συνερ‐
γασίας μεταξύ  των μαθητών. Η συναισθηματική  οργάνωση  των παιδιών σημειώθηκε από 
τις παρατηρήσεις μας και τις καταγραφές. Οι  ομάδες των παιδιών με χρήση διαδραστικού 
πίνακα παρουσίασαν συνεργατικές αλληλεπιδράσεις, λεκτικά και σωματικά: σύρε το ποντί‐
κι, πάτησε το πινελάκι, να σου δείξω πώς να σβήνεις. Επιπροσθέτως, θα πρέπει να αναφερ‐
θεί  η διαπίστωση  ανάπτυξης  μεταγνωστικών  δεξιοτήτων,  από  τα παιδιά, σε περιπτώσεις 
που μετέφεραν, λεκτικά, τις παρατηρήσεις τους και σε άλλες δραστηριότητες. 

Ανέπτυξε, λοιπόν,  την ευελιξία και τη δημιουργικότητά  τους στο πεδίο των νέων  τεχνολο‐
γιών,  ενώ παρείχε  τεράστιες δυνατότητες  επεξεργασίας του εκάστοτε  λογοτεχνικού βιβλί‐
ου. Όπως φάνηκε,  τα παιδιά  έμαθαν πολύ  γρήγορα  να χρησιμοποιούν το πρόγραμμα  της 
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ζωγραφικής, είτε για γραφή, είτε για καλλιτεχνική έκφραση. Παράλληλα αντιλήφθηκαν τις 
δυνατότητες αποθήκευσης, προβολής και εκτύπωσης  των έργων τους, οι οποίες   παρέχο‐
νται. Εξοικειώθηκαν, λοιπόν, ευχάριστα με τις νέες τεχνολογίες χωρίς να είναι αυτός ο πρω‐
τεύοντας στόχος του προγράμματος.  
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Μαθησιακές Διαφορές  στα Μαθηματικά και Εκπαιδευτικά Ηλεκτρονικά Διαδικτυακά 
Παιχνίδια στο Διαδραστικό Πίνακα‐ Μια πρώτη προσέγγιση στην Πράξη. 

 
 

Ξεναρίου Καλλιόπη 
Μαθηματικός Β/θμιας Εκπ/σης, Μ. ED. Πληροφορική στην Εκπαίδευση 

pxenariou2000@yahoo.com 
 

Περίληψη 

Μπορεί  το  ηλεκτρονικό  ομαδικό  παιχνίδι  να  ενταχθεί  στην  εκπαιδευτική  διαδικασία  και 
συγκεκριμένα στη διδασκαλία των μαθηματικών σε ένα προσαρμοσμένο για την υποστήρι‐
ξη των μαθησιακών δυσκολιών   πρόγραμμα; Εάν ναι, κάτω από ποιες προϋποθέσεις; Πως 
μπορεί αυτό να υλοποιηθεί στην πράξη; Προς την κατεύθυνση της διερεύνησης των ερωτη‐
μάτων  αυτών  σχεδιάστηκε,  αναπτύχθηκε  και  υλοποιήθηκε  κατά  το  έτος  2012‐1013  μια 
δράση με  μορφή  πολιτιστικού προγράμματος στην  Α  Τάξη  του  Γυμνασίου Καπανδριτίου. 
Στον  παρόν  άρθρο  γίνεται  παρουσίαση  κάποιων στοιχείων αυτού  του προγράμματος  και 
κάποιων πρώτων εκτιμήσεων από την υλοποίησή   του. 

Λέξεις ‐ κλειδιά: Μαθησιακές διαφορές, Μαθηματικά, Εκπαιδευτικά Ηλεκτρονικά Παιχνίδια 
 

Θεωρητικό πλαίσιο και θέση του προβληματισμού 

Ο  όρος μαθησιακές  δυσκολίες χρησιμοποιείται  στην  εκπαίδευση  πολυσυλλεκτικά για  να 
συμπεριλάβει όλους τους μαθητές που χρήζουν ειδικής εκπαιδευτικής βοήθειας, σε ένα ή 
περισσότερα σχολικά μαθήματα και γίνονται αρχικά αντιληπτές από τον/την εκπαιδευτικό 
της τάξης με κριτήριο την συγκεκριμένη ύλη διδασκαλίας.   Αξιοσημείωτο είναι ότι από τις 
δυσκολίες αυτές μόνο ένα μικρό μέρος οφείλεται σε ενδογενή καθαρά οργανικά αίτια ενώ 
ένα μεγάλο  ποσοστό  αντανακλά  τις  αναπόφευκτες διαφορές  ενός συνόλου μαθητών  της 
ίδιας ηλικίας, οι οποίες οφείλονται αποκλειστικά  σε εξωγενείς παράγοντες (όπως το περι‐
βάλλον τους, οι διδακτικές εμπειρίες και τα βιώματα που είχαν μέχρι τότε κτλ.) (Κεσσανίδης  
κ.α, 2009). Αν και πολλές φορές οι εκπαιδευτικοί ερμηνεύουν συχνά αυτές τις κοινωνικές 
ανισότητες  των μαθητών  τους ως φυσικές διαφορές νοητικής  ικανότητας  (Παπαελευθερί‐
ου, 2009),  η άποψη που είναι σήμερα αποδεκτή διατυπώνεται από το Γάλλο γενετιστή Jac‐
quard (Jacquard, 1995) σύμφωνα με τον οποίο «όλοι ανεξαρτήτως οι άνθρωποι και των δύο 
φύλων έχουν το εγγενές (κληρονομημένο) ποσοστό ευφυΐας που χρειάζεται για να ολοκλη‐
ρώσουν με επιτυχία όλες της βαθμίδες της εκπαίδευσης μέχρι και την ανώτερη πανεπιστη‐
μιακή»(Δραγώνα κ.α, 2001). Η θέση βέβαια  αυτή δεν αναιρεί  το  γεγονός  ότι  τα διάφορα 
μαθησιακά επίπεδα υφίστανται και ότι η απόσταση μεταξύ τους αυξάνεται όσο αυξάνεται η 
ηλικία των μαθητών (λογική των χαμένων κρίκων της αλυσίδας) με αποτέλεσμα το πρόβλη‐
μα συχνά  να  είναι  ιδιαίτερα  εμφανές  και  δύσκολα αντιμετωπίσιμο  πλέον στις  τάξεις  του 
Γυμνασίου. Καταλήγουμε έτσι στο πρώτο ζητούμενο που είναι : Τι μπορεί να κάνει ένας εκ‐
παιδευτικός    του  Γυμνασίου  για  να  ανακόψει  το  μαθησιακό  χάσμα  των  μαθητών  αυτών 

(που ενδεχομένως να αποτελούν το 20%   μιας τάξης, ανήκοντας σε διαφορετικά τμήματα) 

και να κάνει τις προσφερόμενες γνώσεις πιο κατανοητές; 
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Μια πρόταση βασισμένη τόσο στο ΑΠΣ/ΔΕΠΠΣ Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΑΠΣ, 2002) όσο 
και  το ΑΠΣ/ ΔΕΠΠΣ  Ειδικής Αγωγής  (ΑΠΣ,  2004)  είναι  να παρέχει  στους μαθητές αυτούς 
πρόσθετη ειδική εκπαιδευτική υποστήριξη με συγκεκριμένες διαφοροποιήσεις του υπάρχο‐
ντος πλαισίου.  Καταλήγουμε  έτσι  στο  δεύτερο  ζητούμενο  που  είναι:  Τι  διαφοροποιήσεις 
απαιτεί το προσαρμοσμένο πρόγραμμα μιας τέτοιας υποστηρικτικής δράσης και ποια είναι 

τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για την οργάνωση και την υλοποίηση του; 

Σύμφωνα πάλι με το ΑΠΣ (ΑΠΣ, 2004) ένα προσαρμοσμένο πρόγραμμα μπορεί να περιλαμ‐
βάνει  διαφοροποιήσεις  σε  επίπεδο:  α)διδακτικών  στόχων  και  γνωστικού  περιεχομένου, 
β)διδακτικής προσέγγισης και οργάνωσης  τάξης και μαθητικού δυναμικού,  γ)μαθησιακών 
δραστηριοτήτων  και  εκπαιδευτικού  υλικού,  δ)αξιολόγησης  μαθητών  και  προγράμματος. 
Επίσης για την οργάνωση και υλοποίηση ενός τέτοιου προγράμματος πρέπει να ακολουθη‐
θεί μια σειρά αλληλένδετων βημάτων όπως: Α)η αρχική εκτίμηση και ανάλυση των μαθη‐
σιακών  αναγκών,  Β)η  έγκαιρη  επιλογή  διδακτικών  στόχων,  Γ)η  προσαρμογή  των  κοινών 
πρακτικών διδασκαλίας στην παρουσίαση της ύλης (όπως η εκμετάλλευση των Νέων Τεχνο‐
λογιών), Δ)η οργάνωση του σχολικού χώρου, χρόνου και υλικού, Ε) η οργάνωση δραστηριο‐
τήτων και εργασιών σε μικρά βήματα, η συμπλήρωση τους από  κατάλληλο  και  ελκυστικό 
υλικό και η συνοδεία τους από συνεχή καθοδήγηση και ανατροφοδότηση και  ΣΤ)η συστη‐
ματική αξιολόγηση παιδιών και προγράμματος. 

Ερχόμενοι  τώρα  στα  μαθηματικά  διαπιστώνουμε  ότι  πέρα  από  τους  προαναφερόμενους 
παράγοντες που επηρεάζουν γενικότερα  τις  μαθησιακές διαφορές, η φύση  του  ίδιου  του 
αντικειμένου  καθιστά  τη μάθηση  του μια ακόμα πιο πολύπλοκη διαδικασία,  εμπλέκοντας 
επιπλέον παράγοντες.  Κατά  τον Piaget  (Piaget, 1962) «η φυσική  και  η  λογικομαθηματική 
γνώση είναι οι δυο μείζονες τύποι ή πόλοι γνώσης.  Η φυσική γνώση είναι η γνώση των α‐
ντικειμένων  στην  εξωτερική  πραγματικότητα  ενώ  η  λογικομαθηματική  γνώση  συνίσταται 
από σχέσεις που το κάθε άτομο οικοδομεί μόνο του συντονίζοντας τις απλές σχέσεις μεταξύ 
των αντικειμένων που είχε δημιουργήσει νωρίτερα». Για το λόγο αυτό στις μαθησιακές δυ‐
σκολίες στα μαθηματικά υπεισέρχονται και άλλοι παράγοντες όπως  τα νοητικά στάδια,  η 
προηγούμενη  εμπειρία  και  η  παρουσίαση  του  προς  μάθηση  αντικειμένου  (Αμπράζη, 
2010). Από την άλλη σύμφωνα πάλι με τον Piaget (Piaget, 1948)  όλοι οι μαθητές έχουν την 
ικανότητα να κάνουν μαθηματικούς συλλογισμούς,  αν αφενός στρέψουμε  την προσοχή 

τους προς δραστηριότητες που τους ενδιαφέρουν και αφετέρου καταφέρουμε με αυτή τη 

μέθοδο  να  απομακρύνουμε  τις  συναισθηματικές  αναστολές  που  πολύ  συχνά  τους  δη‐

μιουργούν  ένα  αίσθημα  κατωτερότητας  στα  μαθήματα  αυτού  του  τομέα.  Καταλήγουμε 
έτσι στο  τρίτο  ζητούμενο  που  είναι:   Ποιες  είναι  εκείνες οι  δραστηριότητες που  ενδιαφέ‐
ρουν ένα παιδί/ έφηβο σήμερα ώστε εστιάζοντας την προσοχή του προς αυτές να απομα‐

κρύνουμε σταδιακά  το φόβο του απέναντι στο αντικείμενο; 

Μια πρώτη σκέψη διαχρονικού χαρακτήρα είναι το παιχνίδι. Ενδιαφέρον στοιχείο μάλιστα 
είναι ότι   το ομαδικό παιχνίδι σύμφωνα με τους Kamii & De Vries (Kamii & De Vries, 1980) 
αποτελεί την ιδανικότερη συνθήκη  μάθησης καθώς το παιδί για να παίξει ένα σωστά σχε‐
διασμένο και ενδιαφέρον παιχνίδι, χαλαρώνει και ταυτόχρονα συγκεντρώνεται – χαλαρώνει 
γιατί  το  παιχνίδι  είναι  διασκεδαστικό  και  συγκεντρώνεται   γιατί  περιέχει  δυσκολίες  και 
προκλήσεις. Το παιδί που είναι χαλαρό και συγκεντρωμένο βρίσκεται σε ιδανική κατάσταση 
για να μάθει κάτι. Ειδικότερα τα ομαδικά παιχνίδια δίνουν την ευκαιρία στα παιδιά να σκε‐
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φτούν, να υποθέσουν, να αμφισβητήσουν και  να επαληθεύσουν.  Επιπλέον οι  μέχρι  τώρα 
παρατηρήσεις δείχνουν ότι οι διαφορές των μαθητών φαίνεται να ελαχιστοποιούνται όταν 
αυτά συγκεντρώνονται στο παιχνίδι (χωρίς όμως μέχρι τώρα αυτή η σημαντική διαπίστωση 
να  ληφθεί  υπόψη από  την  εκπαιδευτική  κοινότητα, ώστε  να  γίνει  περαιτέρω  έρευνα  και  

κατάλληλη  παιδαγωγική  αξιοποίηση  των  αποτελεσμάτων  της,  όσον  αφορά  την  συνεκπαί‐

δευση παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες στα κανονικά σχολεία (Αμπράζη, 2010)).  

Τι  είδους όμως παιχνίδι  παίζει ο σημερινός  έφηβος  που  ζει  στο δωμάτιο  των «παιδιών»  
ίσως  για  ακόμη  λίγο, με αναμμένους  τους υπολογιστές 24 ώρες  το εικοσιτετράωρο,  επτά 
ημέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο (Μεϊμάρης, 2009);   Έρευνες σε ευρωπαϊκό επί‐
πεδο δείχνουν ότι:  Α) ο περισσότερος χρόνος (που αφιερώνεται ανά ημέρα σε τρία διαφο‐
ρετικά αλληλεπιδραστικά  μέσα:  το  διαδίκτυο,  τον  ηλεκτρονικό  υπολογιστή  ‐για  εργασίες 
εκτός παιχνιδιών‐ και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια) αφορά στην ενασχόληση με τα ηλεκτρονικά 
παιχνίδια (11 ευρωπαϊκές χώρες, 6‐16 ετών, Johannes, Beentjes, et al, 2001), Β)η δημοφιλέ‐
στερη  μεταξύ όλων  δραστηριότητα  είναι  το  «μοναχικό»  παίξιμο  ηλεκτρονικού  παιχνιδιού 
και η δεύτερη  δημοφιλέστερη δραστηριότητα η ενασχόληση με τα  ηλεκτρονικά παιχνίδια 
αλλά σε συνεργασία με άλλα άτομα (ομαδικό παιχνίδι)(και τα δύο φύλα, όλες τις ηλικιακές 
ομάδες  του δείγματος  (6‐13  ετών), Feierabend  και Klingler, 2001),  Γ)  μεταξύ  των αγοριών  
δημοφιλέστερη  δραστηριότητα  είναι  το  ομαδικό  παιχνίδι  στον  υπολογιστή  (12‐19  ετών, 
Fromme, 2003),  ενώ  το  ενδιαφέρον  των  κοριτσιών  είναι  σίγουρα  λιγότερο  (Inkpen et al., 
1994) αλλά αυξάνεται όταν τα  ηλεκτρονικά είναι  εστιασμένα στην ιστορία, στη διαδραστι‐
κή αφήγηση, την ανάπτυξη του χαρακτήρα και τη συνεργασία (Cassell & Jenkins, 1998). 

Οδηγούμαστε έτσι σε έναν πιο συνολικό αλλά και στοχευμένο προβληματισμό που  είναι: 
Μπορεί το ηλεκτρονικό ομαδικό παιχνίδι να ενταχθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία και 

συγκεκριμένα στη διδασκαλία των μαθηματικών σε ένα προσαρμοσμένο για την υποστή‐

ριξη  των  μαθησιακών  δυσκολιών  πρόγραμμα;  Εάν  ναι,  κάτω  από  ποιες  προϋποθέσεις; 

Πως μπορεί αυτό να υλοποιηθεί στην πράξη; 

Προς  αυτήν  την  κατεύθυνση  σχεδιάστηκε,  αναπτύχθηκε  και  υλοποιήθηκε  κατά  το  έτος 
2012‐1013  μια  δράση  με μορφή πολιτιστικού  προγράμματος στην  Α Τάξη  του  Γυμνασίου 
Καπανδριτίου με τίτλο : «Μαθηματικά… με χαμόγελο ‐Παίζοντας μαθηματικά παιχνίδια στο 
διαδραστικό πίνακα: μια ιστορία για την ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης, της συλλογικότητας 
και  του  αλληλοσεβασμού».  Στόχος  του  παρόντος  άρθρου  είναι  η  παρουσίαση  κάποιων 
στοιχείων αυτού του προγράμματος και κάποιων πρώτων εκτιμήσεων από την υλοποίησή 
του.  

Σχεδιασμός Προγράμματος 

Ήδη από το 1990  τα ηλεκτρονικά παιχνίδια ψυχαγωγίας με εκπαιδευτικό προσανατολισμό 
(edutainment = education + entertainment)  (Embi & Hussain, 2005)  έχουν  προκαλέσει  το 
έντονο  ενδιαφέρον  της  εκπαιδευτικής  κοινότητας  τόσο  σε  ελληνικό  (Mαραγκός &  Γρηγο‐
ριάδου, 2005, Αντωνίου, 2009, Κουτρουμάνος & Νικολοπούλου, 2009) όσο και σε διεθνές 
επίπεδο (Prensky, 2009), ενδιαφέρον που έχει πλέον εστιαστεί στην υιοθέτηση των κατάλ‐
ληλων μεθόδων για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος το οποίο να συνδυάζει την ψυχαγω‐
γία με την εκπαίδευση.  
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Όσον αφορά  δε τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για την εφαρμογή των ηλε‐
κτρονικών παιχνιδιών στην τάξη με στόχο την υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας ήδη 
έχει γίνει έρευνα και μελέτη από την ερευνητική ομάδα ΤΕΕΜ (ΤΕΕΜ, 2002) που δείχνει ότι  
απαιτείται ένας συνδυασμός του σχεδιασμού περιεχομένου των ηλεκτρονικών παιχνιδιών 
καθώς και των βασικών αρχών διαχείρισης μίας τάξης. Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με την 
έρευνα απαιτείται  ιδιαίτερη  προσοχή  και  σχεδίαση  στα  εξής  θέματα:  1.Προκαθορισμένα 
σενάρια,  2.Ακρίβεια  περιεχομένου,  3.Πραγματικός  κόσμος,  4.Διασύνδεση  με  το  χρήστη, 
5.Πρόκληση  για  συνεργασία,  6.Προοδευτικότητα  δυσκολίας,  7.Χρόνος,  8.Ήχος, 
9.Αποθήκευση κατάστασης.  

Από τη Θεωρία στην Πράξη 

Στοιχεία  του Προγράμματος 
Η υποστηρικτική  δράση υλοποιήθηκε  –όπως προαναφέρθηκε‐  με  τη  μορφή πολιτιστικού 
προγράμματος, στην αίθουσα διαδραστικού πίνακα του Γυμνασίου Καπανδριτίου για 5 μή‐
νες (15/11/2012‐ 15/4/2013), 2 ώρες εβδομαδιαίως εκτός σχολικού ωραρίου (συγκεκριμένα 
1 ώρα κάθε   Τρίτη και κάθε Παρασκευή μετά τη λήξη του κανονικού ωρολογίου προγράμ‐
ματος).  Στην ομάδα της προγράμματος  συμμετείχαν 17 μαθητές/τριες της Α Γυμνασίου (4 
αγόρια –ποσοστό 24% και 13 κορίτσια – ποσοστό 76%). Η συγκρότηση της ομάδας έγινε σε 
εθελοντική βάση μετά από κατ’  ιδίαν προτάσεις της διδάσκουσας σε μαθητές οι οποίοι ε‐
ντοπίστηκαν να αδυνατούν σε στοιχειώδεις δεξιότητες πάνω στις τέσσερις πράξεις των φυ‐
σικών αριθμών. Αξιοσημείωτο είναι ότι η ομάδα δεν περιελάμβανε μαθητές με διαγνωσμέ‐
νες μαθησιακές δυσκολίες  (πχ.  δυσλεξία), οι  οποίοι μπορούσαν να ανταποκριθούν  ικανο‐
ποιητικά στις προαπαιτούμενες για την Α Γυμνασίου προαναφερόμενες δεξιότητες. Συγκε‐
κριμένα από την ομάδα μόνο 2 μαθητές είχαν διάγνωση σχετική με ειδικές μαθησιακές α‐
νάγκες (ποσοστό 12%) ενώ όλοι οι υπόλοιποι συμμετέχοντες (15 άτομα‐ ποσοστό 88%) δεν 
είχαν για ποικίλους λόγους εμπλακεί σε οποιουδήποτε μορφής διαγνωστικό για τις μαθη‐
σιακές τους δυσκολίες έλεγχο. Επίσης  αξίζει να αναφερθεί ότι  το ποσοστό των αλλοδαπών 
μαθητών που συμμετείχε στην ομάδα  άγγιζε το 48% (8 μαθητές) από τους οποίους 2 συνέ‐
χιζαν να έχουν σοβαρότατα προβλήματα με τη χρήση και κατανόηση  της ελληνικής γλώσ‐
σας, παρά το γεγονός ότι ζούσαν πάνω από δύο χρόνια στην Ελλάδα. 
 

Μεδοθολογία  του προγράμματος 
Προκειμένου  να αντιμετωπιστεί  ένα μέρος  των ψυχολογικών δυσκολιών  που  συνδέονταν 
με τις μαθησιακές δυσκολίες  των παιδιών αυτών  (μαθηματικοφοβία, έλλειψη αυτοπεποί‐
θησης, δυσκολία εξωτερίκευσης προβλήματος, μειωμένη αναζήτηση βοήθειας και συνερ‐
γασίας, αυξημένος αναγκαίος προσωπικός χρόνος για ισότιμη συμμετοχή σε δραστηριότη‐
τες) βασικά στοιχεία λειτουργίας της ομάδας ήταν αφενός η έλλειψη τυπικής αξιολόγησης 
και αφετέρου οι συζητήσεις πάνω στο σεβασμό των ατομικών δυσκολιών και της ατομικής 
προσπάθειας και η καλλιέργεια  της αυτοεκτίμησης μέσα από τη συνεργασία και την αλλη‐
λοβοήθεια. Για το λόγο αυτό πέρα από τη ροή των ομαδικών παιχνιδιών, κάθε μαθητής είχε 
τον προσωπικό φάκελο εργασίας στον οποίο η διδάσκουσα προσέθετε υποστηρικτικό υλικό   
για την κατανόηση των δεξιοτήτων που απαιτούσαν τα επιμέρους εκπαιδευτικά παιχνίδια, 
πάνω στο οποίο ο μαθητής μπορούσε να  εργάζεται με τους δικούς τους ρυθμούς  (ακόμα 
και στο σπίτι του αν επιθυμούσε) ζητώντας βοήθεια όπου και όποτε χρειαζόταν. Συνήθως ο 
χρόνος διαπραγμάτευσης μιας γνωστικής περιοχής (π.χ. προπαίδεια) προσεγγιζόταν σε αρ‐
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κετές συναντήσεις  και με διαφορετικά παιχνίδια έτσι ώστε όλοι οι μαθητές να  έχουν  τον 
απαιτούμενο για αυτούς  χρόνο να διαπραγματευτούν το εκπαιδευτικό υλικό.  

Μια τυπική ωριαία συνάντηση περιλάμβανε: αρχικό παιχνίδι διαπίστωσης δυσκολιών, πα‐
ρουσίαση  των δεξιοτήτων  που απαιτούνται  για  τη διεξαγωγή  του από  την  εκπαιδευτικό, 
εξάσκηση‐προπόνηση πάνω στο εκπαιδευτικό υλικό, συγκρότηση ομάδων αλληλοβοήθειας, 
παιχνίδια, διαπίστωση των λαθών και συζήτηση πάνω σ’ αυτά.  Ο προγραμματισμός αυτός 
ήταν ευέλικτος σύμφωνα κάθε φορά με τις ανάγκες της ομάδας πχ. μπορεί μια ολόκληρη 
ωριαία συνάντηση να αφορούσε στην εξάσκηση και η επόμενη να αφορούσε μόνο σε παι‐
χνίδια.  Αρχικά προκειμένου  να  καλλιεργηθούν  οι δεσμοί  ανάμεσα στα  μέλη  της  ομάδας, 
αλλά και να αξιοποιηθούν τα οφέλη της εμπλοκής στο ατομικό παιχνίδι, στόχος των παιχνι‐
διών ήταν  η  ατομική συμβολή  για  την  ολοκλήρωση μιας δραστηριότητας  (πχ.  μια  πίστα/ 
επίπεδο) στο παιχνίδι, η οποία όμως γινόταν με τη βοήθεια όλων. Προς το τέλος των συνα‐
ντήσεων  έλαβαν  χώρα  και  παιχνίδια  που  απαιτούσαν  τη  δημιουργία  επιμέρους  ομάδων 
(ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες). 

Έγινε η κατάλληλη επιλογή παιχνιδιών ώστε αυτά να αποτρέπουν την  εμφάνιση  βίαιης και  
επιθετικής συμπεριφοράς,  τη δημιουργία  αρνητικών στερεοτύπων σε  σχέση  με  το  γυναι‐
κείο φύλο και να παρέχουν ισόποσα ερεθίσματα σχετικά με τις πραγματικές  εμπειρίες των 
μαθητών και το φανταστικό/ παραμυθικό στοιχείο (για να κεντρίζουν αφενός τη φαντασία 
των παιδιών και  να διατηρούν αφετέρου  την επαφή τους με τον πραγματικό κόσμο). Επι‐
πλέον δόθηκε  προσοχή  από  την  εκπαιδευτικό στην  παροχή  κατάλληλων οδηγιών  για  την 
διεξαγωγή των παιχνιδιών, τη σταδιακή  ρύθμιση του βαθμού δυσκολίας ώστε να μην προ‐
καλεί ανία αλλά ούτε απογοήτευση, την χρήση ή μη χρονικών περιορισμών όταν αυτό δη‐
μιουργούσε καταστάσεις άγχους‐σε ορισμένους μαθητές‐ και  την κατάλληλη ρύθμιση του 
ήχου όταν αυτός σύμφωνα με  τη γνώμη  της ομάδας μπορούσε  να λειτουργήσει ως μέσο 
ενθάρρυνσης ή ως παράγοντας διάσπασης. 

Θεματολογία και ροή δραστηριοτήτων 
Στην αρχική συνάντηση, αφού συζητήθηκε ο σκοπός,  καθορίστηκαν οι αρχές  και συναπο‐
φασίστηκε ο τρόπος λειτουργίας της ομάδας, ξεκίνησε μέσω του πρώτου παιχνιδιού η συλ‐
λογική ανίχνευση των πρωταρχικών ελλείψεων /δυσκολιών.  Για το λόγο αυτό χρησιμοποι‐
ήθηκε  η  ιστοσελίδα  (https://sites.google.com/site/mathfungames),  η  οποία  περιλαμβάνει 
συνδέσμους μαθηματικών παιχνιδιών οργανωμένους σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμ‐
μα του Γυμνασίου. Εκεί αρχικά επιλέχθηκε το παιχνίδι «Λαγός και Λύκος», το οποίο αναφέ‐
ρεται στις 4 πράξεις των φυσικών και έχει μεγάλες δυνατότητες επιλογής χρόνου και βαθ‐
μού δυσκολίας. Εντοπίστηκαν ελλείψεις πάνω στην πρόσθεση με κρατούμενο και στην α‐
φαίρεση με δανεικό και σοβαρότατα προβλήματα πάνω στον πολλαπλασιασμό και τη διαί‐
ρεση. Προκειμένου να προκύψει η ικανοποίηση της κατάκτησης του πρώτου βήματος  στις 
αρχικές συναντήσεις έγινε εστίαση του παιχνιδιού μόνο στα θέματα  πρόσθεσης και αφαί‐
ρεσης.  Σε  επόμενες συναντήσεις ακολούθησε  η  εστίαση  στον πολλαπλασιασμό.  Η  πρώτη 
επαφή με την προπαίδεια έγινε μέσα από ένα παιχνίδι γνώριμο και αγαπητό σε μερικούς 
μαθητές, την χιονοπροπαίδεια (e‐ math.eduportal.gr).  Ακολούθησε η εξάσκηση πάνω στην 
προπαίδεια  μέσα από  διάφορα παιχνίδια  (www.free‐training‐tutorial.com),  που  περιλάμ‐
βαναν διάφορες δραστηριότητες όπως πχ. πτήση πάνω από μια πόλη με αερόστατο, συμ‐
μετοχή σε αγώνες  δρόμου  (www.mymathgames.com)  κτλ. Αφού ολοκληρώθηκε ο πρώτος 

186/293

_________________________________________________________________________________________________________ 
ISSN: 1792-4146                                                                      i-Teacher.gr                                                      7ο   Τεύχος  -  Ιανουάριος 2014



0

2

4

6

8

10

12

αν
ύπ
αρ
κτ
η-

 ελ
άχ
ιστ
η

μικ
ρή

μέ
τρ
ια

με
γά
λη

πο
λύ

 μ
εγ
άλ
η

αλλαγή στάσης

αλλαγή βαθμού εμπλοκής
στη σχολική τάξη

αλλαγής γνωστικής
κατάστασης στο
αντικείμενο

κύκλος  της  προπαίδειας  με  παιχνίδια  αντιστοίχησης  γινομένων  και  αποτελεσμάτων  
(http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/matching/), οι μαθητές εξασκήθηκαν στον 
πολλαπλασιασμό  (πχ.  μονοψηφίου  με  διψήφιο  με  κίνητρο  να  παίξουν  basket  (math‐
play.com))  και  προχώρησαν στην  ανάποδη  συλλογιστική διαδικασία  ‐δηλαδή  εύρεση  των 
παραγόντων  συγκεκριμένου  γινομένου‐  ανιχνεύοντας  μετεωρίτες 
(arcademicskillbuilders.com).  Στόχος  της  τελευταίας  αυτής  δραστηριότητας  ήταν  να  γίνει 
μια εισαγωγή στην πράξη της διαίρεσης, η οποία ήταν το επόμενο αντικείμενο ενασχόλη‐
σης. Στη διαίρεση αφού έπαιξαν τους μαθητευόμενους μάγους (mrnussbaum.com) και έκα‐
ναν άλλες δραστηριότητες όπως το να πετάξουν με δράκους πάνω από μεσαιωνικά κάστρα 
(www.free‐training‐tutorial.com),  κατέληξαν  στο  δύσκολο  εγχείρημα  διαίρεσης  τριψήφιου 
με διψήφιο, εξερευνώντας τον θησαυρό τον Μάγιας (mrnussbaum.com). Ολοκληρώνοντας 
τον πρώτο αυτό κύκλο δραστηριοτήτων με εστίαση  σε θέματα ειδικότερου ενδιαφέροντος 
που άπτονται στην ύλη της A γυμνασίου (όπως η έννοια και ο υπολογισμός δύναμης φυσι‐
κού αριθμού), σταδιακά οι μαθητές οδηγήθηκαν στο να παίξουν  το γνωστό «τηλεοπτικό» 
παιχνίδι «εκατομμυριούχος» πάνω στην προτεραιότητα πράξεων (math‐play.com). Το γεγο‐
νός  αυτό προκάλεσε μεγάλη ευχαρίστηση στην ομάδα καθώς είχε άμεση συνάφεια με την 
επάρκεια πλέον ολοκλήρωσης δραστηριοτήτων του αναλυτικού προγράμματος της συγκε‐
κριμένης τάξης.   

Η έναρξη του δεύτερου κύκλου έγινε με την εισαγωγή στο κλάσμα μέσα από ένα παιχνίδι 
αισθητοποίησης  της έννοιας  του κλάσματος  (www.fuelbrain.com),  το οποίο  είχε πολύ με‐
γάλη ανταπόκριση ακόμα και από μαθητές που δύσκολα συμμετείχαν.  Η ομάδα προχώρη‐
σε  εκπαιδεύοντας  μαϊμουδάκια  στο  να  εντοπίζουν  ισοδύναμα  κλάσματα 
(www.fractionmonkeys.co  /uk).    Ακολούθησε αρκετή  προπόνηση  πάνω  στην  απλοποίηση 
και τις πράξεις των κλασμάτων μέχρι να ολοκληρωθεί  και ο δεύτερος κύκλος, η λήξη του 
οποίου βρήκε την ομάδα χωρισμένη σε υποομάδες να παίζει  με τις πράξεις των κλασμάτων 
(math‐ play.com). 

Δυστυχώς  ο  τρίτος  σχεδιαζόμενος  κύκλος  με  θέματα  γεωμετρίας  διακόπηκε  κατά  την  έ‐
ναρξή του, καθώς στο σχολείο μετά τις 15/4/2013 ξεκίνησε το πρόγραμμα της ενισχυτικής 
διδασκαλίας, το οποίο υλοποιούνταν τις ώρες που λάμβανε χώρα και το συγκεκριμένη πρό‐
γραμμα, με αρκετούς μαθητές που συμμετείχαν σε αυτό. 

  Αποτελέσματα 

Πίνακας 1: Αποτελέσματα 
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Λόγω  της  εσπευσμένης ολοκλήρωσης  του προγράμματος  δεν δόθηκε η  ευκαιρία  για  την 
σχεδιαζόμενη αξιολόγησή του από την πλευρά των μαθητών μέσω ερωτηματολογίων. Από 
την πλευρά της εκπαιδευτικού μια υποκειμενική εκτίμηση που αφορά στην αλλαγή  στάσης 
απέναντι στα μαθηματικά (εξέλιξη συμμετοχής των μαθητών τόσο στην ομάδα όσα και στην 
τάξη)   αλλά και στη μαθησιακή τους πρόοδο είναι ότι  το όλο εγχείρημα επηρέασε θετικά 
την στάση των μαθητών και αύξησε αρκετά το βαθμό εμπλοκής τους με το αντικείμενο στη 
σχολική τάξη. Επίσης σε σχέση με τη γνωσιακή τους κατάσταση η πλειοψηφία των μαθητών 
έκανε από μέτρια  έως  αξιοσημείωτη αλλαγή  σχετιζόμενη  πάντα  με  το  σημείο αφετηρίας 
της. Στον πίνακα (πίνακας 1) που παρατίθεται αποτυπώνεται με μεγαλύτερη ακρίβεια η υ‐
ποκειμενική άποψη της εκπαιδευτικού για την επίδραση της παρέμβασης στους εμπλεκό‐
μενους μαθητές, η οποία διαμορφώθηκε από τους προσωπικούς   φακέλους των μαθητών 
και την πορεία της σχολικής τους  επίδοσης .  

Συμπεράσματα 

Σε μια εποχή ιδιαίτερα απαιτητική τόσο ως προς τις γνωστικές όσο και προς τις κοινωνικές 
δεξιότητες των μαθητών μας, οι εκπαιδευτικοί οφείλουμε να δράσουμε δοκιμάζοντας υπο‐
στηρικτικές μεθόδους για τις οποίες υπάρχουν θετικές ενδείξεις ως προς την αποτελεσματι‐
κότητα τους. Βέβαια το συγκεκριμένο εγχείρημα υπέδειξε για ακόμη μια φορά ότι γενικότε‐
ρα η αποτελεσματικότητα οποιωνδήποτε εκπαιδευτικών μεθόδων και στρατηγικών εξαρτά‐
ται από πολλούς παράγοντες όπως τα προσωπικά χαρακτηριστικά του μαθητή  (φύση μα‐
θησιακών δυσκολιών), τις προτιμήσεις και τις συμπεριφορές του, την εμπλοκή του στις δια‐
δικασίες, τη λειτουργία της ομάδας κ.α. Παρόλα αυτά οι πρώτες ενδείξεις υπήρξαν αρκετά 
ενθαρρυντικές για μια περισσότερο οργανωμένη έρευνα προς αυτή την κατεύθυνση. 
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Μια διδακτική πρόταση για τάξεις με πολυπολιτισμική σύνθεση με τη χρήση ΤΠΕ 
 

          
Καψάλη Μαργαρίτα   Κολίτσα Χρυσούλα   Χειλάκη Αγγελική 

Φιλόλογος  Ιστορικός‐Νηπιαγωγός Δασκάλα 
makapsa@yahoo.gr  chrisa30@msn.com  xilakiag@gmail.com 

 

 
Περίληψη 

 
Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται  ένα τρίωρο σχέδιο εργασίας με θέμα τη «Διατρο‐
φή» που δύναται σε μικτή τάξη με αλβανόφωνους μαθητές με τη χρήση νέων τεχνολογιών. 
Βασικός σκοπός της παρέμβασης είναι η δημιουργία κατάλληλων συνθηκών, ώστε να προ‐
αχθεί ο διάλογος και η συνεργασία στη σχολική τάξη, παράλληλα με την ενίσχυση της μη‐
τρικής γλώσσας και την καλλιέργεια ενός κλίματος αποδοχής των στοιχείων της πολιτισμι‐
κής ταυτότητας των αλλόγλωσσων μαθητών με τη συνδρομή ΤΠΕ. 
 
Λέξεις ‐ κλειδιά: διατροφή, διαπολιτισμικός, σχέδιο διδασκαλίας, ΤΠΕ 

 

Εισαγωγή 

 

Την τελευταία εικοσαετία η μαζική είσοδος οικονομικών μεταναστών στη χώρα μας, καθώς 
και ο επαναπατρισμός Ελλήνων από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, είχαν ως απο‐
τέλεσμα τη διαμόρφωση μιας νέας πραγματικότητας. Η Ελλάδα από χώρα αποστολής μετα‐
ναστών μετατράπηκε σε χώρα υποδοχής, με συνέπεια τη διαμόρφωση μίας νέας πολυπολι‐
τισμικής  πραγματικότητας  που  άλλαξε  σημαντικά  τη δημογραφική σύνθεση  πολλών  σχο‐
λείων και περιοχών. 
 
Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι το σχολείο διαδραματίζει βασικό ρόλο στην ομαλή 
ένταξη των μεταναστών στην Ελλάδα. Η εκπαίδευση αποτελεί το δίαυλο για την ένταξη των 
αλλοδαπών και των παλιννοστούντων στην ελληνική κοινωνία. Το έργο των εκπαιδευτικών 
συνιστά καθοριστικό παράγοντα στη διαμόρφωση της διαπολιτισμικής φυσιογνωμίας των 
σχολικών μονάδων και επομένως, η επιμόρφωσή της εκπαιδευτικής κοινότητας σε θέματα 
που σχετίζονται με τις αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης κρίνεται απαραίτητη. (Μηλί‐
γκου, 1997). Παράλληλα, η αναγκαιότητα της εισαγωγής των Τεχνολογιών Πληροφορίας και 
Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση προκύπτει ως επιτακτική ανάγκη καθώς η χρήση τους 
αποκτά εκτός από γνωστικές και κοινωνικές διαστάσεις. 
 

Μεθοδολογία 

 
Είναι γεγονός ότι ο παραδοσιακός  τρόπος διδασκαλίας δεν δύναται να ανταποκριθεί στις 
ανάγκες  ενός αλλόγλωσσου μαθητικού  κοινού. Η  μεθοδολογία  οφείλει  να  ακολουθεί  τις 
νέες διδακτικές προσεγγίσεις,  να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα  της  τάξης  και πα‐
ράλληλα να επιτρέπει τη δημιουργία ενός μαθησιακού περιβάλλοντος προσαρμοσμένο στις 
σημερινές απαιτήσεις (Δούβλη Γ, 2004). Η ανάπτυξη της κοινωνικο‐πολιτισμικής ικανότητας 
των μαθητών δύναται να επιτευχθεί αποτελεσματικότερα μέσα σε σύγχρονα περιβάλλοντα 
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μάθησης  που  περιλαμβάνουν  τις  νέες  τεχνολογίας  (Κατσιμαλή  &  Κωστούλα‐Μακράκη, 
2001). 
Αυτό συμβαίνει διότι δίνουν τη δυνατότητα πρόσβασης των μαθητών σε πραγματικές περι‐
στάσεις επικοινωνίας μέσω της δημιουργίας κοινοτήτων πέρα και πάνω από εθνικά σύνο‐
ρα.  Επιπλέον προωθούν  την  ενεργό  συμμετοχή  προσφέροντας  νέες  μορφές πολιτισμικής 
έκφρασης (Buckinghamm, 2004). 
 
Για τη διδακτική παρέμβαση που παρουσιάζεται παρακάτω υιοθετήθηκαν ως εκπαιδευτικές 
μέθοδοι και τεχνικές: 

 ο καταιγισμός ιδεών, η συμμετοχική δηλαδή διαδικασία κατά τη διάρκεια της οποί‐
ας οι μαθητές  ανακαλούν  συνειρμικά προϋπάρχουσες αντιλήψεις  και προβαίνουν  σε 
ελεύθερη και αυθόρμητη έκφραση ιδεών για ένα θέμα. 
 η  χρήση  ΤΠΕ. Ως  Τεχνολογίες Πληροφορίας  και  Επικοινωνιών  (ΤΠΕ)  εννοούμε  τις 

μεθόδους, τις εφαρμογές και τα προϊόντα της σύγχρονης επιστήμης και τεχνολογί‐
ας, που αφορούν στη συγκεκριμένη συγκέντρωση και ηλεκτρονική κωδικοποίηση  , 
επεξεργασία,  ταξινόμηση,  επιλεκτική  και  συνδυαστική  ανάσυρση,  διακίνηση  και 
διάχυση  ,  γνωστοποίηση  και  μελέτη  της  όποιας  πληροφορίας  σε  κάθε  της  μορ‐
φή(μέσο),  κειμένου,  αριθμού,  γραφήματος, ήχου,  εικόνας, βίντεο.  (Παπασταματί‐
ου, 2008) 

 η συνεργατική μάθηση που περιλαμβάνει μικρές ομάδες μαθητών που δουλεύουν 
μαζί για να πετύχουν ένα κοινό μαθησιακό στόχο μέσω διαφόρων δραστηριοτήτων 
βασιζόμενοι σε μια διαδικασία αλληλεξάρτησης. Τα μέλη άλλωστε της κάθε ομάδας 
πρέπει να κατανοήσουν ότι τόσο η αποτυχία όσο και η επιτυχία μοιράζεται εξίσου 
σε όλους. Γι αυτό το λόγο ο καθένας χωριστά θα πρέπει να συνεισφέρει το καλύτε‐
ρο δυνατό για την επίτευξη του στόχου της ομάδας, αλλά της ατομικής του επιτυχί‐
ας.  

 η ολιστική προσέγγιση (Goodman, 1986 & Routman, 1988) που στηρίζεται στην αρ‐
χή ότι όλες οι  γλωσσικές δεξιότητες  (ακουστική κατανόηση, ομιλία, ανάγνωση και 
γραφή)  αναπτύσσονται συγχρόνως  και  ότι  ένα  παιδί  μαθαίνει να  διαβάζει  και  να 
γράφει  όταν υπάρχει ανάγκη  να κατανοήσει  τον  κόσμο  και  να μεταδώσει κάποιο 
μήνυμα. Σύμφωνα με την ολιστική προσέγγιση, η ανάγνωση και η γραφή πρέπει να 
προκαλούν το ενδιαφέρον του παιδιού, να είναι σχετικές με τα βιώματά του και να 
αφορούν σε αυθεντικές  καταστάσεις  και όχι σε  τεχνικές  ιστορίες  επικεντρωμένες 
στην ορθή γραμματική και την τέλεια δόμηση των προτάσεων  (Baker, 2001). Αυτό 
δε σημαίνει ότι η διδασκαλία της δομής της γλώσσας παραμελείται. Απλά, το παιδί 
ενθαρρύνεται να εκφράσει τις ιδέες του χωρίς να του δημιουργείται άγχος με συνε‐
χείς διορθώσεις (Μητακίδου, 2001). 

 το παιχνίδι ρόλων, όπου οι ρόλοι ταυτίζονται με εκείνες  τις καταστάσεις όπου θα 
βρεθούν εκτός σχολικής τάξης. 

 
Διδακτικός σχεδιασμός 

 
Ομάδα στόχος : Γ Δημοτικού 
Μάθημα: Γλώσσα 
Διδακτική ενότητα: Φαγητά και τρόφιμα από την Ελλάδα και τον κόσμο‐ Υγιεινή διατροφή. 
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Eγχειρίδιο : Εμείς και οι άλλοι, βιβλίο μαθητή, σελ. 42‐43 και 48‐55 
Το συγκεκριμένο βιβλίο δεν εντάσσεται στο αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου αλλά εκ‐
πονήθηκε  στο  πλαίσιο  του  προγράμματος  Παιδεία  Ομογενών  από  το  Πανεπιστήμιο  της 
Κρήτης. 
 

Σκοπός 
Η δημιουργία ενός μαθησιακού περιβάλλοντος που θα συμβάλλει στη γλωσσική ανάπτυξη 
κυρίως των αλλόγλωσσων μαθητών με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών 
 
Γενικοί στόχοι 
Η δημιουργία κατάλληλων συνθηκών που να προάγουν το διάλογο στην τάξη 
Η επαφή με τον πολιτισμό άλλων χωρών  
Η ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων 
Η χρήση και αξιοποίηση του Η/Υ στην εκπαιδευτική διαδικασία 
Η ενεργός συμμετοχή στη μάθηση στο πλαίσιο της ομάδας 
Η άσκηση της δημιουργικής σκέψης και φαντασίας 
Η αντίληψη των ομοιοτήτων ανάμεσα στη γλώσσα υποδοχής και σε άλλες γλώσσες  
 
Ειδικοί στόχοι 
Η μάθηση να προκύψει ως αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης και συνεργασίας 
Η αναζήτηση πληροφοριών στο Διαδίκτυο ως μέσο  ενίσχυσης  της συνεργατικής μάθησης 
και ενίσχυσης των διαπροσωπικών σχέσεων 
Η επαφή με τις διατροφικές συνήθειες άλλων χωρών 
Η μύηση στη σημασία της υγιεινής διατροφής 
Η γνωριμία με τις κατηγορίες των τροφών 

Εφαρμογή σχεδίου διδασκαλίας 

Απαραίτητα υλικά: κάρτες με φαγητά, μικρές σημαίες, φωτογραφίες, κόλλα, χαρτόνι, προ‐
τζέκτορας (για power‐point), υπολογιστές, σύνδεση στο διαδίκτυο 
Οργάνωση χώρου: θρανία τοποθετημένα σε σχήμα Π 
 

Πρώτη διδακτική ώρα 
 

Α΄ Φάση: Αφόρμηση, ενεργοποίηση προηγούμενης γνώσης 
 

Οι μαθητές καλούνται να ζωγραφίσουν το αγαπημένο τους φαγητό και να το παρουσιάσουν 
στην ολομέλεια  της  τάξης, αιτιολογώντας με μία λέξη  την προτίμησή  τους. Οι απαντήσεις 
των μαθητών καταγράφονται στον πίνακα με τη χρήση εννοιολογικού χάρτη  
 

Β΄ Φάση: Παρουσίαση της διδακτέας ενότητας 
 

Μέσω power‐point παρουσιάζονται εικόνες τροφών (γάλα, σοκολάτες, γλυκά, πίτσα), πολ‐
λές από τις οποίες έχουν αναφερθεί προηγουμένως, και  ζητείται από τους αλλόγλωσσους 
μαθητές να εκφέρουν τις λέξεις στη γλώσσα τους. Στη φάση αυτή με τη βοήθεια του google 
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translatior (www.translate.google.gr) οι μαθητές πειραματίζονται σε δυάδες αναζητώντας 
λέξεις σχετικές με τη διατροφή που μοιάζουν στις δύο γλώσσες (π.χ. τομάτα‐domate, μπα‐
νάνα‐banane)  Στη  συνέχεια  ενθαρρύνονται  να  εκφράσουν  τις απόψεις  τους  για  το  ποιες 
από  τις  τροφές θεωρούν υγιεινές/ανθυγιεινές  καθώς  και  για συνέπειες  που αυτές  έχουν 
στην υγεία.  Κατόπιν,  σε  ένα  χαρτόνι με  δύο  στήλες, οι  μαθητές  ομαδοποιούν  τις  τροφές 
σημειώνοντας τις λέξεις και στις δύο γλώσσες.  
 

Γ΄ Φάση: Εμπέδωση καινούριας γνώσης 
 
Οι μαθητές  χωρίζονται σε δύο ομάδες. Η μία ομάδα παριστάνει τις υγιεινές τροφές και η 
άλλη τις ανθυγιεινές. Η κάθε ομάδα χρησιμοποιώντας την τεχνική της παντομίμας καλείται 
να παρουσιάσει συνέπειες της κατανάλωσης των τροφών που αντιπροσωπεύει. Για παρά‐
δειγμα η ομάδα των ανθυγιεινών τροφών αναπαριστά τις συνέπειες στα δόντια, ενώ η άλλη 
αναπαριστά ένα υγιές και γεμάτο ενέργεια παιδί. Η ομάδα που δίνει τις περισσότερες σω‐
στές απαντήσεις, κερδίζει. Οι απαντήσεις γράφονται στον πίνακα και συμπληρώνονται εν‐
δεικτικά, ύστερα από υπόδειξη των μαθητών. Στη συνέχεια ένας εκπρόσωπος από κάθε ο‐
μάδα  παρουσιάζει  τα  αποτελέσματα.  Το  κομμάτι  αυτό  ανατίθεται  στους  αλλόγλωσσους 
μαθητές, προκειμένου να εξασκηθούν στην παραγωγή προφορικού λόγου.  
 

Δεύτερη διδακτική ώρα 
 

Α΄ Φάση: ενεργοποίηση προηγούμενης γνώσης 
 
Παρουσιάζονται μέσω power‐point οι κατηγορίες των τροφών (όσπρια, λαχανικά, φρούτα). 
Η ονομασία των κατηγοριών δεν υπάρχει στην προβολή, ώστε να γίνει εμφανές ποιες από 
αυτές δεν  είναι  γνωστές,  κυρίως στους αλλόγλωσσους. Οι απαντήσεις  εκμαιεύονται στα‐
διακά από τους μαθητές και συμπληρώνονται από τον εκπαιδευτικό. 
 

Β΄ Φάση: Παρουσίαση της διδακτέας ενότητας 
 
Γίνεται συζήτηση για τα κυριότερα τρόφιμα της κάθε κατηγορίας, ποιες τροφές περιλαμβά‐
νει, ποιες κατηγορίες είναι υγιεινές και ποιες ανθυγιεινές. Οι λέξεις που είτε εκμαιεύονται 
από τους μαθητές, είτε υπαγορεύονται από τον εκπαιδευτικό γράφονται στον πίνακα. Στη 
συνέχεια, οι  μαθητές  χωρίζονται σε δυάδες. Κάθε  δυάδα αντιπροσωπεύει μία  κατηγορία 
τροφίμων  (για παράδειγμα φρούτα, κρεατικά). Από ένα πλήθος τροφών σε κάρτες που υ‐
πάρχουν σκόρπιες σε όλα τα θρανία καλούνται να διαλέξουν τις τροφές που ανήκουν στη 
δική τους ομάδα. Η ομάδα που βρίσκει πιο γρήγορα τις κάρτες, κερδίζει. Έπειτα, για καλύ‐
τερη εμπέδωση καλούνται να συμπληρώσουν ατομικά το παρακάτω φύλλα εργασίας. 
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Φύλλο εργασίας 1 

 

Άσκηση 1 

Να συμπληρώσετε τον πίνακα με τις λέξεις που βρίσκονται στο κουτάκι 
 

φασόλια, μακαρόνια, φακές, γιαούρτι, γάλα, τομάτες, μπανάνες, πορτοκάλι, 
τυρί, σαρδέλες, μαρούλι, καλαμαράκια 
λαχανικά  ζυμαρικά  φρούτα  όσπρια  γαλακτοκομικά  ψαρικά 
           
           
           
           

 
Άσκηση 2 

Να διαγράψετε τη λέξη που δεν ταιριάζει στην κατηγορία 
 
Φρούτα   το μήλο, το μανταρίνι, η μπανάνα, το καλαμαράκι 
Γαλακτοκομικά  το γάλα, το γιαούρτι, η σοκολάτα, το βούτυρο 
Κρέατα  το αρνί, ο κιμάς, η γαλοπούλα, το καρπούζι, το χταπόδι 
Λαχανικά  το σκόρδο, το κρεμμύδι, η πιπεριά, η μπριζόλα 

 

 

Γ’ Φάση: Εμπέδωση καινούριας γνώσης 
 

Ολοκληρώνοντας τη δίωρη διδακτική παρέμβαση τα παιδιά καλούνται να παίξουν ένα παι‐
χνίδι ρόλων με αφόρμηση το παρακάτω σενάριο:  
«Ήταν κάποτε ένα παιδί που του άρεσε να τρώει ανθυγιεινές τροφές. Μια μέρα δεν ένιωθε 

καθόλου καλά και οι γονείς του αποφάσισαν να επισκεφτούν το γιατρό. Ο γιατρός αφού το 

εξέτασε το ρώτησε που πονάει, τι είχε φάει, αν ήπιε γάλα. Στη συνέχεια το συμβούλεψε να 

τρώει περισσότερα φρούτα και λαχανικά.»  

 
Τα παιδιά χωρίζονται σε δυάδες προκειμένου να δραματοποιήσουν μία επίσκεψη στο για‐
τρό  και  κινητροδοτούνται  να παράγουν ολοκληρωμένους  διαλόγους  και  να  χρησιμοποιή‐
σουν τόσο το θεματικό λεξιλόγιο που διδάχθηκαν, όσο και το κατάλληλο επικοινωνιακά για 
τη  συγκεκριμένη  περίσταση,  δίνοντας  έμφαση  στον  τρόπο  που  χαιρετάμε,  που  δίνουμε 
συμβουλές, κτλ.  
 

3η διδακτική ώρα 
Μεταφορική σημασία του ρήματος «τρώω» 

Ως αφόρμηση δίνονται στους μαθητές οι φράσεις «έφαγα το φαγητό μου» και «έφαγα ξύ‐
λο» προκειμένου να προβληματιστούν για τη μεταφορική χρήση του ρήματος τρώω. Κατό‐
πιν καλούνται να μαντέψουν τη μεταφορική σημασία του ρήματος «τρώω», όπως αυτή α‐
πεικονίζεται  στις  εικόνες  του  λογισμικού παρουσιάσεων  (power‐point).  Για  την  καλύτερη 
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εξάσκηση‐εμπέδωση η δραστηριότητα ολοκληρώνεται  με ασκήσεις που σχετίζονται με  τη 
μεταφορική χρήση του ρήματος. 

Διαπολιτισμική προσέγγιση της νέας γνώσης 
 

Με τη βοήθεια του power‐point παρουσιάζεται στα παιδιά το φωτογραφικό υλικό του Peter 
Menzel  (www.authorstream.com/Presentation/FranJLte‐377796‐comida‐peter‐menzel‐
hundry‐planet‐food‐meals‐entertainment‐ppt‐powerpoint), που δείχνει τις διατροφικές συ‐
νήθειες ανθρώπων διαφορετικών χωρών και τα χρήματα που δαπανούν κατά μέσο όρο για 
τη διατροφή. Στη συνέχεια τα παιδιά καλούνται να εντοπίσουν τις χώρες αυτές στον παγκό‐
σμιο χάρτη με τη βοήθεια του google earth.  
 
Έπειτα, η κάθε ομάδα διαλέγει  τυχαία μια σημαία αναλαμβάνοντας να εκπροσωπήσει  τη 
χώρα και να ετοιμάσει μία παρουσίαση, δημιουργώντας ένα πολυτροπικό κείμενο στον υ‐
πολογιστή με τη χρήση του προγράμματος power‐point. Πιο συγκεκριμένα  η παρουσίαση 
τους πρέπει να περιλαμβάνει ένα σύντομο κείμενο με τις διατροφικές συνήθειες της χώρας, 
φωτογραφίες από αναζήτηση στο google και ένα βίντεο από το youtube με μουσική και ει‐
κόνες της κάθε χώρας. Κατόπιν, οι μαθητές παρουσιάζουν στην ολομέλεια τις χώρες τους 
και  ακολουθεί συζήτηση  για  τις  εντυπώσεις  τους,  ποιας  χώρας  οι διατροφικές συνήθειες 
ταιριάζουν με τις δικές τους προτιμήσεις και ποιες χώρες τρέφονται πιο υγιεινά.  
 

Συμπεράσματα 

 
Με την εφαρμογή του παραπάνω σχεδίου διδασκαλίας επιδιώκεται οι μαθητές να διαμορ‐
φώσουν θετική στάση για την εκπαιδευτική διαδικασία, μέσα από καινούρια περιβάλλοντα 
μάθησης με τη χρήση των ΤΠΕ. Τους δίνεται επίσης η ευκαιρία να αναπτύξουν πρωτοβουλί‐
ες, να πιστέψουν στις δυνατότητές τους και να νιώσουν χαρά και ικανοποίηση. Παράλληλα, 
με την ομαδοσυνεργατική μάθηση επιτυγχάνεται η καλύτερη επικοινωνία και επαφή μετα‐
ξύ  των  μαθητών  αποκτώντας  θετική  στάση  για  τη  μαθησιακή  διαδικασία.  Η  συνεργασία 
αυτή δρα επικουρικά στη δημιουργία διαύλων επικοινωνίας ανάμεσα στους ελληνόγλωσ‐
σους και αλλόγλωσσους μαθητές με σκοπό την ένταξή τους στην πραγματικότητα της τάξης, 
μέσα από την ισότιμη συμμετοχή στη διαδικασία της μάθησης και τη βελτίωση της επαφής 
με το διδάσκοντα. 
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Μια νέα προσέγγιση για το Εκπαιδευτικό Λογισμικό Προσχολικής Εκπαίδευσης. Η διανο‐
μή U‐PreSchool. 

 
Ορφανάκης Βασίλειος1, Παπαδάκης Σταμάτιος2  

1Υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Λασιθίου, 2Καθηγητής Πληροφορικής  
vorfan@gmail.com, stpapadakis@gmail.com 

 

Περίληψη 

Σήμερα  γίνεται όλο  και περισσότερο αποδεκτό ότι διάφορες  εφαρμογές  των Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) συνιστούν τεχνολογικά μέσα, αναπτυξιακά κατάλλη‐
λα για τα παιδιά της προσχολικής και της πρώτης σχολικής ηλικίας. Οι ΤΠΕ μπορούν να παί‐
ξουν ουσιαστικό ρόλο στην υλοποίηση των στόχων του Αναλυτικού Προγράμματος του Νη‐
πιαγωγείου, σε όλους τους τομείς και σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα, εφόσον υποστηρίζο‐
νται από αναπτυξιακά  κατάλληλες  εφαρμογές  και  λογισμικά.  Ιδιαίτερα  σημαντικός  καθί‐
σταται  ο ρόλος  των  εκπαιδευτικών,  διότι από αυτούς/αυτές εξαρτάται η έκταση ενσωμά‐
τωσης και ο τρόπος αξιοποίησης των υπολογιστών στα νηπιαγωγεία. Στην παρούσα εργα‐
σία παρουσιάζουμε την πρότασή μας για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πακέτου λο‐
γισμικού για την προσχολική εκπαίδευση. Σκοπός μας είναι αφενός η αντιμετώπιση της έλ‐
λειψης  ύπαρξης  κάποιου πακέτου από  το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α  (παρότι αντίστοιχα προϊόντα έχουν 
δημιουργηθεί και διανεμηθεί για τις λοιπές εκπαιδευτικές βαθμίδες) και αφετέρου η αξιο‐
ποίηση  της  τεχνολογικά  ξεπερασμένης υλικοτεχνικής υποδομής  της πλειοψηφίας  των  νη‐
πιαγωγείων της χώρας μας.  

Λέξεις ‐ κλειδιά: προσχολική εκπαίδευση, ΤΠΕ, διανομή λογισμικού 
 

Εισαγωγή 

Η σημερινή κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα διαμορφώνει ένα νέο πλαίσιο λειτουργί‐
ας του Νηπιαγωγείου και προβάλλει την ανάγκη για ποιοτική εκπαίδευση, με απώτερο στό‐
χο  την  καλλιέργεια  των  ικανοτήτων και δεξιοτήτων  των  νηπίων,  προκειμένου  να προετοι‐
μαστούν έγκαιρα για την κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας στην οποία θα ζήσουν. 
Η χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση των μικρών παιδιών, καθώς και η ανάπτυξη εκπαιδευτι‐
κού  λογισμικού  και αντίστοιχων δραστηριοτήτων  στην προσχολική  και  την πρωτοσχολική 
εκπαίδευση, έχει ήδη εξαπλωθεί σε πολλά σχολικά συστήματα  (Haugland & Wright, 1997; 
Druin & Fast, 2002; Plowman & Stephen, 2003). Στη χώρα μας η ανάγκη χρήσης του υπολο‐
γιστή, από τις μικρές ακόμη ηλικίες, επισημαίνεται σε επίσημα κείμενα εδώ και μια δεκαε‐
τία  (ΔΕΠΠΣ, 2003), όπου δίδεται έμφαση στη δημιουργία κατάλληλων δραστηριοτήτων οι 
οποίες στοχεύουν να βοηθήσουν το παιδί, τόσο στο να εξοικειωθεί, όσο και στο να χρησι‐
μοποιήσει  τον υπολογιστή ως εργαλείο για  τη μάθηση διαφόρων θεματικών κατηγοριών. 
Ωστόσο, η εισαγωγή των ΤΠΕ και ειδικότερα των νέων μορφών μάθησης δεν είναι τεχνικό 
ζήτημα,  όπως είναι η αλλαγή  του  ηλεκτρονικού εξοπλισμού  σε μια επιχείρηση, αλλά  έχει 
χαρακτήρα μεταρρύθμισης, στην οποία  εμπλέκονται  πολλοί παράγοντες.  Από  τους σημα‐
ντικότερους  είναι  ο  εκπαιδευτικός, ο οποίος  είναι  αυτός  που  θα  τον αξιοποιήσει,  καθώς 
είναι καθοριστικός για την ολόπλευρη ανάπτυξη και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στο 
νηπιαγωγείο (Ράπτης & Ράπτη, 2007). 
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ΤΠΕ & μικρά παιδιά 

Παρά τις έντονες αμφισβητήσεις αναφορικά με την ένταξη των ΤΠΕ στην παιδαγωγική πρά‐
ξη  (Cordes & Miller, 2000; Cuban, 2001),  τα ερευνητικά αποτελέσματα που επισημαίνουν 
τις δυνατότητες των ΤΠΕ ως διδακτικό μέσο  (Segers & Verhoeven, 2003)  και ως γνωστικό 
εργαλείο  (Clements, 1999a) φαίνεται  να διαμορφώνουν μια κοινή συμφωνία στο επίπεδο 
της εκπαιδευτικής πολιτικής και  της  σχολικής πρακτικής, που προωθεί  την ορθολογική  έ‐
νταξη των ΤΠΕ στην προσχολική και την πρωτοσχολική εκπαίδευση  (NAYEC, 1996; Yeland, 
2002; Plowman & Stephen, 2003). Πλέον αναγνωρίζεται ότι οι υπολογιστές είναι τεχνολογι‐
κά μέσα αναπτυξιακά κατάλληλα  για  τα παιδιά  της προσχολικής  και  της πρώτης σχολικής 
ηλικίας, καθώς η τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ώστε να υποστηρίξει και να ενθαρ‐
ρύνει  την  ανάπτυξη  και  τη  μάθηση  σε  αυτές  τις  ηλικίες  (Druin  &  Fast,  2002;  Finegan  & 
Austin, 2002; Tsitouridou & Vryzas, 2004).  
 
Ως εργαλείο, οι ΤΠΕ υποστηρίζουν  την  εκπαιδευτική διαδικασία  και ο βαθμός στον οποίο 
είναι  κατάλληλες  για παιδιά  προσχολικής  ηλικίας  εξαρτάται  από  τον  τρόπο  χρήσης  τους. 
Αναδεικνύονται ως αποτελεσματικά εργαλεία διδασκαλίας και μάθησης στις  χαμηλότερες 
βαθμίδες εκπαίδευσης  ‐παιδιά από 3 έως και 8 ετών‐ (Haugland, 1999; Κόμης, 2005), ενώ 
το ζήτημα που τίθεται πλέον δεν αφορά στο αν πρέπει να χρησιμοποιούν τα παιδιά υπολο‐
γιστές και  από  ποια ηλικία,  αλλά  στο  να καταλάβουμε πώς οι ΤΠΕ  βοηθούν  καλύτερα  τη 
μάθηση,  τι  είδους  μάθηση  ενισχύουν  και  πώς  θα  εξυπηρετήσουν  καλύτερα  τις  ανάγκες 
διαφορετικών πληθυσμών και γνωστικών αντικειμένων.  
 

Ο παράγοντας εκπαιδευτικός 

Κλειδί για την εφαρμογή οποιασδήποτε παιδαγωγικής παρέμβασης με τη χρήση των νέων 
τεχνολογικών μέσων αναδεικνύεται ο παράγοντας «εκπαιδευτικός», καθώς αυτός είναι που 
τελικά θα συντελέσει στην πραγμάτωση ή μη της μάθησης, αφού η είσοδος των ΤΠΕ στην 
εκπαιδευτική διαδικασία μετέτρεψε το ρόλο του δασκάλου από απλό πάροχο γνώσεων σε 
έναν  πολύ  καλό  συνεργάτη  των  νέων  τεχνολογιών.  Ο  νηπιαγωγός παίζει  σημαντικό  ρόλο 
στην ενσωμάτωση του υπολογιστή στο καθημερινό πρόγραμμα σπουδών του νηπιαγωγεί‐
ου, ώστε να ενταχθεί λειτουργικά στη διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης (Ζαρά‐
νης & Οικονομίδης, 2008).  
 
Αποτελέσματα ερευνών, που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, έδει‐
ξαν ότι,  σε γενικές γραμμές, οι εκπαιδευτικοί  της προσχολικής  εκπαίδευσης  έχουν θετική 
άποψη σχετικά με τη χρήση της τεχνολογίας ως μέσου διδασκαλίας και μάθησης στο Νη‐
πιαγωγείο (Ζαράνης & Οικονομίδης, 2008). Ωστόσο, από πρόσφατες έρευνες, προκύπτει ότι 
μόνο σε ένα ποσοστό της τάξης του 40 ‐ 50% χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ ως εποπτικό μέσο δι‐
δασκαλίας (Παπαδάκης & Καλογιαννάκης, 2009; Σχορετσανίτου & Βεκύρη, 2010). Στις ίδιες 
έρευνες, οι εκπαιδευτικοί, όσον αφορά στο τεχνολογικό κομμάτι ένταξης των ΤΠΕ διαχρονι‐
κά, επισημαίνουν τους ίδιους παράγοντες που δρουν ως τροχοπέδη στην αξιοποίησή τους 
στη διδακτική πράξη και δεν είναι άλλοι από την έλλειψη ή ανεπάρκεια τεχνολογικής υπο‐
δομής,  την  έλλειψη  κατάλληλου  εκπαιδευτικού  λογισμικού,  την  ανυπαρξία  τεχνικής υπο‐
στήριξης κ.ά. 
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Κατά συνέπεια, η επίτευξη του στόχου για την αποτελεσματική ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαι‐
δευτική διαδικασία δε θα είναι εφικτή, εάν δεν προηγηθεί η αντιμετώπιση διαφόρων πα‐
ραμέτρων, όπως π.χ.  όσον αφορά στον  τεχνολογικό  τομέα,  της   επιλογής  κατάλληλου εκ‐
παιδευτικού λογισμικού και  της αντιμετώπισης  της ανεπάρκειας  του τεχνολογικού εξοπλι‐
σμού. Στην αντιμετώπιση των 2 τελευταίων παραμέτρων επικεντρώνεται η παρούσα εργα‐
σία, η οποία ασχολείται με τη δημιουργία μιας διανομής λογισμικού, που περιλαμβάνει μια 
πλήρη  έκδοση  ενός δωρεάν  λειτουργικού συστήματος,  η  οποία  εμπεριέχει σε  πλήρη  λει‐
τουργική μορφή το, κατά καιρούς, παραγόμενο εκπαιδευτικό λογισμικό για την προσχολική 
εκπαίδευση από την επίσημη πολιτεία, καθώς και εξελληνισμένο δωρεάν λογισμικό, το ο‐
ποίο χρησιμοποιείται από τους νηπιαγωγούς. Σκοπός μας είναι, αφενός να αναπληρώσουμε 
την επίσημη πολιτεία, η οποία παρέβλεψε να δημιουργήσει και να διανείμει στα νηπιαγω‐
γεία πακέτο λογισμικού όμοιο με αυτό που έχει διανεμηθεί στις υπόλοιπες σχολικές βαθμί‐
δες  (http://ts.sch.gr/wiki/Linux/LiveCD), και αφετέρου να δημιουργήσουμε ένα πακέτο λο‐
γισμικού, μέσω της χρήσης  του οποίου θα αξιοποιηθεί ο   πεπαλαιωμένος  τεχνολογικός ε‐
ξοπλισμός των νηπιαγωγείων, απαιτώντας, ωστόσο, για τη χρήση του τις ελάχιστες δυνατές 
γνώσεις στις ΤΠΕ των Ελλήνων νηπιαγωγών. 
 

Η διανομή U‐PreSchool 

Το έναυσμα για τη δημιουργία ενός ψηφιακού προϊόντος, το οποίο θα εμπεριέχει όλο το 
εγκεκριμένο από  το Υ.ΠΑΙ.Π.Θ.Α.  λογισμικό  που, κατά καιρούς, μέσω  των διαφόρων δρά‐
σεων έχει δημιουργηθεί (ΕΠΕΑΕΚ, Γ' ΚΠΣ κ.α.), καθώς και άλλο ψηφιακό υλικό (π.χ. ebooks), 
αλλά και δημοφιλές λογισμικό που βρίσκεται ελεύθερο προς χρήση στο διαδίκτυο, δόθηκε 
από 3 παραδοχές: α) Στα νηπιαγωγεία δεν έχει γίνει προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού 
από το Υ.ΠΑΙ.Π.Θ.Α. την τελευταία δεκαετία και με την τρέχουσα οικονομική συγκυρία δεν 
προβλέπεται στο άμεσο μέλλον, καθώς η δράση Π80 που έχει ανακοινωθεί αφορά μόνο την 
προμήθεια κινητών εργαστήριων με laptop για 800 Δημοτικά και Γυμνάσια, β) στα περισσό‐
τερα  νηπιαγωγεία  η  γωνιά  του  υπολογιστή  (όσα διαθέτουν) αποτελείται  συνήθως από α‐
παρχαιωμένο  τεχνολογικό εξοπλισμό,  ο  οποίος αδυνατεί  να «τρέξει»  τα σύγχρονα εκπαι‐
δευτικά λογισμικά, ενώ δε λείπουν τα προβλήματα συμβατότητας με τα παλαιότερα λογι‐
σμικά και γ) στον  ιστοχώρο της Τεχνικής Στήριξης  (ΤΣ) του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου 
(ΠΣΔ)  (http://ts.sch.gr/wiki/Linux/LiveCD) αναφέρονται πακέτα λογισμικού (.iso) για διανο‐
μή στις σχολικές μονάδες (Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια), αλλά απουσιάζει η αντίστοιχη 
διανομή για τα νηπιαγωγεία. Στο πακέτο λογισμικού για το δημοτικό υπάρχουν μόλις 4 λο‐
γισμικά που αναφέρονται  στο νηπιαγωγείο,  από  ένα  πλήθος  τουλάχιστον 16  λογισμικών. 
Αξίζει δε να αναφέρουμε ότι, στα πλαίσια της Επιμόρφωσης Β’ Επιπέδου, η λίστα των λογι‐
σμικών που αναφέρονται στο δικτυακό τόπο του έργου (https://b‐epipedo2.cti.gr) για τους 
εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ60/70, περιέχει εν τέλει λογισμικά μόνο για τον κλάδο ΠΕ70. 
 
Η διανομή λογισμικού με την ονομασία U‐PreSchool που δημιουργήσαμε βασίζεται στο λο‐
γισμικό ανοικτού κώδικα L‐Ubuntu, το οποίο είναι μια από τις διανομές του λειτουργικού 
συστήματος  Ubuntu  Linux  και  διατίθεται  δωρεάν.  Οι  λόγοι  που  επιλέχθηκε  η  διανομή  
Ubuntu ως βάση για τη δημιουργία της δικής μας διανομής είναι ότι πρόκειται για ένα α‐
ξιόπιστο  Λειτουργικό  Σύστημα  (ΛΣ)  το  οποίο,  ενώ  μόλις  πρόσφατα  κερδίζει  δημοσιότητα 
στην Ελλάδα, εδώ και αρκετά χρόνια χρησιμοποιείται στο εξωτερικό, τόσο για εκπαιδευτι‐
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κή, όσο και για επαγγελματική χρήση. Επιπρόσθετα χαρακτηρίζεται από υψηλή ανθεκτικό‐
τητα σε  ιούς και κακόβουλο λογισμικό, προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες παραμετρο‐
ποίησης, ένα εύχρηστο και λειτουργικό περιβάλλον εργασίας (GUI) και, το κυριότερο, μπο‐
ρεί  να  λειτουργήσει  ικανοποιητικά  σε  ηλεκτρονικούς υπολογιστές  (ΗΥ)  ξεπερασμένης  τε‐
χνολογίας, αποτέλεσμα που τα αντίστοιχα δημοφιλή προγράμματα της Microsoft (XP, 7 & 8) 
αδυνατούν να επιτύχουν.  
 
Το περιβάλλον εργασίας του Ubuntu, παρότι πιο όμορφο, πιο λειτουργικό και πιο σύγχρονο 
από το αντίστοιχο των Windows (όπως κάποιος μπορεί να διακρίνει στο σχήμα 1), θεωρού‐
με ότι λόγω της διαφορετικής φιλοσοφίας σχεδίασής του, αποτελεί τροχοπέδη χρήσης του 
από ένα τυπικό χρήστη ΗΥ.  Πιο συγκεκριμένα, πιστεύουμε ότι η διαφοροποίηση στο περι‐
βάλλον εργασίας των 2 συστημάτων θα δημιουργήσει  ιδιαίτερα προβλήματα λειτουργικό‐
τητας στους αρχάριους χρήστες οι οποίοι, ενώ πασχίζουν να εξοικειωθούν με ένα λειτουρ‐
γικό σύστημα στον προσωπικό τους χώρο, ξαφνικά καλούνται να μάθουν να χρησιμοποιούν 
στην εργασία τους ένα τελείως διαφορετικό περιβάλλον εργασίας, όπως συμβαίνει με τους 
εκπαιδευτικούς  των άλλων βαθμίδων που έχουν στη διάθεσή τους  τις διανομές που προ‐
σφέρει η Τεχνική Στήριξη του ΠΣΔ. 

    
Σχήμα 1: 

Διεπαφή εργασίας Ubuntu & MS‐Windows  

 

Κατά τη φάση δημιουργίας της διανομής,  ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη διαμόρφωση ε‐
νός περιβάλλοντος εργασίας το οποίο θα είναι όσον το δυνατόν περισσότερο οικείο σε αυ‐
τούς,  προκειμένου  η  χρήση  του  να μην  τους  προκαλεί  επιπλέον  προβλήματα άγχους  και 
ανασφάλειας. Όπως φαίνεται στο σχήμα 2, έγινε προσπάθεια η επιφάνεια εργασίας του ΛΣ 
που παραμετροποιήσαμε να είναι, όσο το δυνατόν οπτικά και λειτουργικά όμοια με τις α‐
ντίστοιχες δυο πιο δημοφιλείς εκδόσεις των Windows, τα XP & 7. Στα πλαίσια αυτά φροντί‐
σαμε, ώστε  και  το  μενού  έναρξης  να  εμφανίζεται  στην  ιδία  θέση  με  την αντίστοιχη  των 
Windows,  τα μενού να  εμφανίζονται στην  Ελληνική  γλώσσα  και να λειτουργούν με παρό‐
μοιο τρόπο  (λίστες), η λειτουργία των παραθύρων να είναι ακριβώς η  ίδια  (π.χ. ελαχιστο‐
ποίηση, κλείσιμο κ.α.), ενώ και η εμφάνιση της γραμμής εργασιών  (taskbar) οπτικά παρα‐
πέμπει στην αντίστοιχη των windows. Αντίστοιχη πρόνοια λάβαμε και για το μενού τερμα‐
τισμού του ΛΣ.  
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Σχήμα 2: 

Σύγκριση διεπαφής εργασίας U‐Preschool με MS‐Windows XP & 7 

 
Στα λογισμικά που περιέχει το προς διανομή πακέτο λογισμικού που δημιουργήσαμε, φρο‐
ντίσαμε να συμπεριλάβουμε όλα τα λογισμικά που υπάρχουν στον αντίστοιχο δικτυακό τό‐
πο  του  Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.  (e‐yliko.gr)  για  τον  κλάδο ΠΕ60.  Επιπρόσθετα, μετά από συνεντεύξεις 
με  νηπιαγωγούς,  συμπεριλάβαμε  δωρεάν  εξελληνισμένα  λογισμικά  (π.χ.  Gcompris)  που 
υπάρχουν στο διαδίκτυο, αφού διασφαλίσαμε ότι τα προς διανομή λογισμικά  δε θα συνο‐
δεύονται από περιορισμούς ως προς την άδεια λειτουργίας τους. Τα λογισμικά που περιέχει 
η διανομή είναι  τα εξής:  Αλφαβητοχώρα, Παίζω και  μετρώ  με  τα  σχήματα,  Τα κουρδιστά 
φρούτα,  Εξερευνητής  του  Υπολογιστή,  Ηλεκτρονικός  Ταχυδρόμος,  Μαθαίνω  τη  Γλώσσα 
μου, Κυκλοφορώ με ασφάλεια Α,  Γλώσσα Α – Β Δημοτικού, Μαθηματικά Α‐ Β Δημοτικού, 
Celestia,  Stellarium,Earth3d,  KidZui,  GCompris,  Drawing  for  Children  ,TuxPaint,  TuxMath, 
TuxTyping, Childsplay, OOo4kids και το Libre Office. Επίσης, υπάρχει και το βίντεο με τις Α‐
πορίες του Αντωνάκη καθώς και τα βίντεο από τη σειρά της εκπαιδευτικής τηλεόρασης «Έ‐
να γράμμα μια ιστορία». 
 
Η χρήση της διανομής από το νηπιαγωγό προσπαθήσαμε να είναι, όσο το δυνατόν, πιο α‐
πλή διαδικασία. Ουσιαστικά η μόνη προαπαιτούμενη τεχνική γνώση για τη λειτουργία της 
διανομής  είναι  να  μπορεί  ο  εκπαιδευτικός  να  ρυθμίσει  τον  ΗΥ  στον  οποίο  πρόκειται  να 
«τρέξει» η διανομή με τέτοιο τρόπο, ώστε να εκκινεί από τον οπτικό δίσκο (DVD) ή την USB 
θύρα (επιλογή που είναι πιο ευέλικτη για νεότερου τύπου ΗΥ). Προκειμένου να βοηθήσου‐
με τους εκπαιδευτικούς με ελλιπείς τεχνικές γνώσεις, φροντίσαμε να δημιουργήσουμε και 
έναν οδηγό σε ψηφιακή μορφή (αναρτημένο στον ιστότοπο που βρίσκεται και η διανομή) ο 
οποίος περιγράφει βήμα βήμα τη διαδικασία που αναλύσαμε. Αφότου ο εκπαιδευτικός το‐
ποθετήσει  το ψηφιακό μέσο στον ΗΥ  του  (DVD  ή USB  stick)  και εκκινήσει  τον  ΗΥ,  θα δει 
στην οθόνη του την εικόνα που φαίνεται στο σχήμα 3.  

 
Σχήμα 3: Αρχική οθόνη εκκίνησης  

 

Αν ο χρήστης επιλέξει την πρώτη επιλογή, μπορεί να τρέξει τη διανομή στον ΗΥ του δίχως 
να χρειαστεί να εκκινήσει το εγκατεστημένο λειτουργικό του σύστημα (Windows) και κατά 
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συνέπεια ό,τι αλλαγές γίνουν, δεν επηρεάζουν την υπάρχουσα εγκατάσταση. Επισημαίνου‐
με ότι, μόλις ο χρήστης  κάνει  είτε επανεκκίνηση  (restart) είτε τερματισμό  (shutdown)  του 
ΗΥ του και αφαιρέσει το ψηφιακό μέσο, θα μπορεί κανονικά να δουλέψει στα Windows. Η 
δεύτερη επιλογή είναι παρόμοια με  την πρώτη περίπτωση, με  τη μόνη διαφορά ότι μπο‐
ρούμε να «τρέξουμε»  τη διανομή, αλλά δίχως  να εκκινήσουν όλοι οι οδηγοί  (drivers) που 
ελέγχουν τη λειτουργία των διαφόρων συσκευών του ΗΥ, όπως κάρτες ήχου, γραφικών κλπ. 
Είναι μια επιλογή την οποία θεωρούμε ότι ο χρήστης θα κάνει σπάνια και μόνο αν διαπι‐
στώσει  δυσλειτουργία  του ΗΥ  του επιλέγοντας  την πρώτη επιλογή.  Επιλέγοντας  την  τρίτη 
επιλογή ο χρήστης εγκαθιστά τη διανομή μόνιμα στον ΗΥ του, προκειμένου να απαλλαχθεί 
από την ανάγκη χρήσης του ψηφιακού μέσου. Με την επιλογή αυτή, ο νηπιαγωγός αποκτά 
πλέον 2 Λειτουργικά Συστήματα (Windows & U‐PreSchool) στον Η.Υ. του και κατά την εκκί‐
νηση του ΗΥ επιλέγει κάθε φορά να δουλέψει με το ΛΣ της αρεσκείας του. Η τελευταία επι‐
λογή μας επιτρέπει στο νηπιαγωγό να παρακάμψει το ψηφιακό μέσο (αν για παράδειγμα το 
έχει ξεχάσει στον οδηγό από προηγούμενη χρήση του) και να εκκινήσει από το εγκατεστη‐
μένο στον ΗΥ του ΛΣ (π.χ. Windows). 

Από την στιγμή που ο χρήστης επιλέξει να χρησιμοποιήσει τη διανομή (επιλογές 1 έως 3), 
έχουμε φροντίσει να υπάρχουν προεγκατεστημένα και έτοιμα για χρήση, εκτός των εκπαι‐
δευτικών λογισμικών που αναφέραμε παραπάνω, και λογισμικά ποικίλης χρήσης, όπως για 
εφαρμογές  γραφείου,  για  αναπαραγωγή  πολυμέσων,  παιχνίδια  κ.ά. Η  εναλλακτική  περί‐
πτωση προκειμένου ένας εκπαιδευτικός να χρησιμοποιήσει  τα λογισμικά που έχουμε συ‐
μπεριλάβει στη διανομή μας, είναι να αφιερώσει αρκετές ώρες στην αναζήτησή τους, στο 
«κατέβασμα» και, ακόμη περισσότερες, στην παραμετροποίησή τους, ενώ κάθε φορά που 
θα άλλαζε σταθμό εργασίας, θα έπρεπε να επαναλάβει την ίδια διαδικασία. Με τη δική μας 
πρόταση η αλλαγή σταθμού εργασίας από το νηπιαγωγό (π.χ. από τον ΗΥ του νηπιαγωγείου 
στον ΗΥ της οικίας του) απαιτεί απλώς τη μεταφορά του DVD ή USB και την τοποθέτησή του 
στην αντίστοιχη υποδοχή του άλλου ΗΥ. 
 
Τα εκπαιδευτικά λογισμικά έχουμε φροντίσει να βρίσκονται σε δενδροειδή διάταξη εξελλη‐
νισμένου μενού (σχήμα 3), παρόμοια δηλαδή διάταξη με την αντίστοιχη των Windows, με 
σκοπό την εξάλειψη της ανασφάλειας και του άγχους που προαναφέραμε.  

           

Σχήμα 3: 

Διάταξη μενού έναρξης 

 

Παρομοίως συμπεριλάβαμε στη διανομή και υλικό σε ψηφιακή μορφή  (ebooks), το οποίο 
έχει δημιουργηθεί από επίσημους φορείς και κρίναμε ότι είναι χρήσιμο για την υποστήριξη 
του εκπαιδευτικού έργου του νηπιαγωγού. Για τους ίδιους λόγους, φροντίσαμε ο φυλλομε‐
τρητής Mozilla Firefox να έχει προεγκατεστημένους συνδέσμους προς εκπαιδευτικούς ιστο‐
τόπους και φορείς. Εφόσον ο νηπιαγωγός επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τη διανομή και για 
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τη γραμματειακή υποστήριξη της σχολικής μονάδας, συμπεριλάβαμε στη διανομή μας και 
την εξελληνισμένη σουίτα εφαρμογών γραφείου Libre Office καθώς και το πρόγραμμα ανά‐
γνωσης αρχείων pdf, Evince.  

 
Σχήμα 3: Συνοδευτικό έντυπο ψηφιακό υλικό 

 

Επίλογος 

Στην παρούσα εργασία πραγματοποιήσαμε μια παρουσίαση της διανομής λογισμικού που 
δημιουργήσαμε για χρήση από τους εκπαιδευτικούς του νηπιαγωγείου. Είναι απορίας άξιον 
για ποιο λόγο το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. και οι εκπαιδευτικοί φορείς επέλεξαν να αφήσουν ένα τόσο 
ευαίσθητο χώρο, όπως της προσχολικής εκπαίδευσης, δίχως τα απαραίτητα ψηφιακά εφό‐
δια για τον εμπλουτισμό και διευκόλυνση του διδακτικού έργου του νηπιαγωγού. Κατά τη 
φάση δημιουργίας της διανομής, λάβαμε υπόψη μας τις ιδιαιτερότητες και ανεπάρκειες σε 
τεχνολογικό εξοπλισμό των ελληνικών νηπιαγωγείων. Φροντίσαμε, ώστε όλα τα λογισμικά 
που χρησιμοποιήσαμε να είναι πλήρως εξελληνισμένα, δωρεάν και απολύτως συμβατά με 
τον οδηγό σπουδών του νηπιαγωγείου. Προκειμένου να εξαλείψουμε το άγχος του εκπαι‐
δευτικού για τη χρήση των ΤΠΕ, φροντίσαμε να δημιουργήσουμε ένα, όσο το δυνατόν πιο 
οικείο και εύχρηστο περιβάλλον εργασίας, εξοπλισμένο και με τα εργαλεία εκείνα που θα 
τον βοηθήσουν να ανταποκριθεί και στα μη εκπαιδευτικά του καθήκοντα. Μια πρώτη ανά‐
λυση των απαντήσεων των νηπιαγωγών που χρησιμοποίησαν τη διανομή φανερώνει ότι οι 
στόχοι που είχαμε θέσει κατά την έναρξη του έργου επιτεύχθηκαν σε μεγάλο βαθμό. Αναμ‐
φίβολα, υπάρχουν ακόμη αρκετά που μπορούν να γίνουν ως προς τη βελτίωση και  τον ε‐
μπλουτισμό της διανομής. Πιστεύουμε ότι, με τη διάδοση του προϊόντος και τη χρήση του 
από τους νηπιαγωγούς, και αξιοποιώντας τις προτάσεις και τις υποδείξεις τους, θα μπορέ‐
σουμε να βελτιώσουμε και να εμπλουτίσουμε τη διανομή.  
 
Κλείνοντας, ευελπιστούμε η παρούσα εργασία να ευαισθητοποιήσει το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., ώστε 
είτε να υιοθετήσει τη δωρεάν διανομή και μέσω του ιστοτόπου της Τεχνικής Στήριξης να την 
κάνει προσβάσιμη προς όλους τους εκπαιδευτικούς, είτε να κινητοποιήσει τους φορείς που 
εποπτεύει, προκειμένου να αναπτύξουν ένα προϊόν λογισμικού κατάλληλα προσαρμοσμένο 
στις ανάγκες του σύγχρονου ελληνικού νηπιαγωγείου, καλύπτοντας το υπάρχον κενό. 
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Ο «τοίχος» είχε τη δική τους ιστορία 
 
 

Βορβή Ιωάννα  Δανιηλίδου Ευγενία  Παπαγάλου Φωτεινή
Σχολικές Σύμβουλοι Δ. Ε. 

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας
Εκπαιδευτικός ΠΕ19 

MSc 
ioaborb@gmail.com  eugeniad@nured.auth.gr  foteinh@gmail.com 

 
 

Περίληψη 

Η αξιοποίηση  των Τεχνολογιών  της Πληροφορίας  και Επικοινωνίας  (Τ.Π.Ε.) στη διδακτική 
της  Ιστορίας συμβάλλει  στην ενεργητική,  ανακαλυπτική,  συνεργατική  μάθηση, καλλιεργεί 
δεξιότητες  κριτικού,  ψηφιακού  γραμματισμού  και  ενεργοποιεί  την  πολυπρισματική  προ‐
σέγγιση των ιστορικών ζητημάτων, καθώς προσφέρει στους μαθητές πρόσβαση σε πλούσιο 
ιστορικό και αρχειακό υλικό. Στο πλαίσιο του μαθήματος της Ιστορίας Γ΄ Γυμνασίου και με 
στόχο  τη  διερεύνηση  του Oλοκαυτώματος  των  Εβραίων  της  Ελλάδας  και  ειδικότερα  των 
Εβραίων της Θεσσαλονίκης,   προτείνεται ένα διαθεματικό σχέδιο εργασίας  (project) με α‐
ξιοποίηση των Τ.Π.Ε. Τα αποτελέσματα της έρευνας των μαθητών αποτυπώνονται σε έναν 
«τοίχο», με τη μορφή  ιστολογίου (blog) και σε βίντεο που περιλαμβάνει τα πιο σημαντικά 
χαρακτηριστικά του Ολοκαυτώματος των Εβραίων της Θεσσαλονίκης. Μέσα από τη μελέτη 
του Ολοκαυτώματος  των Ελλήνων Εβραίων και των  τραγικών συνεπειών του, επιδιώκεται 
να κατανοήσουν οι μαθητές τις επιπτώσεις της κατάχρησης εξουσίας από τα φασιστικά κα‐
θεστώτα και  να ευαισθητοποιηθούν στις αξίες του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμά‐
των, της ειρήνης και της ελευθερίας.  

Λέξεις ‐ κλειδιά: Ολοκαύτωμα, Εβραίοι, Θεσσαλονίκη, νέες τεχνολογίες, Ιστορία 

Εισαγωγή 

Οι  σύγχρονες  θεωρίες  μάθησης  όπως ο  εποικοδομισμός,  η  ανακαλυπτική μάθηση  και  οι 
κοινωνικοπολιτισμικές  θεωρήσεις  (Δ.Ε.Π.Π.Σ.,  20003)  υποστηρίζουν  τη  μετατόπιση  ενδια‐
φέροντος από τη διδασκαλία στη μάθηση, τη μάθηση ως αποτέλεσμα συμμετοχής σε κοι‐
νωνικές ομάδες και την ανάπτυξη της αυτονομίας του μαθητή σε αυθεντικά εκπαιδευτικά 
περιβάλλοντα.  

Η  αξιοποίηση  των Τεχνολογιών  της Πληροφορίας  και Επικοινωνίας  (Τ.Π.Ε.) στη διδακτική 
της ιστορίας συμβάλλει στη μετάβαση από τη δασκαλοκεντρική στη μαθητοκεντρική διδα‐
σκαλία,  προάγει  την  ενεργητική μάθηση  και  ευνοεί  την πολυπρισματική προσέγγιση  των 
ιστορικών ζητημάτων. Παράλληλα, αναπτύσσει την κριτική σκέψη και την αυτενέργεια του 
μαθητή, καθώς παρέχει δυνατότητες πρόσβασης σε ψηφιακές βιβλιοθήκες,  πολυφωνικές 
και πολυτροπικές  ιστορικές πηγές, αρχειακό υλικό  και εξασφαλίζει κατάλληλο μαθησιακό 
πλαίσιο ώστε ο ίδιος να ερευνά, να αξιολογεί, να διατυπώνει ερωτήματα και να αποφασίζει 
για  τις επιλογές του είτε ατομικά είτε στο πλαίσιο συνεργατικών σχημάτων  (Μαυροσκού‐
φης, 2008). Σημαντικά θεωρούνται, επίσης, η αφομοίωση και ο μετασχηματισμός των πλη‐
ροφοριών από το μαθητή και η τελική σύνθεσή τους που οδηγεί σε παραγωγή δικών του, 
πλέον, απλών ή πολυτροπικών κειμένων. 
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Ως μέσο επικοινωνίας  και  κοινωνικοποίησης, οι  Τεχνολογίες  της Πληροφορίας και Επικοι‐
νωνίας  ενισχύουν  τη  συνεργασία,  την  ανταλλαγή  απόψεων  στο  στενό  και  στο  ευρύτερο 
σχολικό περιβάλλον,  τον ενδοσχολικό και διασχολικό διάλογο, δημιουργώντας κοινότητες 
μάθησης. Τα ψηφιακά μέσα που βοηθούν τους μαθητές να κατανοούν και να εμβαθύνουν 
στο  γνωστικό αντικείμενο,  να  «μαθαίνουν πώς  να μαθαίνουν»  και  να αναπτύσσονται  σε 
προσωπικό, κοινωνικό και πολιτιστικό επίπεδο είναι πολλά και ποικίλα  (Κυνηγός & Δημα‐
ράκη,  2002).  Ενδεικτικά αναφέρονται  ο  επεξεργαστής  κειμένου  (word),  το  λογισμικό πα‐
ρουσίασης (PowerPoint), το διαδίκτυο, η χρονογραμμή και οι εννοιολογικοί χάρτες,   το βί‐
ντεο,  το Wiki,    το    ιστολόγιο  (blog),  οι  τοποθεσίες  κοινωνικής  δικτύωσης,  όπως  είναι  το 
YouTube, το Facebook και οι εκπαιδευτικές διαδικτυακές κοινότητες (forums). 

 

Το Ολοκαύτωμα στα διδακτικά βιβλία Ιστορίας της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  

 Σχέδιο εργασίας 

Για το Ολοκαύτωμα, το οποίο αποτελεί μελανό σημείο στην παγκόσμια  ιστορία, σύντομες 
είναι οι αναφορές στο διδακτικό βιβλίο της Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας της Γ΄ Γυμνα‐
σίου και περιορίζονται σε ένα γραπτό παράθεμα με τίτλο «Πεθαίνοντας στο Άουσβιτς:  το 
Ολοκαύτωμα των Εβραίων» και σε μία σειρά της ενότητας  «Ο Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος» του 
βιβλίου: «Κοινός παρονομαστής οι διώξεις εναντίον των Εβραίων και των Ρομά (τσιγγάνοι), 
που  εξοντώθηκαν μαζικά»  (ενότ. 46,  σ. 127).  Επίσης,  σύντομη αναφορά  γίνεται  και  στην 
ενότητα «Τα αποτελέσματα του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου και η  Ίδρυση του Οργανισμού Η‐
νωμένων Εθνών», όπου διαβάζουμε ότι «Αναμφίβολα, όμως, τα πρωτεία της φρίκης πρέπει 
να αποδοθούν στη  ναζιστική  Γερμανία:  τα στρατόπεδα  εξόντωσης, οι θάλαμοι αερίων,  τα 
φρικιαστικά πειράματα των Ναζί «γιατρών του θανάτου» σε αιχμαλώτους, τα βασανιστήρια 
και  οι μαζικές εκτελέσεις αμάχων ως αντίποινα και  η γενοκτονία  των  Εβραίων θα αποτε‐
λούν για πάντα σύμβολα του απόλυτου εγκλήματος σε βάρος του ανθρώπου», ενώ δίνεται 
και  μια  διαθεματική  δραστηριότητα  σχετική  με  τα  ναζιστικά  στρατόπεδα  συγκέντρωσης 
(ενότ. 49, σ.σ. 135‐136). Το Βιβλίο του Καθηγητή στην ενότητα «Η Ελλάδα και τα Βαλκάνια 
αμέσως  μετά  τους  Βαλκανικούς  πολέμους» παραθέτει πρόσθετο  υποστηρικτικό υλικό  για 
την εβραϊκή κοινότητα  της Θεσσαλονίκης, ενώ στην ενότητα για  το Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο 
αρκείται στο σχολιασμό  του παραθέματος  του βιβλίου  (ενότ. 30,  σ. 87). Το Ολοκαύτωμα 
εξετάζεται σε ικανοποιητικό βαθμό στο αντίστοιχο βιβλίο της Γ΄Λυκείου.  

Εκτιμώντας πως σημαντική επιδίωξη του σύγχρονου σχολείου αποτελεί η διαμόρφωση κα‐
τάλληλων εκπαιδευτικών συνθηκών που συμβάλλουν στην καλλιέργεια  των αξιών  του σε‐
βασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της ειρήνης και της ελευθερίας και με βασικό σκο‐
πό να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές όσον αφορά τις παραπάνω αξίες, ώστε να αποφευ‐
χθούν στο μέλλον τέτοιου είδους εγκλήματα κατά του ανθρώπου, θεωρήθηκε χρήσιμο να 
μελετηθεί το Ολοκαύτωμα  των Ελλήνων Εβραίων, οι οποίοι υπέστησαν βάναυση καταπά‐
τηση της αξιοπρέπειάς τους και οδηγήθηκαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, σε καταναγκα‐
στικά έργα, αλλά και σε βίαιο θάνατο, στη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου. 

Οι οργανωμένες εβραϊκές κοινότητες στην Ελλάδα, με  ιστορία δύο και πλέον χιλιετιών, υ‐
πέστησαν συντριπτικό πλήγμα από τις συνέπειες του Ολοκαυτώματος.  Ιδιαίτερα η Θεσσα‐
λονίκη αποτελεί ειδική περίπτωση, γιατί λίγες πόλεις υπήρχαν στην Ευρώπη με τόσο μεγά‐
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λο ποσοστό εβραϊκού πληθυσμού. Στην πόλη αυτή αναπτύχθηκε η πολυπληθέστερη εβραϊ‐
κή κοινότητα της Ελλάδας, η οποία γνώρισε μια μεγάλη περίοδο ακμής και είναι μια από τις 
εβραϊκές κοινότητες  της Ευρώπης που καταστράφηκαν ολοκληρωτικά κατά το Ολοκαύτω‐
μα, καθώς το 94% των μελών της εξοντώθηκαν.  

Mε το δεδομένο αυτό, στο πλαίσιο του μαθήματος της Ιστορίας που διδάσκονται οι μαθη‐
τές στη Γ΄  Γυμνασίου  ή στο  πλαίσιο  της  Τοπικής  Ιστορίας που διδάσκεται στην  ίδια  τάξη, 
προτείνεται να μελετηθεί το Ολοκαύτωμα των Εβραίων της Ελλάδας και ειδικότερα των Ε‐
βραίων της Θεσσαλονίκης, με την εκπόνηση σχεδίου εργασίας (project) και την αξιοποίηση 
των Τ.Π.Ε. 

Στόχοι του συγκεκριμένου σχεδίου εργασίας είναι οι μαθητές να αναπτύξουν την ιστορική 
σκέψη και την  ιστορική συνείδηση  (Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ., 2003), να γνωρίσουν τη  ζωή  των 
Εβραίων στη Θεσσαλονίκη στις αρχές του 20ού αιώνα, να ενημερωθούν για το Ολοκαύτω‐
μα και  ιδιαίτερα των Εβραίων της Θεσσαλονίκης και για τις συνέπειές του, να ευαισθητο‐
ποιηθούν και να προβληματιστούν για τη χρήση  και κατάχρηση της εξουσίας από τα φασι‐
στικά καθεστώτα  και  για  τις  ευθύνες ατόμων και εθνών σε περιπτώσεις παραβίασης  των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων και    γενοκτονιών,  να ερευνήσουν  για  άλλα  ολοκαυτώματα και 
γενοκτονίες που σχετίζονται με τους Έλληνες, αλλά και άλλους λαούς. Επιπλέον, επιδιώκε‐
ται οι μαθητές να ασκηθούν στη διαθεματική ολιστική προσέγγιση της γνώσης και να ανα‐
πτύξουν δεξιότητες κριτικής σκέψης,  τεχνικές δεξιότητες με την κατάλληλη  χρήση ψηφια‐
κών εργαλείων, κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, δεξιότητες κλασικού, ψηφιακού, 
κριτικού, οπτικοακουστικού γραμματισμού και, γενικότερα, δεξιότητες πολυγραμματισμού 
(Lemke, 1998, Cope & Kalantzis, 2000, McMichael, 2007, Κουτσογιάννης, 2008, Kress, 2003).  

Τελικό  προϊόν  του  σχεδίου  εργασίας  είναι  η  δημιουργία  ενός  ιστολογίου  (blog)  ως  «τοί‐
χου», στον οποίο αναρτώνται τα αποτελέσματα της έρευνας των μαθητών και ενός βίντεο 
που συνθέτει  δημιουργικά  τα πιο σημαντικά  χαρακτηριστικά  του  Ολοκαυτώματος  των  Ε‐
βραίων της Θεσσαλονίκης, με κυρίαρχο σύνθημα «Ποτέ ξανά».  

Το σχέδιο εργασίας είναι διαθεματικό, με εμπλεκόμενα μαθήματα την Ιστορία, τη Νεοελλη‐
νική Γλώσσα,  τα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας,  τη Γεωγραφία,  την Πληροφορική,  τα 
Καλλιτεχνικά και τη Μουσική. Η εκπόνησή του ξεκινά με τη διδασκαλία του κειμένου 9, ως 
κειμένου αφόρμησης από την 3η ενότητα του βιβλίου της Νεοελληνικής Γλώσσας Γ΄ Γυμνα‐
σίου  «Είμαστε  όλοι  ίδιοι.  Είμαστε  όλοι  διαφορετικοί»  και  επεκτείνεται  στη  διάρκεια  του 
σχολικού έτους. 

Δημιουργούνται έξι ομάδες εργασίας των τεσσάρων ή πέντε ατόμων και προσδιορίζονται το 
αντικείμενο και οι πηγές διερεύνησης των ομάδων, με φύλλα εργασίας. Οι μαθητές διαβά‐
ζουν μαρτυρίες, ερευνούν γραπτό και οπτικοακουστικό υλικό, παράγουν δικά τους κείμενα 
και  δημιουργούν  πολυτροπικές  παρουσιάσεις  με  τη  βοήθεια  του  επεξεργασή  κειμένου 
(word), του λογισμικού παρουσίασης (power point) και προγράμματος δημιουργίας βίντεο. 

Στην αρχή δίνεται κοινή δραστηριότητα για όλους τους μαθητές με στόχο να γνωρίσουν τα 
βασικά στοιχεία του Ολοκαυτώματος και ιδιαίτερα των Εβραίων της Θεσσαλονίκης. Στη συ‐
νέχεια, οι μαθητές εργαζόμενοι συνεργατικά με  διαφορετικά φύλλα  εργασίας θα ερευνή‐
σουν, θα συγκεντρώσουν και θα μελετήσουν ιστορικά στοιχεία για τις ισραηλιτικές κοινότη‐
τες στην Ελλάδα πριν και μετά το Ολοκαύτωμα, για το Ολοκαύτωμα της εβραϊκής κοινότη‐
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τας της Θεσσαλονίκης και για τη ζωή των Εβραίων της Θεσσαλονίκης πριν από τον πόλεμο, 
προκειμένου να τους γνωρίσουν και να συνειδητοποιήσουν, μελετώντας το κοινωνικοπολι‐
τισμικό πλαίσιο, ότι ήταν άνθρωποι όπως όλοι και όχι ανώνυμα θύματα. Επίσης, θα συνει‐
δητοποιήσουν  το μέγεθος  της προσβολής  της αξιοπρέπειας και  της καταπάτησης  των αν‐
θρωπίνων δικαιωμάτων των Εβραίων, καθώς και τις απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσής τους 
στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης  και θα κατανοήσουν  τα συναισθήματα  των επι‐
ζώντων  και  τις  αλλαγές που  επήλθαν στην  εβραϊκή  κοινότητα  της  Θεσσαλονίκης  μετά  το 
Ολοκαύτωμα. Η εργασία κλείνει με μια ακόμη κοινή δραστηριότητα – βίντεο, το οποίο στό‐
χο έχει να ευαισθητοποιήσει και να συμβάλει ώστε να μη διαπραχθούν ποτέ ξανά τέτοιες 
πράξεις από ανθρώπους σε ανθρώπους. 

Όλο το υλικό της έρευνας αναρτάται στον «τοίχο», δηλαδή σε ένα ιστολόγιο (blog) με αυτήν 
την ονομασία, που δημιουργείται για το σκοπό αυτόν και περιλαμβάνει τις εξής θεματικές 
ενότητες: Ολοκαύτωμα, εβραϊκές κοινότητες στην Ελλάδα, η εβραϊκή κοινότητα της Θεσσα‐
λονίκης,  λογοτεχνικά  έργα,  ταινίες/βίντεο/ντοκυμαντέρ,  φωτογραφικό/εικαστικό  υλικό, 
βιβλία/άρθρα, ιστοσελίδες/σύνδεσμοι, τραγούδια, καθώς και το βήμα έκφρασης των μαθη‐
τών, όπου οι ίδιοι οι μαθητές θα δημιουργήσουν και θα αναρτήσουν κείμενα, πεζά και ποι‐
ητικά με θέμα το Ολοκαύτωμα, θα γράψουν εντυπώσεις από την έρευνά τους, θα εκφρά‐
σουν τις σκέψεις τους και θα δώσουν τα δικά τους μηνύματα. Το τελικό βίντεο μπορεί να 
κοινοποιηθεί  σε  ευρύτερο  κοινό  στο  YouTube. Οι  μαθητές  μέσω Wiki  επεξεργάζονται  τα 
κείμενα, ανταλλάσσουν απόψεις για το υλικό τους και μπορούν να επικοινωνήσουν με άλ‐
λους μαθητές σε διαδικτυακές κοινότητες ανοιχτής συζήτησης (forums) και να τους ενημε‐
ρώσουν για την εργασία τους. 

Φύλλα εργασίας 

Κοινές δραστηριότητες  
1.  Μελετήστε το κείμενο 9 [Ο διωγμός των Εβραίων της Θεσσαλονίκης από τους Ναζί] του 
βιβλίου  της Νεοελληνικής  Γλώσσας. Απαντήστε στις  ερωτήσεις  που ακολουθούν:  α)Πόσο 
ήταν το ποσοστό των Εβραίων επί του συνολικού πληθυσμού της Θεσσαλονίκης στις παρα‐
μονές του Β΄ παγκόσμιου πολέμου;  β)Ποια ήταν η συμβολή των Εβραίων στη ζωή της Θεσ‐
σαλονίκης;  
2. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα των Ηνωμένων Εθνών που περιέχει την Οικουμενική Διακή‐
ρυξη  των Δικαιωμάτων  του Ανθρώπου και διαβάστε  στην  τάξη  το προοίμιο και  τα άρθρα 
της διακήρυξης: http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=grk.  
3. Στην Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα http://www.greek‐language.gr/greekLang/index.html 
δώστε στο Λεξικό Νεοελληνικής Κοινής τη λέξη «Ολοκαύτωμα». Αποθηκεύστε την ερμηνεία. 
4. Δώστε στη μηχανή αναζήτησης http://www.google.gr/ τη φράση «Εγκυκλοπαίδεια Ολο‐
καυτώματος».   Μελετήστε τη σελίδα που θα εμφανιστεί πατώντας τον υπερσύνδεσμο «Το 
Ολοκαύτωμα». Απαντήστε στα ερωτήματα που ακολουθούν, για να ενημερώσετε στη συνέ‐
χεια  τους συμμαθητές σας: α) Πού αναφέρεται ο όρος «Ολοκαύτωμα»;  β)  Στο  κείμενο υ‐
πάρχει η ερμηνεία για τη λέξη Ολοκαύτωμα στην αρχαία ελληνική γλώσσα. Να συγκρίνετε 
την ερμηνεία αυτή με την ερμηνεία που προέκυψε από την αναζήτηση στην Πύλη για την 
Ελληνική Γλώσσα. δ) Για ποιο λόγο οι Γερμανοί δημιούργησαν τα στρατόπεδα συγκέντρω‐
σης; ε) Πώς εξόντωναν τους Εβραίους οι Ναζί; στ) Για ποιες άλλες εθνικότητες ή κοινωνικές 
ομάδες επέβαλαν οι Ναζί πολιτική εξόντωσης; ζ) Ποιο ήταν το ποσοστό του συνολικού πλη‐
θυσμού των Εβραίων που εξοντώθηκαν από τους Ναζί στο Ολοκαύτωμα; 
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5. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: 
http://www.hri.org/culture97/gr/eidika_programmata/koinothtes/jewish_community/. Α‐
ντλώντας πληροφορίες δημιουργήστε μια χρονογραμμή με τα σημαντικότερα γεγονότα του 
Ολοκαυτώματος της εβραϊκής κοινότητας της Θεσσαλονίκης. 

1η ομάδα. Ισραηλιτικές Κοινότητες στην Ελλάδα 
1.Στην ιστοσελίδα: 
http://www.kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=298&Itemid=105 «Οι 
Εβραίοι της Ελλάδος», δίνεται σύντομο ιστορικό για τις ισραηλιτικές κοινότητες στην Ελλά‐
δα. Δημιουργήστε έναν πίνακα με τις ασχολίες των μελών τους και τον πληθυσμό τους πριν 
και μετά το Ολοκαύτωμα. 
2.  Συγκεντρώστε  τίτλους  βιβλίων/άρθρων  και  ιστοσελίδες/συνδέσμους  που  αναφέρονται 
στο Ολοκαύτωμα των Εβραίων. Διαβάστε το βιβλίο του Πρίμο Λέβι «Εάν αυτό είναι ο άν‐
θρωπος» και παρουσιάστε  το στην  τάξη σας  (Διαθεματική δραστηριότητα από το σχολικό 
βιβλίο Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου, σ. 136, διασκευασμένη). 

2η ομάδα. Η ζωή των Εβραίων στη Θεσσαλονίκη πριν τον πόλεμο  

1. Επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες: 
http://www.yadvashem.org/yv/en/education/languages/greek/lesson_plans/pdf/color_map
.pdf,http://www.yadvashem.org/yv/en/education/languages/greek/lesson_plans/pdf/chara
cters.pdf,http://www.yadvashem.org/yv/en/education/languages/greek/lesson_plans/after
_the_rain.asp. Μέσα από  χάρτη  της Θεσσαλονίκης με  τις εβραϊκές περιοχές,  από κείμενα 
βασισμένα σε μαρτυρίες που περιγράφουν τη ζωή των Εβραίων στη Θεσσαλονίκη πριν τον 
πόλεμο και δίνουν πληροφορίες για διαφορετικές πτυχές της ζωής τους και παρατηρώντας 
πορτραίτα τους, μελετήστε τη ζωή των Εβραίων της Θεσσαλονίκης πριν από τον πόλεμο και 
δώστε  τα  σημαντικότερα  στοιχεία  (συνοικίες,  οικογένεια,  εκπαίδευση,  ασχολίες  κ.ά.)  με 
πολυτροπική παρουσίαση  (power point). Πληροφορίες  για  τους Εβραίους  της Θεσσαλονί‐
κης  μπορείτε  να  βρείτε  και  στην  ιστοσελίδα  του  Εβραϊκού  Μουσείου  Θεσσαλονί‐
κης http://www.jmth.gr/index.html. 
2. Συγκεντρώστε φωτογραφικό/εικαστικό υλικό και παρουσιάστε στην τάξη σας αυτά που 
σας έκαναν εντύπωση. 

3η ομάδα. Το Ολοκαύτωμα της εβραϊκής κοινότητας της Θεσσαλονίκης  
1. Επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες:  
http://www.makthes.gr/filestore/docs/Afieromata/EBRAIOIlow.pdf.  σελ.2/26,    άρθρο  «Να 
εντείνουμε τις προσπάθειες για την ενίσχυση της μνήμης» του Δαυίδ Σαλτιέλ, προέδρου της 
ισραηλιτικής  κοινότητας Θεσσαλονίκης    και  http://www.jct.gr/holocaust.php    ισραηλιτική 
κοινότητα Θεσσαλονίκης «To Ολοκαύτωμα». 
Δείτε τα βίντεο «Οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης ‐ Γερμανική Κατοχή» από το αρχείο ΕΡΤ και 
«Διωγμοί  Εβραίων  από  τη  Θεσσαλονίκη»  της  Δημοτικής  Τηλεόρασης  Θεσσαλονίκης 
(TV100).(http://www.youtube.com/watch?v=_O1_O6hUJbw,http://www.youtube.com/watc
h?v=jLb3yhhzWUY). Αντλώντας πληροφορίες, δημιουργήστε μια πολυτροπική παρουσίαση 
(power point) για το Ολοκαύτωμα της εβραϊκής κοινότητας της Θεσσαλονίκης. 
 2. Συγκεντρώστε λογοτεχνικά έργα, πεζά και ποιητικά, με θέμα το Ολοκαύτωμα της εβραϊ‐
κής κοινότητας της Θεσσαλονίκης. Διαβάστε 5 ποιήματα από την ελληνική ποιητική ανθο‐
λογία  για  το Ολοκαύτωμα  των  Εβραίων  της  Ελλάδας  (http://blo.gr/5wl)  ή  αποσπάσματα 
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από άλλα λογοτεχνικά έργα και παρουσιάστε  τα στην  τάξη σας, εκφράζοντας εντυπώσεις 
και συναισθήματα που σας προκαλούν. 

4η ομάδα. Ανθρώπινη αξιοπρέπεια 
1.  Στην  ιστοσελίδα:  http://www.makthes.gr/filestore/docs/Afieromata/EBRAIOIlow.pdf 
(Μαρτυρολόγιο εβραϊκού ελληνισμού, σ. 27/3), διαβάστε τις καταθέσεις των  Ιάκωβου Χα‐
νταλί  και Όρο Αλφανταρή  και  καταγράψτε  τη συμπεριφορά  των Ναζί  και  τις αντιδράσεις 
που πρόσβαλλαν και εξευτέλιζαν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια των Εβραίων τόσο στη συγκέ‐
ντρωση στην πλατεία Ελευθερίας το «Μαύρο Σάββατο» όσο και κατά τη μεταφορά τους στα 
στρατόπεδα συγκέντρωσης. Αξιοποιώντας και σχετικές φωτογραφίες που συνοδεύουν αυτά 
και  τα  υπόλοιπα  κείμενα  του  μαρτυρολογίου  και  φωτογραφίες 
(http://www.yadvashem.org/yv/en/education/languages/greek/lesson_plans/after_the_rai
n.asp) από την περίοδο της ναζιστικής κατοχής δημιουργήστε μια πολυτροπική παρουσίαση 
(power point). 
2. Συγκεντρώστε έγγραφα της εποχής του Ολοκαυτώματος, π.χ. πιστοποιητικά, φοιτητικές 
κάρτες, άρθρα εποχής (http://www.ushmm.org/wlc/el/media_list.php?mediatype=dc), 
καρτέλες ταυτότητας (http://www.ushmm.org/wlc/el/media_list.php?mediatype=id), 
αντικείμενα  που  βρέθηκαν  (http://www.ushmm.org/wlc/el/media_list.php?mediatype=af) 
και όποιο άλλο σχετικό υλικό μπορείτε να βρείτε και παρουσιάστε στην τάξη σας αυτά που 
σας έκαναν εντύπωση και θα μπορούσαν να αποτελούν πηγές για ιστορική διερεύνηση. 

5η ομάδα. Στρατόπεδα συγκέντρωσης 
1.  Επισκεφθείτε  την  ιστοσελίδα:  http://digitalschool.minedu.gov.gr  Ιστορία  του  Νεότερου 
και Σύγχρονου Κόσμου  (Γ΄ Λυκείου), κεφάλαιο Ε΄ «Ο Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος»  (σ.130)  και 
αντιγράψτε το χάρτη των κυριότερων ναζιστικών στρατοπέδων συγκέντρωσης στη Γερμανία 
και στην κατεχόμενη Ευρώπη.  
Πηγαίνετε στην ιστοσελίδα: http://el.wikipedia.org , αναζητήστε «ναζιστικά στρατόπεδα 
συγκέντρωσης»,  δείτε το χάρτη με τα κυριότερα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης στην 
Ευρώπη, τα έτη 1943‐1944 και διαβάστε τις σχετικές πληροφορίες. 
Στην  ιστοσελίδα:  http://www.makthes.gr/filestore/docs/Afieromata/EBRAIOIlow.pdf.  
(Μαρτυρολόγιο  εβραϊκού  ελληνισμού,  27/3),  διαβάστε  τις  καταθέσεις  των  Σύλια  Σεβή, 
Μπιενβενίδα Μάνο και Νίνα Άντζελ και εστιαστείτε τις οδυνηρές εμπειρίες που βίωσαν ως 
κρατούμενοι στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Καταρτίστε έναν κατάλογο των  στρατοπέδων 
συγκέντρωσης. Συνθέστε ένα κείμενο και, αξιοποιώντας το χάρτη και σχετικές φωτογραφίες 
που συνοδεύουν τα κείμενα του μαρτυρολογίου, δημιουργήστε μια πολυτροπική παρουσί‐
αση (power point). 
2. Συγκεντρώστε  τίτλους  ταινιών/βίντεο/ντοκυμαντέρ σχετικών με  το Ολοκαύτωμα  των Ε‐
βραίων. Δείτε την ταινία του Ρομπέρτο Μπενίνι «Η ζωή είναι ωραία»και παρουσιάστε την 
στην τάξη σας  (Διαθεματική δραστηριότητα από το σχολικό βιβλίο Νεότερη και Σύγχρονη 
Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου, σ. 136, διασκευασμένη). 

6η ομάδα. Μεταπολεμική περίοδος. Η εβραϊκή κοινότητα της Θεσσαλονίκης μετά το Ολο‐
καύτωμα  
1. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: 
http://www.hri.org/culture97/gr/eidika_programmata/koinothtes/jewish_community/  
και μελετήστε τα στοιχεία που δίνονται για την ισραηλιτική κοινότητα Θεσσαλονίκης στην 
περίοδο  μετά το Ολοκαύτωμα και στην εποχή μας.  
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Δείτε  φωτογραφίες από τη μεταπολεμική περίοδο 
(http://www.yadvashem.org/yv/en/education/languages/greek/lesson_plans/after_the_rai
n.asp) και, αξιοποιώντας όλα τα παραπάνω, δημιουργήστε μια πολυτροπική παρουσίαση 
(power point) για την ισραηλιτική κοινότητα Θεσσαλονίκης στη μεταπολεμική περίοδο. 
2. Συγκεντρώστε τραγούδια που σχετίζονται με το Ολοκαύτωμα των Εβραίων. Ακούστε  το 
τραγούδι  «Περίμενέ  με  Θεσσαλονίκη»  (http://www.youtube.com/watch?v=_qV7T4jBFFQ 
Yehuda Poliker ‐ Wait for me, Thessaloniki), το οποίο τραγουδούσαν επιζώντες Εβραίοι της 
Θεσσαλονίκης  κατά  την  επιστροφή  τους στην  πόλη  και διαβάστε  τους στίχους «Ένα  τρα‐
γούδι μετά τη βροχή» 
(http://www.yadvashem.org/yv/en/education/languages/greek/lesson_plans/pdf/song.pdf).
Μιλήστε στην τάξη σας για τα συναισθήματα των επιζώντων, όπως διαφαίνονται μέσα από 
τα τραγούδια. 

Κοινές δραστηριότητες  
α) Ο όρος «γενοκτονία» (genocide) χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1944 προκειμένου 
να περιγράψει την εξόντωση  των Εβραίων από  τους Ναζί. Σήμερα ο όρος αυτός χρησιμο‐
ποιείται  και  για άλλα  εγκλήματα στην  ιστορία  της ανθρωπότητας.  Αναζητήστε στο διαδί‐
κτυο στοιχεία και αναφέρετε παραδείγματα  (Ερώτηση από τη σχετική ενότητα στη σελίδα 
133 του σχολικού βιβλίου Ιστορίας της Γ΄ Λυκείου, διασκευασμένη).  
β)Δημιουργήστε βίντεο με φωτογραφίες που θα επιλέξετε από το υλικό που συγκεντρώσα‐
τε, οι οποίες αναφέρονται στην περίοδο της ειρηνικής ζωής στη Θεσσαλονίκη πριν τον πό‐
λεμο, στη διάρκεια του πολέμου και στην περίοδο μετά τον πόλεμο.  Το βίντεο  κλείνει με 
ένα δικό σας μήνυμα, που θα είναι και ο τίτλος του βίντεο. Επιλέξτε και τη μουσική επένδυ‐
ση. 

Στις δραστηριότητες  του  σχεδίου  εργασίας περιλαμβάνονται  επισκέψεις σε συνοικίες  της 
πόλης  όπου  κατοικούσαν Εβραίοι,  στο  Εβραϊκό Μουσείο  Θεσσαλονίκης, στο  Εβραϊκό  Νε‐
κροταφείο  και  Μνημείο  Ολοκαυτώματος  στο  προάστιο  της  Σταυρούπολης,  στο  Μνημείο 
Ολοκαυτώματος στην πλατεία γύρω από τις οδούς Νέας Εγνατίας, Παπαναστασίου και Κλε‐
άνθους.στην Πλατεία Εβραίων Μαρτύρων, στο κέντρο της πόλης.  

Επίλογος 

Το σχέδιο εργασίας μπορεί να προσαρμοστεί για κάποια άλλη από τις εβραϊκές κοινότητες 
της Ελλάδας που χάθηκαν στο Ολοκαύτωμα, ανάλογα με τον τόπο κατοικίας των μαθητών 
και να επεκταθεί σε άλλα ναζιστικά εγκλήματα, όπως αυτά στα Καλάβρυτα και στο Χορτιά‐
τη. 

Με την αξιοποίηση των ψηφιακών προγραμμάτων και εργαλείων διαμορφώνεται μαθητο‐
κεντρικό, υποστηρικτικό και δυναμικό περιβάλλον μάθησης και δημιουργείται το κατάλλη‐
λο υπόβαθρο για να αναπτύξουν οι μαθητές δεξιότητες πολυγραμματισμού,  χρήσιμες για 
τις  σχολικές  δραστηριότητες, ώστε  να ανταποκρίνονται  σε ακόμη  πιο  σύνθετες  εργασίες 
στις επόμενες εκπαιδευτικές βαθμίδες, αλλά και στην καθημερινή τους ζωή.  

Η ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία προτείνεται τόσο στο  ισχύον Πρόγραμμα Σπου‐
δών του Γυμνασίου όσο και στα Νέα Πιλοτικά Προγράμματα Σπουδών, στο πλαίσιο της λο‐
γικής  των πολλαπλών  διδακτικών μέσων  και υλικών  και  της  διαμόρφωσης δημιουργικού 
περιβάλλοντος μάθησης.  
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Παιχνιδοποίηση και ηλεκτρονική μάθηση 
 

Παπάζογλου Παπαζογλάκης Πέτρος  
Υποψήφιος Διδάκτορας, Πανεπιστημίου Οικονομικών Σπουδών Βουκουρεστίου 

ppapazoglakis@gmail.com 
 

Περίληψη 

H Παιχνιδοποίηση είναι μια σχετικά πρόσφατη και καινοτόμος προσέγγιση  της χρήσης τε‐
χνικών, μηχανισμών και χαρακτηριστικών που διέπουν τα παιχνίδια σε τομείς και δραστη‐
ριότητες που  δεν  σχετίζονται άμεσα  με αυτά. Στόχος  της  είναι  χρησιμοποιώντας  την  ιδέα 
των παιχνιδιών, να πραγματοποιείται αλλαγή της συμπεριφοράς των συμμετεχόντων, μέσω 
των  παιχνιδοποιημένων  δραστηριοτήτων,  επιστρατεύοντας  στοιχεία  και  χαρακτηριστικά 
δανεισμένα από τον κόσμο των παιχνιδιών. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται μεγαλύτερη 
εμπλοκή τους, ώστε τελικά να επιθυμούν να φέρουν εις πέρας με επιτυχία μια δραστηριό‐
τητα,  διαδικασία ή  έργο.  Η  παρούσα  εργασία  επικεντρώνεται στην  ιδέα  χρησιμοποίησης 
των δυνατοτήτων της παιχνιδοποίησης στην εκπαίδευση και πιο συγκεκριμένα στον τομέα 
της ηλεκτρονικής μάθησης, εμπλουτίζοντας τις διάφορες εκπαιδευτικές δραστηριότητες και 
κάνοντας έτσι τη μάθηση περισσότερο ελκυστική και αποδοτική, αλλά ταυτόχρονα και ευ‐
χάριστη και διασκεδαστική.  

Λέξεις ‐ κλειδιά: Παιχνιδοποίηση, εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ηλεκτρονική μάθηση  
 

Εισαγωγή 

Τα παιχνίδια και η γενικότερη ιδέα του  'παίζω' αποτελούν μέρος κάθε κοινωνίας [3]. Είναι 
άμεσα συνδεδεμένα με τις ζωές μας, τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε κάθε τι γύρω μας 
και με ένα πολύπλοκο και σύνθετο τρόπο, με το σώμα, το μυαλό και τον ψυχικό μας κόσμο 
[1]. Έρευνες δείχνουν ότι όσο πιο πολύ παίζει κανείς, κατά τη διάρκεια της ζωής του, τόσο 
εξυπνότερος,  ταχύτερα  σκεπτόμενος,  πιο  χαρούμενος  και  υγιής  θα  είναι 
[20][21][22][23][24]. Επιπρόσθετα, έρευνες καταδεικνύουν ότι μέχρι το 2015 μεγάλο ποσο‐
στό οργανισμών (50% καινοτομιών και 70% υπαρχόντων μετά το 2000) πρόκειται να παιχνι‐
δοποιήσουν εφαρμογές τους [18][27]. Απ’ όλα τα παραπάνω, και δεδομένης της επιτυχημέ‐
νης  χρήσης  της  χρόνια  τώρα  από  διαφημιστές,  διοικητικά  στελέχη  και  υπαλλήλους  που 
σχεδιάζουν και προωθούν προϊόντα [10][18][25] σίγουρα θα πρέπει να διερευνηθεί η χρή‐
ση της και από εκπαιδευτικούς, σχεδιαστές και δημιουργούς ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων, με στόχο μια περισσότερο αβίαστη, αποδοτική και διασκεδαστική μάθη‐
ση.  Ιδιαίτερα  όταν  τα  πρώτα  αποτελέσματα  της  χρήσης  της  είναι  τόσο  ενθαρρυντικά 
[26][27]. Το προτέρημα της παιχνιδοποίησης είναι ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σχεδόν σε 
κάθε δραστηριότητα της ζωής μας. Η πρόσκληση των συμμετεχόντων σε δράση, η παροχή 
ανταμοιβών κατά τη διαδικασία, η παροχή κινήτρων, η εμπλοκή των συμμετεχόντων, η δη‐
μιουργία επιπέδων, ο συναγωνισμός, ο ενθουσιασμός, οι παρεχόμενες ανταμοιβές, η ανα‐
γνώριση  και  διάκριση  (συγκέντρωση πόντων,  λήψη σημάτων,  θέσης  σε  λίστα  κατάταξης, 
αλλαγή επιπέδου,  κλπ),  ο αλτρουισμός, η συμμετοχή,  η  επικοινωνία,  η  συνεργασία και η 
σύνδεση με άλλους παίχτες καθώς και η επίτευξη ενός σημαντικού και κοινού σκοπού, είναι 
μόνο μερικά από τα χαρακτηριστικά που εμπεριέχονται στα παιχνίδια και τα κάνουν τόσο 
δημοφιλή [1]. Αυτά τα χαρακτηριστικά προτείνουμε να χρησιμοποιηθούν στην εκπαιδευτι‐
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κή διαδικασία (μέσω της ηλεκτρονικής μάθησης), με σκοπό να την κάνουν περισσότερο ελ‐
κυστική, αποτελεσματική και ευχάριστη.  
 

Τι είναι η Παιχνιδοποίηση; 

Αν θέλουμε να δώσουμε έναν ορισμό, η Παιχνιδοποίηση είναι η χρήση μηχανισμών, δυνα‐
μικών και αρχών που διέπουν τα παιχνίδια, σε τομείς και δραστηριότητες που δεν σχετίζο‐
νται άμεσα με αυτά  [6][5][18][29] και με τέτοιο  τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται αλλαγή  της 
συμπεριφοράς των συμμετεχόντων (μέσω παρότρυνσης, θετικής επιρροής και παροχής κι‐
νήτρων) έτσι ώστε αυτοί να επιθυμούν περισσότερο να φέρουν εις πέρας με επιτυχία μια 
δραστηριότητα, διαδικασία ή έργο [4].  
  
Εκείνο το οποίο η παιχνιδοποίηση επιδιώκει να κάνει στην περίπτωσή μας, είναι να μετα‐
τρέψει έναν μαθητή σε πιστό και αφοσιωμένο παίχτη, ο οποίος θα χρησιμοποιεί  την παι‐
χνιδοποιημένη  δραστηριότητα  με  περισσό  ζήλο  για  να  λάβει  την  θεμιτή  (π.χ.  κοινωνική) 
ανταμοιβή του. Με αυτόν τον τρόπο, ο εκάστοτε μαθητής δεν θα συμμετέχει απλά σε μια 
εκπαιδευτική δραστηριότητα, αλλά θα επηρεάζεται και θα δρα με οδηγό τις χρησιμοποιού‐
μενες τεχνικές της παιχνιδοποίησης, θέτοντας μέσω αυτών συνεχώς νέους στόχους (Π.χ. να 
μαζεύει πόντους, να συλλέγει σήματα, να λαμβάνει καλύτερη θέση σε κάποια σειρά κατά‐
ταξης κοκ). Ο θεμέλιος λίθος της παιχνιδοποίησης βασίζεται στο γεγονός ότι όλοι μας και 
ανεξαρτήτου ηλικίας,  λατρεύουμε  την  ιδέα  των  παιχνιδιών  [28]. Τα παιχνίδια βρίσκονται 
παντού και αποτελούν μέρος κάθε πολιτισμού και κάθε χώρας [1].  

 

Παιχνίδια και Παιχνιδοποίηση 

Οι όροι  'Παιχνιδοποίηση'  και  'Παιχνίδια', παρόλο που έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά 
δεν είναι όροι ταυτόσημοι. Η παιχνιδοποίηση, δεν αναφέρεται υποχρεωτικά στη δημιουρ‐
γία εκπαιδευτικών παιχνιδιών από  το μηδέν  αλλά στον  εμπλουτισμό προϋπαρχόντων εκ‐
παιδευτικών  δραστηριοτήτων  με  τη  χρήση  στοιχείων  και  τεχνικών  δανεισμένων  από  τον 
κόσμο  των  παιχνιδιών.  Παρέχουν  με  τον  τρόπο  αυτό  προστιθέμενη  αξία  και  κάνουν  τις 
δραστηριότητες αυτές περισσότερο ελκυστικές και αποδεκτές [12].  
 

Ένα παιχνίδι δημιουργεί ένα συγκεκριμένο περιβάλλον, μια ξεχωριστή και αυτόνομη μονά‐
δα, όπου πραγματοποιούνται δραστηριότητες, ακολουθώντας  ένα προκαθορισμένο σενά‐
ριο  και προμελετημένες αρχές,  κανόνες  και θεματολογία.  Σε αυτό  το πλαίσιο, οι παίχτες 
που αποδέχονται να συμμετάσχουν, καλούνται να εμπλακούν στις δραστηριότητες που αυ‐
τό περιλαμβάνει.  Το περιβάλλον  είναι  συγκεκριμένο  και αυστηρά  καθορισμένο.  Έχει μια 
αρχή, μια πορεία που θα πρέπει να ακολουθηθεί στο ενδιάμεσο, και ένα τέλος. Κάθε παί‐
χτης γνωρίζει πότε χάνει και πότε κερδίζει. Σε όλη τη διαδικασία ενός παιχνιδιού χρησιμο‐
ποιούνται διάφορα στοιχεία που εμπλέκουν έναν παίχτη να συνεχίζει να παίζει.  θέτονται 
προκλήσεις τις οποίες καλείται να ξεπεράσει έχοντας έναν αριθμό προσπαθειών για να επι‐
τύχει τον στόχο αυτό. Επίσης ως επιβράβευση των προσπαθειών του, των στόχων που επε‐
τεύχθησαν και των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν μέσω του παιχνιδιού, του παρέχονται α‐
νταμοιβές. Τα παιχνίδια  έχουν  ένα  ξεκάθαρο και συνήθως απλό στόχο  και είναι πεπερα‐
σμένα. Επιπλέον έχουν ένα συγκεκριμένο τέλος.  
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Από την άλλη, η Παιχνιδοποίηση δεν καθορίζει ένα συγκεκριμένο περιβάλλον ή χώρο. Δεν 
έχει  αναγκαστικά  ένα  συγκεκριμένο  τέλος, ούτε  χρησιμοποιεί αναγκαστικά πεπερασμένο 
αριθμό προσπαθειών (ίσα ίσα προσπαθεί να συντηρεί συνεχώς τον κύκλο πρόκληση, επιτυ‐
χία, ανταμοιβή και να διατηρεί έτσι την εμπλοκή των εκπαιδευομένων) [1]. Βασίζεται στις 
ανταμοιβές  και στη δημιουργία θετικών συναισθημάτων  [27].  Επιστρατεύει μηχανισμούς 
και τεχνικές δανεισμένες από τα παιχνίδια, ώστε να κάνει τον παίχτη‐μαθητή να συμμετά‐
σχει και να εμπλέκεται ενεργά ολοένα και περισσότερο. Δίνοντάς του ώθηση, κίνητρα, πα‐
ροτρύνοντας και επηρεάζοντάς τον. Με τον τρόπο αυτό, το περιεχόμενο κάθε δραστηριότη‐
τας  γίνεται  περισσότερο ελκυστικό  και  η  παιχνιδοποίηση γίνεται  το  όχημα  με  το  οποίο  η 
εκάστοτε δραστηριότητα πετυχαίνει τον εκπαιδευτικό της στόχο.  
 
Αν φανταστούμε δηλαδή ένα παιχνίδι σαν ένα ολοκληρωμένο πάζλ, η παιχνιδοποίηση είναι 
η χρήση ορισμένων κομματιών αυτού του πάζλ, ώστε να επιτευχτεί η θεμιτή εμπλοκή και 
ενασχόληση του μαθητή, κατά έναν παρόμοιο τρόπο, με αυτόν που επιτυγχάνεται κατά τη 
διαδικασία παιξίματος ενός παιχνιδιού, το οποίο όμως εφαρμόζεται σε δραστηριότητες που 
δεν  είναι  αναγκαστικά παιχνίδια.  Για  το λόγο  αυτό, η παιχνιδοποίηση  είναι  συνήθως  πιο 
απλή και οικονομική στην υλοποίηση της, σε σύγκριση με ένα παιχνίδι [12]. 
   

Που μπορεί να χρησιμοποιηθεί η Παιχνιδοποίηση 

Παρακολουθούμε ολοένα και περισσότερο εκπαιδευτικό λογισμικό και παιχνίδια να χρησι‐
μοποιούνται  στην  εκπαιδευτική  διαδικασία.  Με  περισσότερη  ή  λιγότερη  επιτυχία,  καλή 
σχεδίαση κοκ. Το σύνολό των εφαρμογών αυτών έχει όμως δύο κοινά σημεία. Σχεδιάζεται 
κυρίως  για  διδασκαλία μέσα στην τάξη  και μπορεί να  γίνει πιο αποτελεσματικό με  τη  (α‐
να)παιχνιδοποίησή του[1]. Οι εφαρμογές αυτές θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν περισσότε‐
ρο έξω από τα σχολεία παρά μέσα σε αυτά [12]. Βασικό στοιχείο της επιτυχίας τους θα είναι 
η εισαγωγή ενός ομαδικού και κοινωνικού χαρακτήρα[4]. Όπου η προσπάθεια και η επιτυ‐
χία, θα ανταμείβονται με κοινωνική διάκριση και καταξίωση και ο συναγωνισμός και η ευ‐
γενής άμυλα θα τροφοδοτούν περισσότερο το ενδιαφέρον και τη συνεχή εμπλοκή των εκ‐
παιδευομένων.  
 

Οι άνθρωποι από τα αρχαία χρόνια παίζουν παιχνίδια και η πρόκληση, ο συναγωνισμός και 
η διάκριση πάντα υπήρξαν τα βασικά κίνητρα που ωθούσαν τους ανθρώπους να συμμετέ‐
χουν στα παιχνίδια [3]. Στις μέρες μας, που οι ηλεκτρονικές συσκευές έχουν γίνει μικρότε‐
ρες και φορητές (ταμπλέτες, κινητά smart phone και android, κλπ), η χρήση τους χρόνο με 
το  χρόνο  γίνεται  ολοένα  και πιο  ευρέως  διαδεδομένη. Τα παιχνίδια  που  τις συνοδεύουν 
έχουν  γίνει  επίσης φορητά, δημοφιλή  και  προσοδοφόρα  (με  κέρδη που  ξεπερνάνε  τα 60 
δισεκατομμύρια  το χρόνο  [3]). Οι σύγχρονοι άνθρωποι, ολοένα και  πιο πολύ,  συνηθίζουν 
και αποδέχονται την  ιδέα και τη φιλοσοφία των ηλεκτρονικών παιχνιδιών και τα χρησιμο‐
ποιούν κυρίως στον ελεύθερό τους χρόνο, στα διαλλείματα της καθημερινότητάς τους, ενώ 
περιμένουν ή ταξιδεύουν.  
 
Το προαναφερθέν σκηνικό, δημιουργεί ακόμα καλύτερες προϋποθέσεις για την ευδοκίμηση 
τεχνικών όπως αυτή της παιχνιδοποίησης των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και σε τομείς 
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της ζωής μας όπου απαιτείται παροχή κινήτρων, διατήρηση της προσοχής των συμμετεχό‐
ντων, παρότρυνσή τους  να συμμετέχουν και  να εμπλακούν ενεργά, πειθώ και αλλαγή  της 
συμπεριφοράς. Στόχος είναι η χρήση παιχνιδοποιημένων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, 
οι οποίες θα μπορούν να χρησιμοποιούνται ως μια μορφή ανεπίσημης μάθησης στο πλαί‐
σιο της οποίας όπως δείχνουν οι έρευνες, λαμβάνουμε το 80% της συνολικής γνώσης που 
κατέχουμε [11]! 
 
Ένας  ιδανικός  λοιπόν  χώρος που θα  μπορούσε  να  χρησιμοποιηθεί με μεγάλη  επιτυχία η 
παιχνιδοποίηση είναι ο χώρος της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης και ιδιαίτερα σε 
συνδυασμό με τη χρήση φορητών ηλεκτρονικών συσκευών.  Ιδιαίτερα στις μέρες μας, που 
λόγω της οικονομικής κρίσης και της δυσκολίας εύρεσης εργασίας η ανάγκη για κατάρτιση 
και εκπαίδευση είναι  ιδιαίτερα έντονη, εξαιτίας του έντονου ανταγωνισμού που δημιουρ‐
γείται στην αγορά εργασίας. Τεχνικές όπως η παιχνιδοποίηση μπορεί να δώσουν μια νότα 
παιχνιδιού στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και να τις κάνουν όχι μόνο περισσότερο ευ‐
χάριστες, αλλά και περισσότερο αποτελεσματικές, αποδεκτές και, υπό  το πρίσμα  της ηλε‐
κτρονικής εκπαίδευσης, φθηνότερες και απευθυνόμενες σε μεγάλες πληθυσμιακές ομάδες 
με μικρό ή μηδενικό κόστος συμμετοχής και παρακολούθησης μέσω κινητού ή προσωπικού 
υπολογιστή.  
 
Κατά τη διάρκεια της ζωή μας καλούμαστε να λάβουμε μέρος σε διάφορες δραστηριότητες 
τις οποίες αποφεύγουμε, αποστρεφόμαστε ή ακόμα και μισούμε. Είτε γιατί είναι βαρετές 
και κουραστικές, είτε γιατί μας προκαλούν άγχος [1]. Με το να εμπλουτίζουμε τις δραστη‐
ριότητες  αυτές  με στοιχεία  και  αρχές που  χρησιμοποιούνται στα παιχνίδια και να  τις κά‐
νουμε να μοιάζουν με αυτά, μπορούμε να αναστρέψουμε την αρνητική διάθεση και να κα‐
ταστήσουμε ακόμα και μια μη δημοφιλή δραστηριότητα περισσότερο ενδιαφέρουσα, επι‐
θυμητή και ελκυστική και τους ανθρώπους να θέλουν να πάρουν μέρος σε αυτή.  
 

Παραδείγματα παιχνιδοποίησης σε τομείς εκτός εκπαίδευσης 

Η παιχνιδοποίηση έχει εφαρμοστεί κατά το παρελθόν, κυρίως σε τομείς εκτός εκπαίδευσης. 
Ένας από τους χώρους όπου μπορούμε να τη δούμε να εφαρμόζεται με επιτυχία, άλλα και 
να πάρουμε ενδιαφέρουσες  ιδέες,  είναι  η προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών  [18].  Ένα 
παράδειγμα της κατηγορίας αυτής είναι οι αεροπορικές εταιρίες, οι οποίες συνήθως χρησι‐
μοποιούν το  'παιχνίδι' των παροχών‐μπόνους ανάλογα με τα χιλιόμετρα που έχουν διανύ‐
σει με τη συγκεκριμένη εταιρία. Έτσι, οδηγούν τους πελάτες τους σε μια διαδικασία όπου 
δεν ταξιδεύουν μόνο, αλλά παίζουν και βάζουν υψηλότερους στόχους κάθε φορά, προσπα‐
θώντας  να συγκεντρώσουν ολοένα  και  περισσότερους  πόντους,  που  με  τη  σειρά  τους θα 
τους  βοηθήσουν  να περάσουν  στο επόμενο  στάδιο‐επίπεδο  του  'παιχνιδιού'  (λήψη μπλε, 
χάλκινης, ασημένιας, χρυσής κάρτας) να κερδίσουν δώρα (πχ. δωρεάν εισιτήρια μετά από 
συγκεκριμένα χιλιόμετρα) καθώς και επιπλέον προνόμια (προτεραιότητα στην επιλογή θέ‐
σεων, περισσότερο επιτρεπόμενο βάρος αποσκευών, κλπ) [1].  
 
Ένα άλλο παράδειγμα παιχνιδοποίησης είναι αυτό που χρησιμοποιούν πολλές υπεραγορές‐
υπερκαταστήματα. Τα καταστήματα αυτά παρέχουν μια κάρτα σε κάθε πελάτη και τον επι‐
βραβεύουν  (θέτοντας  συγκεκριμένους  κανόνες)  με  πόντους,  βάσει  των  αγορών  που  έχει 
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πραγματοποιήσει. Οι πόντοι αυτοί, μόλις φθάσουν σε έναν προκαθορισμένο αριθμό, μπο‐
ρούν να εξαργυρωθούν, προσφέροντας μια ανταμοιβή (δώρο) στους πιστούς στο κατάστη‐
μα πελάτες. Το  δώρο αυτό  μπορεί  να  είναι αγορά προϊόντων  σε  καλύτερες  τιμές,  γενική 
έκπτωση, κουπόνια  για  νέες αγορές προϊόντων,  ταχύτερη εξυπηρέτηση σε  ειδικά  ταμεία, 
κοκ. Ο αγοραστής μετατρέπεται σιγά σιγά σε παίχτη, που συγκεντρώνει πόντους, βάζει στό‐
χους, αγοράζει και ανταμείβεται η αφοσίωση του στο συγκεκριμένο κατάστημα με δώρα, 
εκπτώσεις κλπ. Έτσι δημιουργείται με τον καιρό, μια σχέση αφοσίωσης με το κατάστημα και 
οι  πελάτες  μπαίνουν  σε  ένα  'παιχνίδι' αγορών  και  αναγνώρισης  των  προσπαθειών  τους, 
που τους κάνουν δίχως να το συνειδητοποιούν να καταναλώνουν περισσότερο για να λά‐
βουν ολοένα και μεγαλύτερες διακρίσεις, παροχές και δώρα. 
 
Οι  εκπαιδευτικοί, σε  αντίστοιχο ρόλο  με αυτόν  των στελεχών  προώθησης  προϊόντων  και 
υπηρεσιών, καλούνται να εμπλέξουν τους μαθητές τους στην εκπαιδευτική διαδικασία για 
να τους κάνουν να μάθουν με όσο το δυνατόν πιο αβίαστο και ευχάριστο τρόπο. Ένα εργα‐
λείο λοιπόν στην προσπάθειά τους αυτή μπορεί να είναι και η παιχνιδοποίηση.  
 

Οι μέθοδοι της Παιχνιδοποίησης 

Τα στοιχεία που επιστρατεύει η παιχνιδοποίηση για την πραγματοποίηση των σκοπών της 
είναι:  Βαθμοί, εμβλήματα‐σήματα,  συμπαθητικοί  χαρακτήρες‐ήρωες  ή φιγούρες,  επίπεδα 
επιτυχίας, δείκτες προόδου (μπάρες, πίτες, κλπ), προκλήσεις, ευγενής άμιλλα, πίνακες κα‐
τάταξης, ανταμοιβές,  δώρα,  συναγωνισμός,  διακρίσεις,  και  πολλά  άλλα.  Το αξιοπερίεργο 
είναι ότι πολλές δραστηριότητες που αποφεύγονται ή θεωρούνται βαρετές,  εμφανίζονται 
να παρουσιάζουν επιτυχία ως παιχνίδια. Πχ. η ένδυση ενός παιδιού (Dress up baby), η καλ‐
λιέργεια μιας σοδειάς  (Farmvile), οι μαθηματικοί υπολογισμοί  (skater math) κλπ. Ο παρά‐
γοντας που κάνει τις ‘ανιαρές’ αυτές εργασίες τόσο επιτυχημένες ως παιχνίδια, δεν είναι οι 
δραστηριότητες αυτές καθαυτές, άλλα ο τρόπος που παρουσιάζονται με τη χρήση κατάλλη‐
λων τεχνικών, δυναμικών και μηχανικών, που τις καθιστούν διασκεδαστικές [1]. 
 
Οι  μηχανικές  της  παιχνιδοποίησης  είναι  οι  κανόνες  και  οι  παρεχόμενες ανταμοιβές,  που 
διαμορφώνουν το παιχνίδι και δημιουργούν τα απαραίτητα κίνητρα, αλλά και συναισθήμα‐
τα στους συμμετέχοντες  (χαρά,  ελπίδα,  προσμονή,  έκπληξη,  ευχαρίστηση  κλπ).  Τα συναι‐
σθήματα αυτά είναι το αποτέλεσμα επιθυμιών και κινήτρων που προκύπτουν από τη χρήση 
των μηχανικών  και  ονομάζονται δυναμικές  (ανταμοιβή, στάτους,  αλτρουισμός,  ανταγωνι‐
σμός, σεβασμός, καταξίωση, κλπ) [3].  
 
Τα  παρακάτω παραδείγματα μηχανικών μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  ξεχωριστά  ή  συν‐
διαστικά παράσχουν προστιθέμενη αξία σε νέες ή υπάρχουσες εκπαιδευτικές δραστηριότη‐
τες [1][3]: 
Πόντοι: Αν και μοιάζουν με τη βαθμολογία που υπάρχει ήδη στο σχολείο, η διαφορά είναι 
ότι  έχουμε  περισσότερες  δυνατότητες  να  δουλέψουμε  ως  προς  την  πρωτοτυπία  (πόντοι 
εμπειρίας,  ικανοτήτων, φήμης,  κλπ)  και  να  τους  χρησιμοποιήσουμε ως  μέσα,  π.χ.  για  την 
συνέχιση σε άλλο επίπεδο, ως αναγνώριση της επίτευξης στόχων ή για την αγορά ψηφια‐
κών δώρων.  
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Επίπεδα: Μπορεί να είναι το αποτέλεσμα συγκέντρωσης πόντων ή το αποτέλεσμα προσπα‐
θειών αλλά σίγουρα είναι μια μηχανική που προσδίδει κύρος και σεβασμό στον εκπαιδευ‐
όμενο και αποτελεί δείκτη της πορείας που έχει διανύσει και του βαθμού ενασχόλησης του 
με το αντικείμενο. Με παρόμοιό τρόπο όπως τα επίπεδα χρωματιστών ζωνών στις πολεμι‐
κές τέχνες καταδεικνύουν το επίπεδο γνώσεων, στο οποίο βρίσκεται κάποιος σε κάποια συ‐
γκεκριμένη στιγμή. 
Προκλήσεις: Το βασικό συστατικό της ενεργοποίησης των συμμετεχόντων πραγματοποιεί‐
ται με την δημιουργία προκλήσεων‐στόχων τους οποίους θα πρέπει να πετύχουν για να λά‐
βουν την επιθυμητή ανταμοιβή και αναγνώριση π.χ. νέο επίπεδο, περισσότερους πόντους, 
τη λήψη κάποιου σήματος‐εμβλήματος. 
Σήματα‐εμβλήματα: λειτουργούν με παρόμοιο  τρόπο με τα σήματα που λαμβάνουν οι α‐
ξιωματικοί στο στρατό ή οι πρόσκοποι. Παρόλο που δεν καθορίζουν τον βαθμό τους, κατα‐
δεικνύουν τις επιμέρους επιβραβεύσεις που έχει λάβει κάποιος σε συγκεκριμένους τομείς 
(ασκήσεις, διακρίσεις, επιτυχίες) που τον κάνουν να ξεχωρίζει.  
Εικονικά προϊόντα, δώρα: Οι πόντοι που συγκεντρώνονται θα πρέπει να μπορούν να αξιο‐
ποιηθούν. Ένας  τρόπος για να διαθέτουμε  τους πόντους που κερδίζουμε είναι  να αγορά‐
ζουμε εικονικά προϊόντα ή δώρα, τα οποία είτε τα κρατάμε εμείς σαν ένδειξη της προσωπι‐
κής μας ταυτότητας, είτε τα δωρίζουμε σε άλλους. Επίσης εικονικά προϊόντα μπορούμε να 
λαμβάνουμε και υπό την μορφή δώρων αναγνώρισης των προσπαθειών που έχουμε κάνει 
ή νέων επιπέδων στα οποία έχουμε περάσει. 
Λίστες κατάταξης:  Ίσως η μεγαλύτερη  ικανοποίηση που μπορεί να νοιώσει ένας συμμετέ‐
χων σε μια  δραστηριότητα,  είναι όταν δει το όνομά  του  να φιγουράρει πρώτο σε κάποια 
λίστα κατάταξης. Αυτό γίνεται γιατί, αφενός υπερνικά όλους τους υπολοίπους, και αφετέ‐
ρου η νίκη του αυτή λαμβάνει μορφή κοινωνικής καταξίωσης. Επίσης μια τέτοια λίστα χρη‐
σιμοποιείται  για μεγαλύτερη εμπλοκή  των συμμετεχόντων  (μέσω  του  συναγωνισμού που 
αυτόματα εισάγεται), μιας  και  ένας από  τους στόχους που θέτουν,  είναι και  η ανατροπή 
του αποτελέσματος και η αλλαγή της κατάταξής τους στη λίστα αυτή.  
Πρόκληση συναγωνισμού: Δίνει κίνητρα στους συμμετέχοντες να προσπαθούν να ξεπερά‐
σουν τους υπόλοιπους. Αυτός που π.χ. βρίσκεται σε υψηλότερο επίπεδο, έχει συγκεντρώσει 
τους περισσότερους πόντους ή έχει ολοκληρώσει μια διαδικασία ταχύτερα ή αποτελεσμα‐
τικότερα από τους άλλους είναι ο νικητής και θα πρέπει να λάβει κάποια διάκριση υπό τη 
μορφή δώρου  (σήμα‐έμβλημα, πόντους, κλπ) ή αναγνώρισης  (Λίστα κατάταξης, αλλαγή ε‐
πιπέδου, κλπ).  
Δείκτες προόδου: Δείχνουν την πρόοδο κάθε διαγωνιζόμενου (ως μια γραφική απεικόνιση), 
και  τον βαθμό επίτευξης συγκεκριμένων στόχων. Έτσι ωθούν  τον εκάστοτε συμμετέχοντα 
να βελτιώσει αυτούς τους δείκτες καταβάλλοντας μεγαλύτερη προσπάθεια αλλά και να συ‐
γκρίνει τα αποτελέσματά του (σε συνδυασμό με τους δείκτες προόδου άλλων παιχτών) ενι‐
σχύοντας έτσι τον συναγωνισμό. Μπορεί να έχουν τη μορφή π.χ. μπάρας ή πίτας που στα‐
διακά γεμίζει. 
  
Οι παρακάτω δυναμικές είναι παραδείγματα που εξηγούν τις παραμέτρους που κινητοποι‐
ούν τους συμμετέχοντες με τη χρήση μηχανικών [1][3]:  
Κοινωνική αναγνώριση: Είναι το στάτους, ο σεβασμός, η φήμη και η καταξίωση που παρέ‐
χεται ως αποτέλεσμα των προσπαθειών και επιτυχιών κάποιου μέσω της απόκτησης συγκε‐
κριμένων αναγνωριστικών  (π.χ. επιπέδου, σημάτων‐εμβλημάτων, σειράς σε λίστα κατάτα‐
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ξης, κλπ). Οι μηχανικές οδηγούν αυτή τη δυναμική, η οποία και προκαλεί την άμεση εμπλο‐
κή του κάθε διαγωνιζομένου, που θα προσπαθήσει να κερδίσει την κοινωνική καταξίωση, 
εκτελώντας συνέχεια την εκπαιδευτική δραστηριότητα. Με  τον  τρόπο αυτό δεν βελτιώνει 
μόνο τα αποτελέσματά του αλλά μαθαίνει ενώ συμμετέχει σε ένα παιχνίδι κοινωνικής διά‐
κρισης.  
Επίτευξη στόχων: Ένα από τα μεγαλύτερα κίνητρα των ανθρώπων είναι το να θέτουν στό‐
χους  και  να προσπαθούν  να  τους  πραγματοποιήσουν. Όσο δυσκολότερος  ο  στόχος  τόσο 
μεγαλύτερη η πρόκληση και η προσπάθεια και τόσο μεγαλύτερη η ανταμοιβή και το κοινω‐
νικό στάτους που λαμβάνει όποιος πετυχαίνει τους στόχους αυτούς.  
Συναγωνισμός: είναι ένα βασικό στοιχείο κάθε παιχνιδιού, που ενθαρρύνει τους συμμετέ‐
χοντες να δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό και να κερδίσουν, για να λάβουν κοινωνική α‐
ναγνώριση της διάκρισης τους αλλά και ανταμοιβές. Ενεργοποιεί την περιέργεια των συμ‐
μετεχόντων να διαπιστώσουν το επίπεδό τους, σε σύγκριση με αυτό άλλων, π.χ. για μια κα‐
λύτερή θέση στην τελική λίστα κατάταξης οι διαγωνιζόμενοι σίγουρα θα δώσουν τον καλύ‐
τερό τους εαυτό.  
Φιλαλληλία: είναι μια δυναμική που μετατρέπει το ενδιαφέρον μας για τον δίπλα μας σε 
τρόπο σκέψης και δράσης. Το ενδιαφέρον μας μπορούμε να το εκφράσουμε π.χ. με την πα‐
ροχή βοήθειας, κάποιου δώρου, το οποίο για να το κερδίσουμε και να μπορέσουμε να το 
χαρίσουμε, χρειάζεται να καταβάλουμε κάποια προσπάθεια ή να πετύχουμε κάποιους στό‐
χους. Ούτως ή άλλως ένας βασικός λόγος που οι άνθρωποι παίζουν παιχνίδια είναι για να 
χαλαρώσουν, να διακριθούν, να διασκεδάσουν και κυρίως για να κοινωνικοποιηθούν.  
 

Η παιχνιδοποίηση είναι άμεσα συνδεδεμένη με τα στατιστικά δεδομένα 

Αν και εκ πρώτης όψεως δεν είναι εμφανές, η παιχνιδοποίηση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη 
με τη χρήση στατιστικών δεδομένων  [3]. Για παράδειγμα, έστω ότι δύο φίλοι παίζουν κα‐
θημερινά πόρτες στο τάβλι. Παίζοντας το παιχνίδι αυτό συνεχώς, μετά από λίγο καιρό θα 
αρχίσει να γίνεται βαρετό και θα ασχοληθούν με κάποιο άλλο παιχνίδι. Φανταστείτε λοιπόν 
τι θα συνέβαινε αν εισαγάγαμε στην όλη διαδικασία διάφορα στατιστικά στοιχεία. Π.χ. πό‐
σες φορές έχει κερδίσει κάθε παίχτης, ποια ήταν η πιο σύντομη παρτίδα, ποίος έχει κερδί‐
σει περισσότερα παιχνίδια στη σειρά, με το μεγαλύτερο ή το μικρότερο σκορ, διαφορά κλπ. 
Επίσης βάσει στατιστικών και ανακοίνωσης πόντων που έχει πάρει κάθε παίχτης, δημιουρ‐
γία  λίστας κατάταξης  των κορυφαίων παιχτών ενός συνόλου,  και  ανταμοιβές  (π.χ.  με  τον 
κορυφαίο  παίχτη  μετά  το  πέρας  μιας  προκαθορισμένης  χρονικής  περιόδου  να  λαμβάνει 
κάποιο δώρο ή παροχή ή ιδιαίτερη κοινωνική αναγνώριση) [1].  
 
Όλα αυτά τα στατιστικά δεδομένα, που εισάγονται στο παράδειγμά μας και στη διαδικασία 
ενός συγκεκριμένου παιχνιδιού, ενθαρρύνουν περισσότερο τους παίκτες να συνεχίσουν να 
παίζουν  το παιχνίδι αυτό για περισσότερο καιρό, ενισχύουν  τη θέλησή  τους  να συμμετά‐
σχουν,  τραβούν  περισσότερο  την προσοχή  τους  και  τους  ενεργοποιούν ώστε  να παίζουν 
ολοένα και περισσότερο, θέτοντας  στόχους  και  κάνοντας σχέδια.  Για  παράδειγμα,  για  να 
κερδίσουν τον φίλο τους περισσότερες φορές, πιο γρήγορα, με μεγαλύτερη διαφορά ή να 
κερδίσουν τον τίτλο του καλύτερου παίχτη τάβλι στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη με αντίστοι‐
χες διακρίσεις, δώρα, κλπ. Με αυτόν τον τρόπο, ακόμα και παρωχημένα εκπαιδευτικά παι‐
χνίδια ή εκπαιδευτικές δραστηριότητες μπορούν  να αναγεννηθούν και να ανακτήσουν  τη 
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χαμένη τους αίγλη, με την παιχνιδοποίηση ή ανά‐παιχνιδοποίησή τους και τη χρήση στατι‐
στικών [3].  
 

Παραδείγματα παιχνιδοποίησης στην εκπαίδευση 

Ήδη τα πρώτα προϊόντα παιχνιδοποιημένων δραστηριοτήτων έχουν αρχίσει να κάνουν την 
εμφάνισή τους και στο χώρο της ηλεκτρονικής μάθησης με σκοπό να πάρουν μια εκπαιδευ‐
τική δραστηριότητα και να την εμπλουτίσουν με στοιχεία εμπνευσμένα από τα παιχνίδια. 
Το πλέον  χαρακτηριστικό παράδειγμα  χρήσης  της παιχνιδοποίησης  είναι  το εκπαιδευτικό 
παιχνίδι  “Ribbon Hero”  το οποίο σε μαθαίνει  το πακέτο  λογισμικού Microsoft Office. Ου‐
σιαστικά το εκπαιδευτικό αυτό λογισμικό εγκαθίσταται ως μια πρόσθετή καρτέλα που εμ‐
φανίζεται στα επιμέρους προγράμματα του Office (Word, Excel, Power Point). 
 
Η  παιχνιδοποιημένη  αυτή  δραστηριότητα  θέτει  στους  εκπαιδευόμενους  μια  σειρά  από 
προκλήσεις, τις οποίες καλούνται να επιλύσουν χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο πρόγραμ‐
μα. Οι  ενέργειες  του  μαθητευομένου  ανιχνεύονται  και η ορθή  επίλυση  των  προκλήσεων 
αυτών οδηγεί στη συγκέντρωση ανάλογων πόντων και στην αλλαγή επιπέδων με θεματολο‐
γία  από  διαφορετικές  περιόδους  και  πολιτισμούς  (Αρχαία  Ελλάδα,  Αίγυπτο,  μεσαίωνα, 
κλπ). Οι προκλήσεις αυτές είναι άρτια σχεδιασμένες, από  τη Microsoft, ώστε να είναι σύ‐
ντομες, να περιλαμβάνουν εκμάθηση σχετικής πάντα θεματολογίας και να παρέχουν άμεση 
ανάδραση‐ενημέρωση του μαθητευομένου, αλλά και όποτε χρειάζεται παροχή ενίσχυσης‐
βοήθειας, ώστε να διατηρείται αμείωτο το ενδιαφέρον και η εμπλοκή του στην εκπαιδευτι‐
κή αυτή διαδικασία. Τέλος, κάθε παίχτης μπορεί να συνδεθεί στο facebook μέσα απ' το πε‐
ριβάλλον  του παιχνιδιού και να δημοσιοποιήσει  το σκορ που πέτυχε, ενεργοποιώντας με 
αυτό  τον  τρόπο  ένα φιλικό συναγωνισμό με  τους φίλους  του  εισάγοντας  στο  παιχνίδι  τις 
δυναμικές της κοινωνικής αναγνώρισης και του συναγωνισμού.  
 

Ένα άλλο παράδειγμα παιχνιδοποίησης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων είναι το Coursera. 
Μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που περιλαμβάνει σειρά από σεμινάρια (με ποικίλη θεματο‐
λογία), τα οποία παρέχονται δωρεάν από αναγνωρισμένα πανεπιστήμια ανά τον κόσμο. Τα 
σεμινάρια αυτά έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να παρακολουθούνται από τον μα‐
θητευόμενο, ως σύντομες διαλέξεις σε μορφή κινούμενης εικόνας και περιλαμβάνουν διά‐
φορες αναθέσεις εργασιών κατά την διαδικασία.  
 
Η πρόοδος κάθε μαθητή ανιχνεύεται τόσο από την ολοκλήρωση των εργασιών που του α‐
νατίθενται καθώς και από εξετάσεις σε ηλεκτρονική μορφή (η αξιολόγηση και η βαθμολο‐
γία πραγματοποιούνται αυτοματοποιημένα και ηλεκτρονικά). Ακολουθώντας το πνεύμα της 
παιχνιδοποίησης και εμπλοκής του εκπαιδευομένου στην εκπαιδευτική διαδικασία, τα απο‐
τελέσματά  του ανακοινώνονται άμεσα  ενώ  επιστρατεύονται  και άλλα  εκπαιδευτικά στοι‐
χεία  (παροχή  ανάδρασης  και  ενίσχυσης  στο  μαθητή).  Ανά  περίπτωση  χρησιμοποιείται  η 
λήψη σημάτων και αλλαγή επιπέδων (δηλαδή κάποιο σύστημα ανταμοιβών).  
 
Περισσότερα παραδείγματα παιχνιδοποιημένων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων μπορούν 
να αναζητηθούν στους παρακάτω διαδικτυακούς συνδέσμους [17] [19]. Τέτοια προτείνουμε 
να χρησιμοποιούνται ή να δημιουργηθούν κατά περίπτωση, για την ενίσχυση της εκπαιδευ‐
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τικής διαδικασίας, εντός και εκτός τάξης, ακλουθώντας παραδείγματα επιτυχημένης εφαρ‐
μογής τους [26] [19]. 

 

Κίνδυνοι της παιχνιδοποίησης 

Η παιχνιδοποίηση χρησιμοποιεί τη λογική των παιχνιδιών στην οποία εμπεριέχεται η χαρά 
και η διασκέδαση. Σχετικές έρευνες δείχνουν ότι όταν σε παιχνίδια η παράμετρος διασκέ‐
δαση  δεν  λαμβάνεται υπόψη, αυτά  καταντάνε βαρετά  [3]. Κλειδί για την επιτυχία λοιπόν 
μιας παιχνιδοποιημένης δραστηριότητας είναι η επικέντρωση του ενδιαφέροντος, κατά το 
δυνατό, στον τομέα της διασκέδασης.  
 
Επίσης όταν εφαρμόζεται η παιχνιδοποίηση θα πρέπει να γίνεται ένας προσεκτικός σχεδια‐
σμός. Η εισαγωγή μόνο μερικών πόντων δεν θα μπορέσει να κάνει επιτυχημένη μια ελλιπώς 
σχεδιασμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα [1]. Οι ουσιώδεις τεχνικές παιχνιδοποίησης λαμ‐
βάνουν υπόψη τους τη φύση της ενισχυόμενης δραστηριότητας και την ενσωμάτωση, κάθε 
φορά,  των  κατάλληλων στοιχείων  της παιχνιδοποίησης  [5].  Επίσης,  η  παιχνιδοποίηση θα 
πρέπει να διατηρείται σε βάθος χρόνου. Π.χ. όταν ενεργοποιούμε μια στρατηγική αμοιβής 
ή  διάκρισης  στην  παιχνιδοποίηση,  θα  πρέπει  θεωρητικά  να  κρατήσουμε  την  στρατηγική 
αυτή επ' άπειρο, ώστε να μην αφαιρέσουμε (μη αναστρέψιμα) τα ενδογενή κίνητρα για χά‐
ρη  των εξωγενών  (π.χ.  την  παιχνιδοποίηση)  [5].  Επίσης,  η παιχνιδοποίηση,  όταν χρησιμο‐
ποιείται, θα πρέπει να οδηγεί σε βιώσιμες προκλήσεις. Τα παιχνίδια και η παιχνιδοποίηση 
ως κομμάτι αυτών, εμπεριέχουν από μόνα τους τον παράγοντα ανταγωνισμό για διάκριση. 
Για το λόγο αυτό τόσο στα σενάρια ατομικής μάθησης, όσο και στα σενάρια ομαδικής μά‐
θησης, θα πρέπει να γίνεται προσεκτικός σχεδιασμός ώστε οι δραστηριότητες να είναι: α‐
πλές, κατανοητές και σε επίπεδο εντός της  ζώνης επικείμενης ανάπτυξης  (κατά τον Βιγκό‐
τσκι) των παικτών‐εκπαιδευόμενων [8].  
 
Στα σενάρια ομαδικής παιχνιδοποιημένης μάθησης οι μαθητές καλούνται να συμμετάσχουν 
στις  διάφορες  αναμετρήσεις  και  να  συναγωνίζονται.  Επίσης  ο  παίχτης‐εκπαιδευόμενος 
προκειμένου να πάρει μέρος σε οποιαδήποτε διαδικασία θα πρέπει να την δει σαν κάποια 
μορφής πρόκληση, αλλά που θα οδηγεί σε σύντομους, εφικτούς και  ξεκάθαρους στόχους 
[18]. Αν ο συναγωνισμός είναι μεγάλος και κάποιος από τους συμμετέχοντες είναι αρκετά 
πιο αδύναμος από τους υπόλοιπους, η κατάσταση αυτή μπορεί να οδηγήσει σε πολύ αρνη‐
τικά αποτελέσματα. Ο εκπαιδευόμενος αυτός θα νοιώσει περιθωριοποιημένος και αδύνα‐
μος να ανταποκριθεί στις προσκλήσεις και τον ανταγωνισμό που θέτονται μπροστά του. Πχ. 
να τοποθετείται συνεχώς τελευταίος σε κάποια λίστα διάκρισης, να αποτυγχάνει συνεχώς 
να περάσει κάποιο επίπεδο δυσκολίας ή να πάρει έστω και ένα σήμα. Αυτό μπορεί να έχει 
ως τελικό αποτέλεσμα ακόμα μεγαλύτερη δυσφορία, φθάνοντας μέχρι και του σημείου να 
αντιπαθήσει συνολικά τη συγκεκριμένη δραστηριότητα και αντικείμενο μάθησης γενικότε‐
ρα [4].  

Συμπεράσματα 

 
Η παιχνιδοποίηση προσφέρει στους εκπαιδευτικούς μια σειρά από δημιουργικές στρατηγι‐
κές εμπλουτισμού εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, χρησιμοποιώντας στοιχεία  των παιχνι‐
διών (σήματα, πόντους, κλπ). Παρέχει έτσι γνώση οδηγούμενη από την ‘δίψα’ των μαθητών 
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τους για διάκριση και κοινωνικοποίηση [4]. Οι τεχνικές αυτές αλλάζουν τη στάση των μαθη‐
τών απέναντι στη μάθηση, με κινητήρια δύναμη την ανθρώπινη επιθυμία για ευγενή άμυ‐
λα, κοινωνικοποίηση και ανάδειξη του επιπέδου τους μέσα σε ένα κοινωνικό σύνολο, αλλά 
και της γνωστικής προόδου τους, συναγωνιζόμενοι με τον ίδιο τους τον εαυτό. Δίνει κίνη‐
τρα, παροτρύνει και εμπλέκει τους μαθητές, αλλά πάνω απ' όλα παρέχει κάτι μοναδικό. Ένα 
τρόπο μάθησης αβίαστο, διασκεδαστικό και αποδοτικό.  
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Περίληψη 

 
Η παρούσα  εργασία παρουσιάζει  την από κοινού δράση των μαθητών της Στ΄2  τάξης  του 
92ου Δ. Σχ. Θεσσαλονίκης και Στ΄1 του 1ου Δ. Σχ. Νεάπολης Θεσσαλονίκης. Οι μαθητές, ε‐
μπνεόμενοι από  τους  πίνακες  της  έκθεσης  του  Λούβρου  στο  Τελλόγλειο  Ίδρυμα  Τεχνών, 
παρακινήθηκαν,  ερεύνησαν, παρατήρησαν,  αφομοίωσαν, δημιούργησαν ήρθαν σε επαφή 
με  την  ιστορική  περίοδο  της Αναγέννησης  και  συνειδητοποίησαν  τη  διαχρονικότητα  των 
αρχαιοελληνικών μύθων. Τελικά, δίνοντας τη δική τους ερμηνεία για τους συγκεκριμένους 
μύθους, δημιούργησαν από  κοινού ψηφιακές αφηγήσεις, με  σενάρια  που  εμπνεύστηκαν 
από το σήμερα και τις καθημερινές τους εμπειρίες και συγκέντρωσαν τη δουλειά τους σε 
ένα wiki, που ετοίμασαν για αυτό το σκοπό οι εκπαιδευτικοί των δύο σχολείων. Παράλλη‐
λα, στα πλαίσια της συμμετοχής στο παγκόσμιο πρόγραμμα «Τάξη χωρίς Σύνορα» του Πα‐
νεπιστήμιου  του Ελσίνκι, οι μαθητές συνεργάστηκαν με σχολεία από τη Φινλανδία και τις 
ΗΠΑ αναρτώντας τις ψηφιακές αφηγήσεις τους και εκφράζοντας την άποψη τους ως εν δυ‐
νάμει πολίτες της διεθνούς κοινότητας. 
 
Λέξεις ‐ κλειδιά: ψηφιακή αφήγηση, wiki, διαταξικό, διασχολικό, τέχνη, web2.0 
 

Εισαγωγή 

 
Το σχολικό έτος 2012‐2013 η Στ΄2  τάξη του 92ου Δ. Σχ. Θεσσαλονίκης και η Στ΄1  τάξη του 
1ου Δ. Σχ. Νεάπολης Θεσσαλονίκης εργάστηκαν από κοινού πάνω στο θέμα «αρχαίοι ελλη‐
νικοί μύθοι από την αρχαιότητα στην αναγέννηση και το σήμερα». Μέσα από πίνακες του 
Μουσείου του Λούβρου, που αφορούσαν την απεικόνιση κατά την περίοδο της Αναγέννη‐
σης αρχαίων ελληνικών μύθων, οι μαθητές αναζήτησαν το βαθύτερο νόημα και αποτύπω‐
σαν με τη βοήθεια φορητών ψηφιακών συσκευών τη δική τους ερμηνεία για τους αρχαίους 
ελληνικούς μύθους. Στη συνέχεια και στα πλαίσια της συμμετοχής των δύο τμημάτων στο 
παγκόσμιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που εκπονείται από το Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανε‐
πιστήμιου  του Ελσίνκι «Τάξη  χωρίς  Σύνορα  ‐ Boundless Classroom» δημιούργησαν  και  α‐
νάρτησαν τις ψηφιακές αφηγήσεις στον κόμβο του Πανεπιστημίου, που είχε δημιουργηθεί 
ειδικά για το σκοπό αυτό. 
 
Οι άξονες της δράσης κινήθηκαν στα πλαίσια της ανοιχτής τάξης, που παρέχει τη δυνατότη‐
τα και την ελευθερία στους μαθητές να ερευνήσουν, να παρατηρήσουν, να αφομοιώσουν, 
να δημιουργήσουν και παράλληλα να μάθουν, καθώς ήρθαν σε επαφή όχι μόνο με την  ι‐
στορία και συγκεκριμένα τις περιόδους της αρχαίας Ελλάδας και της Αναγέννησης, αλλά να 
συνειδητοποιήσουν  τη διαχρονικότητα  των  αρχαιοελληνικών  μύθων  και  τις  διαφορετικές 
σημασιολογικές επεκτάσεις που είχαν αυτοί κατά την Αναγέννηση. Έτσι, οδηγηθήκαμε στην 
αναδιήγηση του μύθου με τη μορφή ολοκληρωμένου σεναρίου, το οποίο με τη χρήση των 
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Νέων Τεχνολογιών μεταμορφώθηκε σε ψηφιακή δημιουργία,  ιδωμένο μέσα από τις καθη‐
μερινές εμπειρίες των παιδιών του 2013. Παρατηρήσαμε πως ισχύει ότι οι παραλήπτες του 
μύθου «προσαρμόζουν το «κείμενο» στα δικά τους κοινωνικο‐ιστορικά συμφραζόμενα, στις 
δικές τους αναφορές και τα μηνύματα που θέλουν να εκπέμψουν, στους δικούς τους κώδι‐
κες, με αποτέλεσμα  να δημιουργείται ένας κύκλος ανάμεσα σε αφηγητές  και  αφηγούμε‐
νους, κώδικες, μηνύματα, συμφραζόμενα και χρόνους, δημιουργία κι ερμηνευτική και μετά 
πάλι  στη  δημιουργία  (Μήττα,  1997).  Παράλληλα,  η  συνεργασία  των  δύο  τάξεων  μεταξύ 
τους, αλλά και με τις άλλες τάξεις σχολείων του εξωτερικού, μέσω του διαδικτύου ανέδειξε 
ότι δεν υπάρχουν τείχη ανάμεσά τους, καθώς οι εμπειρίες που μοιράστηκαν είναι πολύτι‐
μες και είναι αυτές που δημιουργούν τη συνείδηση του πολίτη του 21ου αιώνα. 
 

Τάξη χωρίς σύνορα 

 
Η ιδέα να ασχοληθούμε με την ψηφιακή αφήγηση προέκυψε από την πρόσκληση των δύο 
σχολείων, του 92ου Δημ. Σχολείου Θεσσαλονίκης και του 1ου Δημ. Σχολείου Νεάπολης, να 
συμμετάσχουμε σε ένα διεθνές πρόγραμμα που εκπονείται από το Παιδαγωγικό Τμήμα του 
πανεπιστημίου του Ελσίνκι. Στα πλαίσια του προγράμματος «Τάξη χωρίς Σύνορα ‐ Συνδέο‐
ντας μαθητές, δασκάλους και διεθνείς κοινότητες με τη φορητή τεχνολογία» το οποίο έχει 
σαν αρχή την προώθηση της συνεργατικής μάθησης με την ανταλλαγή περιεχομένου, από‐
ψεων  και  ιδεών,  χρησιμοποιώντας φορητή  τεχνολογία  σε διεθνές επίπεδο,  το ερευνητικό 
κέντρο Cicero (http://cicero‐movie.edu.helsinki.fi) έχει δημιουργήσει την κλειστή  ‐ ασφαλή 
πλατφόρμα MoViE, στην οποία κλήθηκαν τα συμμετέχοντα σχολεία από τη Φινλανδία και 
τις ΗΠΑ να αναρτήσουν τις ψηφιακές αφηγήσεις που θα δημιουργούσαν οι μαθητές. Οι ο‐
μάδες σχηματίστηκαν με κριτήριο την ηλικία και τα ενδιαφέροντά μαθητών και εκπαιδευτι‐
κών, ύστερα από επικοινωνία και συνεννοήσεις με την υπεύθυνη, του Cicero για τα ελληνι‐
κά σχολεία, κα Μαριάννα Βιβίτσου. 
 
Η εφαρμογή ήταν διαδικτυακή, δεν υπήρχε ανάγκη εγκατάστασης λογισμικού σε υπολογι‐
στές  και  παράλληλα  κλειστή  ‐ προστατευμένη καθώς επέτρεπε  την είσοδο μόνο σε μέλη. 
Επίσης έδινε, πέρα από την ανάρτηση, τη δυνατότητα μοντάζ, καθώς μπορούσαν να κάνουν 
περικοπή και ανασύνθεση τμημάτων από βίντεο που ανέβαζαν. Το τελικό προϊόν τότε, γινό‐
ταν ορατό τόσο στην προσωπική σελίδα του κάθε σχολείου, όσο και στην κοινή σελίδα με 
τα σχολεία  της ομάδας. Η ομάδα μας αποτελούνταν, εκτός από  τα δύο δικά μας σχολεία, 
από  την 6η  τάξη  του  σχολείου Kartanonkoski  της Φινλανδίας  καθώς  και  την 6η  τάξη  του 
σχολείου Children's Day School της Καλιφόρνια. 
 
Οι  εκπαιδευτικοί  προτείναμε  και οι  μαθητές  μας  συμφώνησαν,  να ασχοληθούμε  με  τους 
αρχαίους  ελληνικούς μύθους  από  μια  άλλη  οπτική  γωνία,  καθώς  θεωρήσαμε  πολύ  καλή 
συγκυρία το γεγονός ότι στο Τελλόγλειο  Ίδρυμα Τεχνών του Α.Π.Θ. διοργανώθηκε από τις 
12 Οκτωβρίου 2012 ως τις 27 Ιανουαρίου 2013 έκθεση η οποία περιελάμβανε ογδόντα δύο 
(82) έργα μεγάλων δημιουργών από το Μουσείο του Λούβρου με τίτλο: «Ευρώπη και Ελλη‐
νικοί Μύθοι: 16ος‐19ος αιώνας» παρουσιάζοντας αρχαίους ελληνικούς μύθους, όπως τους 
αποτύπωσαν Ευρωπαίοι καλλιτέχνες από την Αναγέννηση ως τον 19ο αιώνα. 
 

225/293

_________________________________________________________________________________________________________ 
ISSN: 1792-4146                                                                      i-Teacher.gr                                                      7ο   Τεύχος  -  Ιανουάριος 2014



 

 

Στηριχθήκαμε  στο  τρίπτυχο Αρχαιότητα  ‐  Αναγέννηση –  Σήμερα. Ένας αρχαίος μύθος,  ζω‐
γραφισμένος στην Αναγέννηση συναντά το σήμερα. Οι μαθητές αναγνώρισαν τους μύθους 
που αποτύπωναν οι αναγεννησιακοί και μπαρόκ πίνακες του Λούβρου, αναζήτησαν το μύ‐
θο στην αρχαιότητα  και κλήθηκαν να δημιουργήσουν  τη δική τους εκδοχή συνδέοντας το 
παρελθόν και την ιστορία με το σήμερα και τις εμπειρίες τους. Θελήσαμε να ανιχνεύσουμε 
τον τρόπο που οι μαθητές αντιλαμβάνονται την εποχή τους μέσα από τους αρχαίους ελλη‐
νικούς μύθους και τις αναπαραστάσεις των μύθων στην Αναγέννηση. «Η αφήγηση ιστοριών 
παρέχει  το πλαίσιο μέσα στο οποίο αποκτούν νόημα τα γεγονότα και μεταφέρει τις αξίες 
ενός πολιτισμού» (Bruner, 1991) ενώ «με την ψηφιακή αφήγηση ο μαθητής μπορεί να καλ‐
λιεργήσει  ταυτόχρονα  τον  ψηφιακό,  τον  τεχνολογικό,  τον  οπτικό  και  τον  πληροφοριακό 
γραμματισμό» (Αποστολίδου, 2012). 
 
Οι μαθητές μας δημιούργησαν ψηφιακές αφηγήσεις, περνώντας από όλα  τα στάδια:  τον 
καταμερισμό έργου, την εύρεση της βασικής ιδέας και των χαρακτήρων/ηρώων, την οπτική 
γωνία  του θέματος, τη δημιουργία δομημένου κειμένου‐σεναρίου,  την  επιλογή σκηνικών, 
την κατανομή ρόλων, τη σκηνοθεσία, το γύρισμα της ψηφιακής αφήγησης, την επεξεργασία 
της στον υπολογιστή και τελικά τη μεταφόρτωση της, ως ολοκληρωμένο προϊόν στην πλατ‐
φόρμα «MoViE», στην οποία οι συμμετέχοντες μαθητές και εκπαιδευτικοί από τη Φινλαν‐
δία, την Αμερική και την Ελλάδα είχαμε πρόσβαση. Οι εκπαιδευτικοί και οι συντονιστές του 
προγράμματος ήμαστε σε επαφή και επικοινωνία είτε με μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρο‐
μείου είτε με τηλεδιάσκεψη, συζητούσαμε την πρόοδο και οργανώναμε τα επόμενα βήματα 
των ψηφιακών αποτυπωμάτων των μαθητών. 
 
Επιπροσθέτως,  οι  δύο  εκπαιδευτικοί  δημιουργήσαμε  το  wiki 
http://beyondthemyth.wikispaces.com,  για  να  υποστηρίξει  την  Ερευνητική  μας  Εργασία. 
Εκεί οι μαθητές, καθώς επεξεργάζονταν τις δραστηριότητες που αναρτούσαμε, οδηγούνταν 
στη βαθύτερη κατανόηση των μύθων και στην ανάπτυξη των δομών εκείνων με τις οποίες 
θα κατέληγαν στη συνειδητοποίηση της λειτουργίας του μύθου διαχρονικά και την καλύτε‐
ρη κατανόηση του κόσμου που τους περιβάλλει. Παράλληλα, στο wiki οι μαθητές προετοι‐
μάζονταν για τη φάση «Πριν το Μουσείο», που προηγούνταν της επίσκεψης στο Τελλόγλειο 
Ίδρυμα Τεχνών,  ενώ  ακολούθησε η η φάση «Μετά  το Μουσείο», κατά  την οποία  έγινε η 
ανασκόπηση και η αξιολόγηση του όλου προγράμματος.  
 

Οι γρίφοι 

 
Αναπτύξαμε την όλη δράση σε wiki γνωρίζοντας ήδη τα πολλαπλά οφέλη του, καθώς και οι 
δύο το έχουμε εντάξει ως αναπόσπαστο εργαλείο μάθησης στην καθημερινή μας εκπαιδευ‐
τική διαδικασία, καθώς, όπως αναφέρει κι ο Fountain (2005), «χρησιμοποιώντας το wiki ως 
εργαλείο γραφής μεγιστοποιούνται τα πλεονεκτήματα του αναστοχασμού,  της επανεξέτα‐
σης, της δημόσιας έκφρασης, καθώς τα αποτελέσματα της συγγραφής είναι άμεσα παρατη‐
ρήσιμα την ώρα που αυτά εξελίσσονται». Παράλληλα, θέλοντας να κεντρίσουμε το ενδια‐
φέρον των μαθητών, δημιουργήσαμε μια ακολουθία γρίφων, ώστε να οδηγηθούν οι μαθη‐
τές σταδιακά  και μόνοι  τους στην  επίλυση  του «μυστηρίου», το οποίο θα οδηγούσε στην 
έκθεση  του Τελλογλείου. Κάναμε  το wiki  να «θυμίζει  εκπαιδευτικό διαδραστικό παιχνίδι, 
που θα προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές να “μπουν” και να συμμετέχουν στην ίδια 
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την  ιστορία  και  να  επιλέξουν  την  προσωπική  τους διαδρομή  στα  διάφορα  επεισόδια  της 
ιστορίας» (Μελιάδου, Ε., Νάκου, Α., Γκούσκος, Δ. και Μεϊμάρης, Μ. 2011). Στόχος μας ήταν 
να ενεργοποιήσουμε την ολομέλεια των τμημάτων μας ώστε να ερευνήσουν, να ανακαλύ‐
ψουν,  να προτείνουν,  να διαχειριστούν δεδομένα,  να επιλέξουν και να  αποφασίσουν  εκ‐
φράζοντας  την  γνώμη  και  τις  σκέψεις  τους.  Οι  μαθητές  δημιούργησαν  ερωτηματολόγιο, 
αναζήτησαν στοιχεία και πληροφορίες, είτε μέσω συνδέσμων που έβρισκαν αναρτημένους 
στο wiki, όπως αρχεία εφημερίδων με άρθρα που αφορούσαν το μυστήριο, είτε ελεύθερα 
με  χρήση  μηχανών  αναζήτησης,  απηύθυναν  ερωτήσεις  μέσω  τηλεδιάσκεψης  στα  άτομα 
που πιθανολογούσαν ότι μπορούν να τους βοηθήσουν, ενώ καθημερινά γινόταν καταγρα‐
φή των όσων διαδραματίζονταν στη σελίδα «Ημερολόγιο» στο wiki και όταν κατέληγαν στα 
πρώτα συμπεράσματα, τα ανακοίνωναν. Οι γρίφοι που αναρτούσαμε στο wiki, προσθέτο‐
νταν σταδιακά και προέκυπταν ακολουθώντας τις επιλογές‐αποφάσεις τους, οδηγώντας σε 
ένα ακόμα μυστήριο που έπρεπε να λυθεί κι αυξάνοντας το ενδιαφέρον και τη διάθεση για 
συνέχεια. 
 
Όταν έφτασε η στιγμή να ανοίξουν τα κουτιά συνδεθήκαμε τα δύο τμήματα μέσω τηλεδιά‐
σκεψης  (skype)  και, αφού οι μαθητές αντάλλαξαν  ιδέες, προχωρήσαμε στο άνοιγμά  τους. 
Μέσα στα κουτιά είχαμε τοποθετήσει παζλ με τους πίνακες με τους οποίους θα ασχολού‐
μασταν. Ο/η κάθε μαθητής/τρια πήρε τυχαία από ένα κομμάτι και αναζήτησε τα άλλα που 
συμπλήρωναν  τον πίνακα. Με αυτόν  τον  τρόπο δημιουργήθηκαν πέντε  (5)  κοινές μεικτές 
ομάδες. Την κάθε ομάδα αποτελούσαν οκτώ μαθητές,  τέσσερις  (4)  από  κάθε σχολείο. Οι 
πίνακες αναρτήθηκαν και ομαδοποιήθηκαν, ανάλογα με τις προεκτάσεις και τους συμβολι‐
σμούς  τους,  στις  εξής  κατηγορίες:  1.  θεϊκή  δύναμη,2.  αγάπη,3.  επιστημονική  (μυ‐
θο)φαντασία, 4.  εξουσία, 5.  μεταμορφώσεις. H  φιλοσοφία  των  δραστηριοτήτων,  που  δη‐
μιουργήσαμε, βασίστηκε στα projects Artful Thinking και Visible Thinking, που αναπτύχθη‐
καν υπό την αιγίδα του Project Zero του Πανεπιστημίου του Harvard. Τα μοντέλα αυτά στη‐
ρίζονται στην αναλυτική κατανόηση της γνωστικής ανάπτυξης του ανθρώπου και στη διερ‐
γασία της μάθησης έτσι όπως αυτή συντελείται σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα συμπερι‐
λαμβανομένων και των τεχνών (Μέγα, 2011). 
 

Οι ψηφιακές αφηγήσεις 

 

Η αφήγηση στην υπηρεσία της εκπαίδευσης, είτε προφορική,  είτε γραπτή, βοηθά στην ε‐
μπέδωση των πληροφοριών από τους μαθητές. Επιπλέον εντάξαμε την ψηφιακή αφήγηση 
στο Σχέδιο Εργασίας καθότι «είναι ένα χαρακτηριστικό στην εκπαίδευση που εμπλέκει  το 
διαμοιρασμό πληροφοριών με τη χρήση πολυμέσων» (Armstrong 2003). 
 
Όλες οι ομάδες, αφού ενημερώθηκαν για τα επτά (7) βήματα της ψηφιακής αφήγησης, Ο‐
πτική γωνία,  Ερώτηση κλειδί,  Συναίσθημα, Ήχος, Μουσική, Οικονομία περιεχομένου,  Ρυθ‐

μός εξέλιξης και της κινηματογράφησης, συζήτησαν, δημιούργησαν, κινηματογράφησαν και 
παρουσίασαν τη δική τους «εκδοχή» για το μύθο στη σημερινή πραγματικότητα. Αναζητώ‐
ντας  το  νόημα  του  μύθου  που απεικόνιζε  ο  κάθε  πίνακας,  οι  μαθητές αφηγήθηκαν,  δη‐
μιούργησαν, συνέθεσαν τη δική τους  ιστορία. «Κι όταν καλούνται να πουν μια  ιστορία, οι 
μαθητές καλούνται στην ουσία να ανακαλέσουν αυτά που γνωρίζουν, να επανεξετάσουν ή 
να αμφισβητήσουν τις πεποιθήσεις τους και, μέσα από μια κυκλική διαδικασία δημιουργίας 
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και “θέασης” της ψηφιακής ιστορίας καταγράφουν και συνειδητοποιούν τη δική τους προ‐
σωπική εξέλιξη»  (Matthews – DeNatale, 2008). Οι  ιστορίες που δημιούργησαν κινήθηκαν 
στα πλαίσια των προβληματισμών τους ανάλογα με τα ερεθίσματα που έχουν από το περι‐
βάλλον τους ανάμεσα τη διττή επιλογή μεταξύ τεχνολογικών προϊόντων και ηθικών αξιών, 
την οικονομική κατάσταση που βιώνουν, την ειρήνη αλλά και το δικαίωμα στην άρνηση και 
την προσωπική άποψη.  
 

Η συνάντηση 

 

Στις 23  Ιανουαρίου 2013 έγινε η επίσκεψη στο Τελλόγλειο  Ίδρυμα Τεχνών, όπου συναντή‐
θηκαν  τα  δυο  τμήματα  πρώτη  φορά  δια  ζώσης.  Οι  ομάδες  παρακολούθησαν  ενεργά  το 
πρώτο  εκπαιδευτικό μέρος,  καθώς  είχαν  επεξεργαστεί  από  πριν  τους πίνακες,  αλληλεπι‐
δρώντας τόσο μεταξύ τους όσο και με την ξεναγό, σχολίαζαν και ανέφεραν όσα είχαν ανα‐
καλύψει με την αναζήτησή τους και τις εντυπώσεις και συναισθήματα που είχαν αποκομί‐
σει από τους πίνακες βλέποντας τους στο wiki και συγκρίνοντάς τους με τους αυθεντικούς. 
Παράλληλα  παρουσίασαν,  για  τους  πίνακες  που  είχαν  δουλέψει,  τις  δραματοποιημένες 
αφηγήσεις που είχαν δημιουργήσει. Όπως αναφέρει η Hooper‐Greenhill, E. (1994), δουλεύ‐
οντας στο Μουσείο με τα αυθεντικά αντικείμενα, η μάθηση γίνεται λιγότερο μηχανική, πιο 
διασκεδαστική  και  γνήσια διερευνητική,  καθώς  υπάρχει  ενεργή συμμετοχή  και  αλληλεπί‐
δραση μεταξύ τόσο των θεατών όσο και με τα εκθέματα. 
 

Μετά την επίσκεψη 

 
Ο  Bruner  (1991)  σημειώνει  ότι  ο  αφηγηματικός  τρόπος  σκέψης  οργανώνει  τις  εμπειρίες 
μας. Έτσι, πίσω στις τάξεις μας χρησιμοποιήθηκαν web 2.0 εφαρμογές για να αποτυπωθεί η 
δουλειά των μαθητών. Όλες οι εφαρμογές που χρησιμοποιήθηκαν ήταν ελεύθερης χρήσης 
ή προεγκατεστημένες στους Η/Υ των σχολικών εργαστηρίων των δύο σχολείων. Έτσι, αρχικά 
χρησιμοποιήθηκαν  οι  ελεύθερες  διαδικτυακές  σουίτες  εφαρμογών  της  google 
(docs.google.com)  και  της Μicrosoft  (skydrive.live.com)  για  να επικοινωνούν καθώς  και  οι 
web2.0 εφαρμογές spiderscribe και wordle καταγράφοντας εν είδει καταιγισμού ιδεών, τις 
ιδέες‐σκέψεις‐αντιλήψεις τους. Θέλοντας οι μαθητές μας να αξιολογήσουν οι ίδιοι την ερ‐
γασία τους, να αναζητήσουν νέα εργαλεία, να προβάλουν τη δουλειά τους και να εξερευ‐
νήσουν  ποιες  εφαρμογές  προσφέρονταν  για  πρόσληψη  θετικών  εμπειριών,  θεωρήσαμε 
καλό να μοιραστούν οι ομάδες σε ποικίλες εφαρμογές και να παρουσιάσουν με αυτές θέ‐
ματα από τη δουλειά που είχαν ετοιμάσει. Επιπλέον θα ήταν και μια προετοιμασία για την 
παρουσίαση της όλης εργασίας στο κοινό, δηλαδή στους συμμαθητές τους στο κάθε σχο‐
λείο αλλά και στο Τελλόγλειο σε κοινή εκδήλωση για τους γονείς. Όλες οι ομάδες κλήθηκαν 
να αφηγηθούν την δική τους εκδοχή του μύθου χρησιμοποιώντας web2.0 εφαρμογές, όπως 
photopeach, prezi για παρουσιάσεις, glogster για αφίσες, artsteps, thinglink για διαδραστι‐
κές περιηγήσεις, voicethread  για  να ηχογραφήσουν διαλόγους, podbean  για να φιλοξενη‐
θούν οι ηχογραφημένες συνεντεύξεις των παιδιών που χρησιμοποιήθηκαν ως αξιολόγηση, 
jigsawplanet,  για  να συνθέσουν  παζλ με πίνακες  της  επιλογής  τους  και  το  λογισμικό Hot 
Potatoes, για να δημιουργήσουν ακροστιχίδες και σταυρόλεξα. Οι προαναφερθείσες εφαρ‐
μογές παρέχουν  τη δυνατότητα στο χρήστη να δημιουργήσει ψηφιακές αφηγήσεις χρησι‐
μοποιώντας εικόνες συνδυάζοντάς τες και εμπλουτίζοντάς τες με κείμενο και κάποιες από 
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αυτές και με ήχο, όπως επίσης και το windows movie maker που χρησιμοποιήθηκε για την 
προσθήκη υποτίτλων. 
 
Στα πλαίσια της αξιολόγησης οι μαθητές συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο στην αρχή και το 
τέλος του προγράμματος «Τάξη χωρίς σύνορα» στο οποίο διερευνήθηκαν οι στάσεις τους 
για την εργασία μέσω των υπολογιστών και οι αντιλήψεις τους για τις ψηφιακές αφηγήσεις. 
Επίσης  καθ  όλη  τη διάρκεια  της  εργασίας διερευνούνταν  το  ενδιαφέρον  τους  τόσο με  τη 
μορφή καταιγισμού ιδεών και συνεντεύξεων, καθώς συνδιαμορφώναμε μαθητές και εκπαι‐
δευτικοί τα επόμενα βήματα, όσο και από το ζήλο με τον οποίο πλαισίωναν το εγχείρημα. 
Μετά τη δημιουργία των ψηφιακών αφηγήσεων οι ομάδες συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο 
αυτοαξιολόγησης  της δουλειάς  τους ώστε να υπάρχει ανατροφοδότηση  για  τις ψηφιακές 
αφηγήσεις και το κατά πόσο είχαν επιτευχθεί οι στόχοι των αφηγήσεων. Η δημιουργία από 
τους ίδιους τους μαθητές σταυρολέξων και ακροστιχίδων επίσης λειτούργησε ως αξιολόγη‐
ση των όσων διαδραματίστηκαν κατά τη διεξαγωγή του προγράμματος. 
 
Στη συνέχεια οι μαθητές και από τα δύο σχολεία συμμετέχοντας ζωντανά στο στούντιο στη 
ραδιοφωνική εκπομπή «Το Τελλόγλειο μιλάει» στο Δημοτικό Ραδιοφωνικό σταθμό Θεσσα‐
λονίκης FM100.6,  ενημέρωσαν  το  κοινό  της  πόλης  για  τα όσα είχαν διαδραματιστεί  τόσο 
στην  τάξη όσο και στο μουσείο,  εξηγώντας  τον  τρόπο  που  δούλεψαν στις  τάξεις  τους εκ‐
φράζοντας τις εντυπώσεις τους από την όλη εργασία. 
 
Βασική επιδίωξη του Σχεδίου Εργασίας ήταν η διερεύνηση μιας νέας εκπαιδευτικής διαδι‐
κασίας  με  ανασχεδιασμό  της  διδακτικής  προσέγγισης,  η  προώθηση  της  συμμετοχής  των 
μαθητών καθώς και της προσωπικής, κοινωνικής, πολιτιστικής τους ανάπτυξης. Τα αποτε‐
λέσματα της αξιολόγησης μας επιτρέπουν να θεωρούμε ότι οι αρχικοί στόχοι επιτεύχθηκαν 
καθώς οι δραστηριότητες που εντάξαμε αποτελούν στόχους των ΑΠΣ‐ΔΕΠΠΣ και ακολούθη‐
σαν  τους στόχους και τους σκοπούς συγκεκριμένων κεφαλαίων  των γνωστικών αντικειμέ‐
νων, όπως η Γλώσσα, η Ιστορία, η Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή, οι ΤΠΕ, η αισθητική Αγωγή. 
Τους δόθηκε η ευκαιρία να αναπτυχθούν «ολιστικά» (γνωστικά, συναισθηματικά, αισθητι‐
κά, στοχαστικά). Οι γνωστικοί στόχοι ακολούθησαν την πορεία της ελεύθερης έκφρασης και 
δημιουργίας καθώς και του αναστοχασμού μέσα από συζήτηση, που οδήγησε στην ανάπτυ‐
ξη του γραπτού και προφορικού λόγου και την ανταλλαγή απόψεων. Αξιοποιήθηκαν με τον 
καλύτερο δυνατό  τρόπο  οι  νέες  τεχνολογίες  καθώς  και  εργαλεία  του  λεγόμενου web 2.0 
που χρησιμοποιήθηκαν για την εξέλιξη της δράσης. Η ψηφιακή αφήγηση, όπως υποστηρίζει 
κι ο Ohler  (2006),  έγινε  μέσο προσωπικής  έκφρασης,  ικανοποίησης  και  γενικότερα πράξη 
επικοινωνίας με την χρήση ψηφιακών εργαλείων, ενεργοποιώντας ανώτερες γνωστικές λει‐
τουργίες, και αναπτύσσοντας δεξιότητες αναζήτησης, κριτικής αξιολόγησης και δημιουργι‐
κής σύνθεσης  πληροφοριών  για  το υπό διερεύνηση  θέμα καθώς χρησιμοποιήθηκε για να 
υποστηρίξει  την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης,  του γραπτού και προφορικού λόγου αλλά 
και του ψηφιακού γραμματισμού. 
 

Συμπέρασμα 

 
Στο πρόγραμμα «Πέρα από το μύθο» οι Τ.Π.Ε. αποτέλεσαν το όχημα για την ανάπτυξη συ‐
νεργατικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, αλλά και δράσεων, που συνδύαζαν το παιχνίδι, τη 
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γνώση και την αισθητική απόλαυση. Οι μαθητές αφηγήθηκαν ιστορίες, ξεκινώντας από την 
απαρχή  του  χρόνου, πέρασαν μέσα από  τα παλάτια και  τα εργαστήρια  των μεγάλων  ζω‐
γράφων της Αναγέννησης, κι έφτασαν τελικά στο σήμερα δείχνοντάς μας ότι μπορούμε να 
δούμε αισιόδοξα το μέλλον. 
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Περίληψη   

 
Η μεταμοντέρνα κοινωνία της γνώσης παρέχει το δικαίωμα της πληροφόρησης σε κάθε ά‐
τομο.  Η  ελευθερία  αυτή πολλές φορές συγκρούεται με  το δικαίωμα  της  προστασίας  του 
έργου των δημιουργών και  της  νόμιμης αξίωσή τους  να επιτρέπουν ή να αποτρέπουν την 
αναπαραγωγή του. Η αναπαραγωγή και ειδικότερα, η φωτοτυπική αναπαραγωγή καθιστά 
το έργο, εύκολα και φτηνά, προσιτό στο κοινό. H πρακτική αυτή, γνωστή με τον όρο αναπα‐
ραγωγή ‐ reprography, προκαλεί απώλεια   στους δημιουργούς. Οι συγγραφείς χάνουν την 
αμοιβή τους και οι εκδότες βλέπουν την οικονομική τους επένδυση να εξαϋλώνεται. Ο τρό‐
πος αναπαραγωγής έργων με φωτοτυπικές ή άλλες παρεμφερείς μεθόδους δεν είναι κάτι 
νέο. Η πρακτική είναι   παλαιά  (Deazley R. 2004). Ταυτόχρονα, διάχυτη είναι η πεποίθηση 
ότι έτσι προάγεται η έρευνα και η πληροφόρηση. Αυτό όμως ελλοχεύει τον κίνδυνο να εκ‐
κενώσει την πνευματική ιδιοκτησία από το   περιεχόμενό της. Μεγαλύτερος  είναι ο κίνδυ‐
νος της αναπαραγωγής που γίνεται για  ιδιωτική χρήση παρά της παράνομης που προϋπο‐
θέτει εμπορία και δόλο. Η φωτοτυπική αναπαραγωγή για εκπαιδευτικούς σκοπούς εντάσ‐
σεται στο πλαίσιο της ιδιωτικής αναπαραγωγής. Αυτή είναι σε μεγάλο βαθμό διαδεδομένη, 
έχει μεγάλη οικονομική σημασία  και αποτελεί στην πραγματικότητα τη χρυσή τομή ανάμε‐
σα στον πνευματικό δημιουργό και  το δικαιούχο, τόσο για την αναλογική όσο και για την 
ψηφιακή χρήση των έργων. 
 
Λέξεις  κλειδιά: Πνευματική  ιδιοκτησία, νόμος 2121/1993, αναπαραγωγή, φωτοτυπίες,  βι‐
βλιοθήκες, εκπαίδευση. 
 

Εισαγωγή 

 
Με την εφεύρεση της τυπογραφίας δημιουργήθηκαν οι ικανές και αναγκαίες συνθήκες για 
την όσο το δυνατόν ευρύτερη διάδοση έργων του γραπτού λόγου. Η εξέλιξη αυτή γέννησε 
αφενός μεν το δικαιοπολιτικό αίτημα για προστασία, αφετέρου δε, τα μέσα και τις μορφές 
παροχής προστασίας από την έννομη τάξη. Ο δημιουργός ‐ συγγραφέας απολαμβάνει έκτο‐
τε ως πνευματικός δημιουργός  πλήρη  αναγνώριση και κατοχύρωση  από  το θετικό δίκαιο 
των δικαιωμάτων του πάνω στο εκάστοτε πνευματικό του δημιούργημα (Καλλινίκου, 1986).  
 
Από την άλλη μεριά, το ευρύτερο δημόσιο συμφέρον εξυπηρετείται με δύο τρόπους: πρώ‐
τον, δίνοντας στους συγγραφείς κίνητρα για δημιουργία και δεύτερον, ενθαρρύνοντας  τη 
διάδοση της νέας γνώσης. Οι δημιουργοί έχουν το δικαίωμα στον έλεγχο και την ανταμοιβή 
για τη διάδοση αυτή. Τα παραπάνω αποτελούν την αφετηρία για την παραγωγή και τη δη‐
μιουργία πρωτότυπων έργων (http://web.opi.gr). 
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Η πνευματική ιδιοκτησία αποτελεί τον τομέα δικαίου με αυξανόμενη κοινωνική, πολιτιστική 
και οικονομική σημασία. Αυτή προωθεί και προστατεύει  τη δημιουργικότητα,  το έργο  και 
τα  συμφέροντα,  ηθικά  και  οικονομικά,  που  απορρέουν  από  αυτό  στο  πρόσωπο  του  δη‐
μιουργού. Διαμορφώνει  ένα ολοκληρωμένο σύστημα,  το οποίο  προωθεί  τη  επινόηση και 
σέβεται  τα  δικαιώματα  εκείνων  που  συμμετέχουν  στη  διαδικασία  αυτή.  Δηλαδή,  αυτών 
που δημιουργούν το έργο, που το καθιστούν προσιτό στο κοινό, που του δίνουν σάρκα και 
οστά, που το θέτουν στην παραγωγή καθώς και εκείνων που το χρησιμοποιούν και το απο‐
λαμβάνουν. 
 
Η αναπαραγωγή ενός έργου που γίνεται για ιδιωτική χρήση αποτελεί περιορισμό της πνευ‐
ματικής ιδιοκτησίας. Η πράξη αυτή πραγματοποιείται χωρίς την άδεια του δημιουργού και 
χωρίς αμοιβή  εφόσον  το  έργο έχει  νομίμως  δημοσιευθεί.  Δεν αποτελεί  ιδιωτική  χρήση  η 
χρήση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο μιας επιχείρησης ή μιας υπηρεσίας ή ενός οργα‐
νισμού (Ν. 2121/1993, άρθρο18). 
 
Μεγάλο ποσοστό φωτοτυπικής αναπαραγωγής έντυπου υλικού στις Βιβλιοθήκες    και στις 
σχολικές μονάδες  γίνεται  για  εκπαιδευτικούς  και  ερευνητικούς  σκοπούς  ή  για  κατ’  ιδίαν 
μελέτη. Οι λόγοι για τους οποίους γίνεται η φωτοτυπική αναπαραγωγή είναι ότι οι χρήστες 
δεν μπορούν να μελετήσουν το υλικό στη βιβλιοθήκη ή ότι ο χρήστης επιθυμεί να το μελε‐
τήσει σε  πιο κατάλληλο  για αυτόν  χρόνο. Είναι αξιοσημείωτο ότι,  παρά  το  γεγονός  ότι  οι 
κάτοχοι δικαιωμάτων αγωνιούν ότι με τον τρόπο αυτό χάνουν πωλήσεις, δεν υπάρχει καμία 
ένδειξη ότι η φωτοτυπική αναπαραγωγή εύλογου τμήματος ενός έντυπου έργου μειώνει τις 
πωλήσεις.  Εκείνοι που προβαίνουν στη φωτοτυπική αναπαραγωγή  δεν θα αγόραζαν ανα‐
γκαστικά το έντυπο αν τους απαγορευόταν η φωτοτύπηση (Καλλινίκου, 2007).  

 
Πνευματική ιδιοκτησία   

 

Η πνευματική ιδιοκτησία έχει αφετηρία της την ανακάλυψη της τυπογραφίας. Σταδιακά, η 
τεχνολογική πρόοδος και η εμφάνιση νέων πεδίων οδήγησαν στη θεσμοθέτηση νόμων με 
σκοπό την προστασία της. Στη σύγχρονη νομολογία, ο όρος   περιέχεται στον κλάδο  του  ι‐
διωτικού δικαίου (Καλλινίκου, 2005:25). Σύμφωνα με αυτόν πνευματική ιδιοκτησία ονομά‐
ζεται το δικαίωμα που η έννομη τάξη απονέμει στο δημιουργό ενός πνευματικού έργου πά‐
νω στο έργο αυτό (Κουμάντος, 2002:1). Κατά τη νομοθεσία: «Ως έργο νοείται κάθε πρωτό‐
τυπο πνευματικό δημιούργημα λόγου, τέχνης ή επιστήμης που εκφράζεται με οποιαδήποτε 

μορφή» (Ν.2121/1993, άρθρο 2§1).  
 
Για  το δίκαιο  της πνευματικής  ιδιοκτησίας, ένα έργο θεωρείται  πρωτότυπο όταν διαθέτει 
στατιστική μοναδικότητα. Δηλαδή, δεν μπορεί – στατιστικά  ‐ κανείς άλλος κάτω από τις  ί‐
διες συνθήκες να  δημιουργήσει το  ίδιο έργο. Πνευματικός δημιουργός νοείται αυτός που 
δημιουργεί νέες μορφές και  ιδέες, έστω και αν ενσωματώνει το νέο του δημιούργημα σε 
ύλη που ήδη προϋπήρχε (Ν.2121/1993, άρθρο 2).  
 
Το έργο, ως αντικείμενο της πνευματικής  ιδιοκτησίας, παρέχει οικονομικά οφέλη   στο δη‐
μιουργό. Αυτά συμβάλουν στην ελεύθερη διαμόρφωση της  ζωής και προσωπικότητάς του 
(Κουμάντος, 2002:7).  Από  την  άλλη μεριά,  το δημιούργημα προάγει  το κοινωνικό συμφέ‐
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ρον, διευκολύνει  την ελεύθερη κυκλοφορία  των  ιδεών και συμβάλει στην εξέλιξη της κοι‐
νωνικής και πολιτιστικής ζωής (Speckhard, 2010). Θεμελιώδης αρχή του δικαίου της πνευ‐
ματικής  ιδιοκτησίας είναι η ανεξαρτησία της προστασίας από την αξία και τον προορισμό 
του  έργου. Το  έργο προστατεύεται ανεξάρτητα  από  το  χαρακτήρα  του.  Ο  κανόνας  αυτός 
είναι απόλυτος και ισχύει για όλα τα έργα. 
 
Η πνευματική  ιδιοκτησία που αποκτά ο δημιουργός πάνω στο έργο του περιλαμβάνει δύο 
απόλυτα και αποκλειστικά δικαιώματα, το περιουσιακό και το ηθικό. Το πρώτο αποτελεί το 
δικαίωμα  της  εκμετάλλευσης  του  έργου,  ενώ  το  δεύτερο,  το  δικαίωμα  προστασίας  του 
προσωπικού δεσμού του δημιουργού με το έργο του (Ν.2121/1993, άρθρο 1). Ο πνευματι‐
κός δημιουργός έχει τη νομοθετική δυνατότητα να μεταβιβάσει και να αναθέσει τη διαχεί‐
ριση του περιουσιακού δικαιώματός του σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Αντίθετα, 
το ηθικό δικαίωμα είναι προσωποπαγές και αμεταβίβαστο (Αλαφραγκής Ε. 2011). Το δικαί‐
ωμα αυτό παραμένει στο δημιουργό ακόμα και μετά τη μεταβίβαση του περιουσιακού δι‐
καιώματος (Ν.2121/ 1993, άρθρο 17). Τα παραπάνω ενσωματώνουν και αλληλοσυμπλέκουν 
την πνευματική ιδιοκτησία με τα γράμματα, την τέχνη, τον πολιτισμό και την τεχνολογία. 
 
Σε σύνδεση με τα προηγούμενα, η πνευματική ιδιοκτησία παρουσιάζει τρεις ιδιαιτερότητες: 
α) Το αντικείμενό της είναι άυλο. Δηλαδή  αποτελεί πνευματικό δημιούργημα και όχι υλικό 
κατασκεύασμα. Η ιδιομορφία αυτή του άυλου χαρακτήρα της πνευματικής ιδιοκτησίας επι‐
τρέπει τη σύγχρονη παρουσία του έργου σε άπειρους τόπους. β) Το δεύτερο χαρακτηριστι‐
κό είναι ότι η πνευματική ιδιοκτησία δεν προστατεύει μόνο τα πνευματικά συμφέροντα του 
δημιουργού σε σχέση με το δημιούργημά του, αλλά και τα συμφέροντα που ενάγονται στη 
σφαίρα της προσωπικότητας του δημιουργού. Δηλαδή στην ιδιαίτερη ηθική σχέση του κάθε 
δημιουργού με το δημιούργημά του. Επομένως, η πνευματική ιδιοκτησία έχει διπλό χαρα‐
κτήρα, προσωπικό και περιουσιακό. γ) Η τρίτη ιδιαιτερότητά της προκαλείται από το γεγο‐
νός ότι κάθε δημιούργημα είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο. Άρα, ο πνευματικός δημιουρ‐
γός κατέχει μονοπωλιακή θέση σε σχέση με το δημιούργημά του.    
 

Αναπαραγωγή 

 

Η αναπαραγωγή  ενός  έργου αποτελεί «θεμέλιο  λίθο»  της  πνευματικής  ιδιοκτησίας.  Αυτή 
εντάσσεται στο περιουσιακό δικαίωμα και παρέχει  στους δημιουργούς  τη δυνατότητα να 
επιτρέπουν ή να απαγορεύουν την αναπαραγωγή των έργων τους. 
 
 Σε διεθνές επίπεδο, ουσιώδης είναι η διάταξη του άρθρου 9 της Διεθνούς Σύμβασης Βέρ‐
νης‐Παρισιού  του  1886  (Ν:100/1975  ΦΕΚ:  Α  162/01.08.1975)  η  οποία  αναφέρει:  «Οι  δη‐
μιουργοί λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων, προστατευομένων υπό της παρούσης Συμ‐

βάσεως  έχουν  το  αποκλειστικόν  δικαίωμα  να  επιτρέψουν  την  αναπαραγωγήν  των  έργων 

τούτων, καθ' οιονδήποτε τρόπον και υφ' οιανδήποτε μορφήν.  Αι νομοθεσίαι των χωρών της 

Ενώσεως διατηρούν την ευχέρειαν να επιτρέψουν την αναπαραγωγήν των εν λόγω έργων 

εις ωρισμένας ειδικάς περιπτώσεις, υπό τον όρον ότι η τοιαύτη αναπαραγωγή δεν βλάπτει 

την κανονικήν εκμετάλλευσιν του έργου, ούτε προκαλεί αδικαιολόγητον βλάβην εις τα νό‐

μιμα συμφέροντα του δημιουργού». (http://web.opi.gr). 
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Σύμφωνα με τα παραπάνω, η διεθνής νομοθεσία αναγνωρίζει στους δημιουργούς λογοτε‐
χνικών έργων το αποκλειστικό δικαίωμα να επιτρέψουν την αναπαραγωγή των έργων τους 
με οποιοδήποτε  τρόπο  και μορφή. Από  την άλλη μεριά, οι  εθνικές νομοθεσίες διατηρούν 
την ευχέρεια να επιβάλουν περιορισμούς του δικαιώματος αναπαραγωγής. Οι περιορισμοί 
επιβάλλονται σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, υπό τον όρο ότι η αναπαραγωγή δεν βλά‐
πτει την κανονική εκμετάλλευση του έργου, ούτε προκαλεί αδικαιολόγητη βλάβη στα νόμι‐
μα συμφέροντα του δημιουργού.   Το τρία αυτά κριτήρια είναι γνωστά ως «τεστ των τριών 
σταδίων» (three steps test) (Δεληγιάννη 2007: 5‐6).   
 
Η παραπάνω Διεθνής Σύμβαση δεν υποχρεώνει τον εθνικό νομοθέτη να θεσπίσει περιορι‐
σμούς  για  το δικαίωμα αναπαραγωγής,  απλώς  του  δίνει  τη σχετική ευχέρεια. Όταν όμως 
καθιερώνονται περιορισμοί  στο  εν  λόγω δικαίωμα, οι περιορισμοί  αυτοί πρέπει  να  είναι 
σύμφωνοι με το γράμμα και το πνεύμα της Διεθνούς Σύμβασης της Βέρνης και να πληρούν 
τα τρία κριτήρια (Reinbothe J. Lewinski S. 2002:134). Έτσι, η Διεθνής Σύμβαση Βέρνης αφή‐
νει στον εθνικό νομοθέτη την ευχέρεια να επιτρέψει την αναπαραγωγή σε «ορισμένες ειδι‐
κές περιπτώσεις» και συνεπώς να προσδιορίσει ποιες είναι οι περιπτώσεις αυτές. Η αναφο‐
ρά στις ειδικές περιπτώσεις αναδεικνύει ένα γενικό κριτήριο με δύο στοιχεία: α) η εν λόγω 
αναπαραγωγή  πρέπει  να καλύπτει ορισμένο σκοπό, έτσι ώστε να αποκλείεται κάθε γενική 
κατηγορία περιορισμών και β) θα  πρέπει να υπάρχει κάποιος ειδικός λόγος που να επιτρέ‐
πει την αναπαραγωγή.  Κλασικό παράδειγμα είναι η αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση ή για 
εκπαιδευτικούς σκοπούς.   
 
Οι  διεθνείς  συνθήκες  που  έπονται  της  Διεθνής  Σύμβαση  της  Βέρνης,  όπως  η  Συμφωνία 
TRIPS (Ν: 2290/1995 ΦΕΚ: Α 28/09.02.1995), αλλά και η Συνθήκη WIPO για την πνευματική 
ιδιοκτησία,  γνωστή  και ως  Συνθήκη  Internet  (Ν:  3184/2003  ΦΕΚ:  Α'  228/26.09.2003)  δεν 
περιλαμβάνουν ειδικές διατάξεις για  το δικαίωμα αναπαραγωγής, γίνεται όμως αναφορά 
στο άρθρο 9 της Διεθνούς Σύμβασης Βέρνης (http://web.opi.gr) 
.  

Εγχώρια νομοθεσία 

 

Για την αναπαραγωγή σε εθνικό επίπεδο, ο θεμελιώδης νόμος 2121 στο άρθρο του 3, πα‐
ράγραφος 1 αναφέρει: «το περιουσιακό δικαίωμα δίνει στους δημιουργούς ιδίως την εξου‐
σία (δικαίωμα) να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν: α) Την εγγραφή και την άμεση ή έμμεση, 

προσωρινή  ή  μόνιμη  αναπαραγωγή  των  έργων  τους  με  οποιοδήποτε  μέσο  και  μορφή,  εν 

όλω ή εν μέρει» (Ν:2121, άρθρο 3§1).  
 
Με βάση το νόμο, εγγραφή σημαίνει την πρώτη υλική ενσωμάτωση του έργου σε κάποιο 
φορέα, ο οποίος αποτελεί την αφετηρία για την αναπαραγωγή του  σε ένα ή περισσότερα 
αντίτυπα.  Επομένως,  αναπαραγωγή θεωρείται  η  παραγωγή  ενός  ή  περισσότερων αντιτύ‐
πων του έργου που γίνεται με βάση την υλική ενσωμάτωση η οποία πραγματοποιείται με 
την  εγγραφή  (Καλλινίκου,  2006:21).  Άρα,  η  νομοθεσία  αναγνωρίζει  σαφέστατα  στο  δη‐
μιουργό  την  εξουσία  να  επιτρέπει ή  να απαγορεύει «την  εγγραφή  και  την  αναπαραγωγή 
του έργου με κάθε μέσο, όπως μηχανικά, φωτοχημικά ή ηλεκτρονικά»  (http://web.opi.gr). 
Το  δικαίωμα αναπαραγωγής  έργων  για  ιδιωτική  χρήση    δεν  αναγνωρίζεται όταν: «με  την 
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αναπαραγωγή  εμποδίζεται  η  κανονική  εκμετάλλευση  του  έργου  ή  βλάπτονται  τα  νόμιμα 

συμφέροντα των δημιουργών».  
 
Στην  προσπάθεια  το  νομοθέτη να  εξισορροπηθούν  τα δικαιώματα  των  δημιουργών με  τα 
ατομικά δικαιώματα των χρηστών έχουν θεσπιστεί περιορισμοί του περιουσιακού δικαιώ‐
ματος αναπαραγωγής. Οι περιορισμοί αυτοί στο δίκαιο  της πνευματικής  ιδιοκτησίας υφί‐
στανται χάριν της επιστημονικής προόδου, της πληροφόρησης του κοινωνικού συνόλου και 
του  συμφέροντος  της  ολότητας. Πρόκειται  για  περιπτώσεις  στις  οποίες  δεν  απαιτείται  η 
λήψη άδειας του δημιουργού ή δικαιούχου, ούτε η καταβολή αμοιβής, οι οποίες είναι ρητά 
καθοριζόμενες στο νόμο. Οι περιορισμοί αυτοί είτε αναφέρονται ρητά στο νόμο 2121/1993, 
είτε προκύπτουν από το ευρύτερο δικαϊκό σύστημα της χώρας μας. 
 
Ειδικότερα, προβλέπεται ότι δεν απαιτείται η άδεια του δημιουργού και η καταβολή αμοι‐
βής του για τη χρήση του έργου του στις ακόλουθες περιπτώσεις: α)   αναπαραγωγή για ι‐
διωτική χρήση, β) αναπαραγωγή σε σχολικά βιβλία και ανθολογίες,  γ)   αναπαραγωγή για 
διδασκαλία, δ) αναπαραγωγή από βιβλιοθήκες και αρχεία (http://web.opi.gr).   
 

Αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση  

 
Ο νόμος 2121/1993 αντιμετωπίζει το πρόβλημα της  ιδιωτικής αναπαραγωγής με το άρθρο 
18. Με αυτό, ο νομοθέτης προσπαθεί να εξισορροπηθεί το ατομικό δικαίωμα του  χρήστη 
στην πληροφόρηση με την προστασία της πνευματικής  ιδιοκτησίας των δημιουργών. Σύμ‐
φωνα με την παρ. 1 του άρθρου καθιερώνεται ως περιορισμός του περιουσιακού δικαιώ‐
ματος του δημιουργού, η αναπαραγωγή ενός έργου που έχει νόμιμα δημοσιευθεί, εφόσον 
γίνεται για  ιδιωτική  χρήση  εκείνου  ο οποίος προβαίνει σε  αυτήν. Προϋπόθεση  για  την  ε‐
φαρμογή της διάταξης αυτής είναι ότι η αναπαραγωγή πρέπει να γίνεται από τον ίδιο τον 
χρήστη. Ο ίδιος νόμος δεν προσδιορίζει την έκταση της επιτρεπόμενης αναπαραγωγής, παρ’ 
όλα αυτά από τη  νομοθεσία συνάγεται ότι εννοείται ένα μικρό κομμάτι του έργου και επ’ 
ουδενί το σύνολο (Καλλινίκου, 2006:24). Επιπλέον, ο νόμος ορίζει ότι: «εάν για την ελεύθε‐
ρη  αναπαραγωγή  του  έργου  χρησιμοποιούνται  τεχνικά  μέσα …  οφείλεται  εύλογη  αμοιβή 

στο δημιουργό του έργου και στους δικαιούχους συγγενικών δικαιωμάτων».  
 
Από  το  συνδυασμό  των  διατάξεων  του  άρθρου  18  παρ.  1  και  του  άρθρου  3  παρ.  2  του 
Ν.2121/1993 συνάγεται ότι στην έννοια της ιδιωτικής χρήσης εμπίπτει η αναπαραγωγή που 
γίνεται από τον ίδιο το χρήστη για προσωπική του χρήση ή για χρήση από το άμεσο οικογε‐
νειακό ή κοινωνικό του περιβάλλον.   Αυτή την έννοια έχει και η περίπτωση του φοιτητή ή 
του ερευνητή που συγκεντρώνει στοιχεία για κάποιο θέμα.   Δεν εμπίπτει στην έννοια της 
ιδιωτικής  χρήσης,  η  αναπαραγωγή  που  γίνεται  από  επιχειρήσεις  ή  δημόσιες  υπηρεσίες, 
όπως π.χ. η φωτοτυπία ολόκληρου βιβλίου ή άρθρου και η αναπαραγωγή που γίνεται για 
να εξυπηρετήσει εμπορικό σκοπό (Καλλινίκου, 2005:289‐293). 
 
Γενικά, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 2 του Ν.2121/1993 η ελευθερία της  ιδιωτικής ανα‐
παραγωγής παύει να  ισχύει όταν εμποδίζεται η κανονική εκμετάλλευση του έργου ή βλά‐
πτονται τα νόμιμα συμφέροντα του δημιουργού.  Η αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση αφο‐
ρά μόνο  τα έργα που έχουν  νομίμως δημοσιευθεί,  δηλαδή,  έχουν  γίνει  με  κάποιο  τρόπο 
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προσιτά στο κοινό.   Η ελευθερία  ιδιωτικής αναπαραγωγής δεν  ισχύει  για έργα που έχουν 
δημοσιευθεί χωρίς την άδεια του δημιουργού ή για έργα αδημοσίευτα, όπως τα χειρόγρα‐
φα. 

 

Ειδική περίπτωση περιορισμού αποτελεί η αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση, η οποία επι‐
τρέπεται χωρίς να απαιτείται η άδεια  του δημιουργού αλλά έναντι καταβολής εύλογης α‐
μοιβής. Αυτό  γίνεται  όταν  κατά  την  ιδιωτική αναπαραγωγή θα  χρησιμοποιηθούν  τεχνικά 
μέσα. Επί της αξίας των τεχνικών μέσων αυτών όπως προσδιορίζονται στο Νόμο 2121/1993, 
άρθρο 18§3 εισπράττεται ένα ποσοστό τοις εκατό ως εύλογη αμοιβή των δημιουργών και 
ορισμένων δικαιούχων συγγενικών δικαιωμάτων ως αντιστάθμισμα της ελεύθερης αναπα‐
ραγωγής για ιδιωτική χρήση. Ο νόμος ορίζει το ποσοστό τοις εκατό ανάλογα με το μέσο α‐
ναπαραγωγής καθώς και την κατανομή του ανάμεσα στις διαφορετικές κατηγορίες δικαιού‐
χων. Για παράδειγμα, η εύλογη αμοιβή που οφείλεται για τις φωτοτυπικές συσκευές είναι 
4% επί  της αξίας  τους, και κατανέμεται εξ ημισείας μεταξύ των πνευματικών δημιουργών 
και των εκδοτών εντύπων. Η εύλογη αμοιβή καταβάλλεται από τους εισαγωγείς ή από τους 
παραγωγούς των αντικειμένων αυτών και εισπράττεται από τους οργανισμούς συλλογικής 
διαχείρισης.  
 
Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.2435/1996 κάθε οργανισμός συλλογικής διαχείρισης έχει το 
δικαίωμα να ζητήσει οποτεδήποτε από οποιονδήποτε οφειλέτη να δηλώσει εγγράφως και 
υπευθύνως (δήλωση του Ν.1599/1986) α) τη συνολική αξία των συσκευών εγγραφής ήχου 
ή/και  εικόνας,  των υλικών φορέων ήχου ή/και  εικόνας,  των φωτοτυπικών μηχανημάτων, 
του χαρτιού του κατάλληλου για φωτοτυπίες, των ηλεκτρονικών υπολογιστών ή άλλων συ‐
ναφών μέσων τα οποία κατά περίπτωση παρήγαγε, εισήγαγε, διέθεσε ή πώλησε και β) ότι 
αυτή είναι πράγματι  η συνολική αξία χωρίς καμία απόκρυψη.   Οι οργανισμοί συλλογικής 
διαχείρισης δεν δικαιούνται να ζητήσουν από τον ίδιο οφειλέτη την υποβολή νέας υπεύθυ‐
νης  δήλωσης  πριν  παρέλθουν  έξι  (6)  τουλάχιστον  μήνες  από  την  υποβολή  της  αμέσως 
προηγούμενης δήλωσης.  Επιπλέον οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης έχουν το δικαίω‐
μα να ζητήσουν με δικές τους δαπάνες τον έλεγχο της ακρίβειας του περιεχομένου της υ‐
πεύθυνης δήλωσης  του οφειλέτη από έναν ορκωτό λογιστή που ορίζεται από τον Οργανι‐
σμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας. 
 
Η δεύτερη περίπτωση περιορισμού είναι όταν επιτρέπεται,  χωρίς  την άδεια του δημιουρ‐
γού και χωρίς αμοιβή, η αναπαραγωγή σε εκπαιδευτικά βιβλία. Τα τελευταία χρησιμοποι‐
ούνται ως  βιβλία  διδασκαλίας  για  την πρωτοβάθμια  και  δευτεροβάθμια  εκπαίδευση  και 
είναι εγκεκριμένα από  το Υπουργείο Παιδείας ή από άλλο αρμόδιο υπουργείο. Επιπλέον, 
επιτρέπεται η αναπαραγωγή έργων του λόγου ενός ή περισσότερων συγγραφέων νομίμως 
δημοσιευμένων, που αποτελούν μικρό τμήμα της συνολικής δημιουργίας του καθενός από 
αυτούς. Η ρύθμιση αυτή αφορά μόνο την έντυπη αναπαραγωγή. 
 
Η Τρίτη περίπτωση περιορισμού αφορά την αναπαραγωγή για διδασκαλία. Αυτή εμπεριέχει 
την αναπαραγωγή άρθρων,  σύντομων αποσπασμάτων  ή  τμημάτων,  εφόσον  γίνεται απο‐
κλειστικά για τη διδασκαλία ή τις εξετάσεις σε εκπαιδευτικό ίδρυμα. Ειδικότερα επιτρέπε‐
ται η αναπαραγωγή άρθρων που έχουν νόμιμα δημοσιευθεί σε εφημερίδα ή σε περιοδικό, 
καθώς και σύντομων αποσπασμάτων έργων ή τμημάτων σύντομου έργου ή έργου  των ει‐
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καστικών τεχνών που έχει νόμιμα δημοσιευθεί.  Η αναπαραγωγή αυτή θα πρέπει να δικαι‐
ολογείται από τον επιδιωκόμενο σκοπό που δεν είναι άλλος από την εξυπηρέτηση των εκ‐
παιδευτικών αναγκών. Ακόμη  θα πρέπει  να είναι σύμφωνη με  τα χρηστά ήθη  και  να μην 
εμποδίζει την κανονική εκμετάλλευση του έργου. Για την προστασία του ηθικού δικαιώμα‐
τος  του δημιουργού θα πρέπει να συνοδεύεται από ένδειξη της πηγής  και  των ονομάτων 
του δημιουργού και του εκδότη εφόσον τα ονόματα αυτά αναφέρονται στην πηγή. Δυστυ‐
χώς ο νόμος δεν κάνει λόγο για τις σύγχρονες μορφές διδασκαλίας, κυρίως της εξ’ αποστά‐
σεως εκπαίδευσης. 
 
Ο τέταρτος περιορισμός περιλαμβάνει την αναπαραγωγή από βιβλιοθήκες και αρχεία. Αυτή 
επιτρέπει την αναπαραγωγή ενός πρόσθετου αντιτύπου από μη κερδοσκοπικές βιβλιοθήκες 
ή αρχεία, που έχουν αντίτυπο του έργου στη μόνιμη συλλογή τους, προκειμένου να διατη‐
ρήσουν το αντίτυπο αυτό ή να το μεταβιβάσουν σε άλλη, μη κερδοσκοπική, βιβλιοθήκη ή 
αρχείο. Η παραπάνω πρακτική νομιμοποιείται όταν δεν είναι  δύνατη η προμήθεια από την 
αγορά (Τζανετάκου Ε. 2006).  
 
Οι πράξεις αναπαραγωγής από φοιτητές και ερευνητές που πραγματοποιούνται στους χώ‐
ρους των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών αποτελούν πράξεις αναπαραγωγής για ιδιωτική χρήση 
εκείνου που  τις κάνει  (αρ. 18, Ν2121/931). Αυτό  ισχύει  γιατί η αναπαραγωγή  γίνεται από 
τον ίδιο το χρήστη και με ευθύνη, ως προς το εύρος της αναπαραγωγής, του ίδιου του χρή‐
στη. Οι Βιβλιοθήκες ενημερώνουν, με ειδική σήμανση, τους χρήστες για την εύλογη χρήση 
του δικαιώματος αναπαραγωγής για ιδιωτική χρήση.  
 
Επιπλέον, οι πράξεις αναπαραγωγής που πραγματοποιούνται στους χώρους των Ακαδημαϊ‐
κών Βιβλιοθηκών δεν αποτελούν χρήση στο πλαίσιο μιας επιχείρησης ή μιας υπηρεσίας ή 
ενός οργανισμού (αρ. 18, Ν2121/932), γιατί η αναπαραγωγή γίνεται αποκλειστικά για ιδιω‐
τική  χρήση  εκείνου  που  την  κάνει  και  το  αναπαραγόμενο  έργο  δεν  χρησιμοποιείται  για 
σκοπούς προαγωγής της Βιβλιοθήκης ή του Ιδρύματος (Φράγκου Α. 2006).  

 

Συμπεράσματα 

 

Η  Ευρωπαϊκή  Ένωση  για  τη  φωτοτυπική  αναπαραγωγή  έχει  δημοσιεύσει      την  Οδηγία 
2001/29.  Σε αυτή,  η  φωτοτυπική αναπαραγωγή  κατατάσσεται μεταξύ  των  δυνητικών  πε‐
ριορισμών.  Σύμφωνα  με  την Οδηγία, η φωτοτυπική αναπαραγωγή  δεν  συνιστά  μείζον  ε‐
μπόδιο στην εσωτερικά αγορά και κατά συνέπεια τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν την 
ευχέρεια να προβλέπουν τη σχετική εξαίρεση ή περιορισμό. Ειδικότερα σύμφωνα με το άρ‐
θρο 5 παρ.2: «Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν εξαιρέσεις ή περιορισμούς από το 
δικαίωμα αναπαραγωγής» (ΟΔΗΓΙΑ 2001/29/ΕΚ  22/05/2001). 
 
Στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2001/29 (http://web.opi.gr/xres) με την οποία εναρμονί‐
σθηκε η εθνική νομοθεσία (Ν.3057/2002, άρ. 81, παρ. 1)   επικράτησε ο ευρύς χαρακτήρας 
της αναπαραγωγής με υποχρεωτική εξαίρεση ορισμένων πράξεων που επιτρέπουν την ψη‐
φιακή  χρήση  των  έργων  κατά  τη  λειτουργία  του  διαδικτύου  (Ομάδα  Εργασίας  ΤΕΕ, 
2009:17). ο κοινοτικός νομοθέτης δεν κάνει αναφορά στην ιδιωτική χρήση ή στον εμπορικό 
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ή μη χαρακτήρα της αναπαραγωγής. Αναφέρεται γενικά στη φωτοτυπική αναπαραγωγή με 
βασικό όρο την καταβολή δίκαιης αποζημίωσης στο δικαιούχο.   
 
Η εθνική νομοθεσία   σε εναρμόνιση με το άρθρο 5 παρ.5 της Οδηγίας 2001/29 προβλέπει  
ρητά το τεστ των τριών σταδίων. Πρόκειται για τη ρήτρα γενικής εφαρμογής επί των περιο‐
ρισμών  που αποτελεί  επιταγή προς  το  νομοθέτη  να  εφαρμόσει  τη  διαδικασία  των  τριών 
σταδίων και κατά συνέπεια να οριοθετήσει το πεδίο των περιορισμών μόνο σε ορισμένες 
ειδικές περιπτώσεις, οι οποίες δεν αντίκεινται στην κανονική εκμετάλλευση του έργου και 
δεν θίγουν αδικαιολόγητα τα έννομα συμφέροντα του δικαιούχου. Η διαδικασία των τριών 
σταδίων αποτελεί περαιτέρω επιταγή και προς το δικαστή (Καλλινίκου, 2006:27).   
 
Είναι αναμφισβήτητο ότι κάθε αναπαραγωγή προξενεί ζημία στο δικαιούχο. Το θέμα είναι 
αν  η αναπαραγωγή αυτή  βλάπτει  την  κανονική  εκμετάλλευση  του  έργου  και αν  δεν  την 
βλάπτει, αν προκαλεί «αδικαιολόγητη» βλάβη στα νόμιμα συμφέροντα του δημιουργού. Η 
περίπτωση φωτοτυπικής αναπαραγωγής ολόκληρου έργου βλάπτει την κανονική εκμετάλ‐
λευση του έργου και προκαλεί αδικαιολόγητη βλάβη στα νόμιμα συμφέροντα του δημιουρ‐
γού. Αυτή η πρακτική ματαιώνει την προμήθεια αντιτύπων από το νόμιμο εμπόριο και στε‐
ρεί το δημιουργό από την αμοιβή του (Καλλινίκου Δ. 2005:289 –293). 
 
Από την άλλη μεριά, νέες ιδέες και γνώσεις δεν μπορούν να επηρεάσουν άμεσα την κοινω‐
νία  αν  τεθούν  φραγμοί  στη  διάδοσή  τους.  Έτσι,  από  τη  μία  πλευρά  στον  ιδιοκτήτη  των 
πνευματικών δικαιωμάτων δίδεται ο έλεγχος της διάδοσης των έργων του, ενώ από την άλ‐
λη η γρήγορη και ευρεία διάδοση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε αυτά τα έργα 
πρέπει ταυτόχρονα να ενθαρρύνεται. Μόνο μέσω της εξισορρόπησης των δύο αυτών αντι‐
κρουόμενων συνθηκών μπορεί η προστασία πνευματικών δικαιωμάτων να μεγιστοποιήσει 
τόσο τη δημιουργία όσο και τη διάδοση νέων γνώσεων και ιδεών (Κουμάντου, 1987:71). 
 
Η πρόσβαση στη γνώση είναι σημαντική γιατί η ανταλλαγή πληροφοριών είναι απαραίτητη 
για τη λειτουργία μιας υγιούς δημοκρατίας. Ένα πλούσιο δημόσιο πεδίο και η δίκαιη πρό‐
σβαση σε υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα προωθεί τη δημιουργικό‐
τητα  και  την  παραγωγή νέων  έργων. Το παραπάνω βοηθάει στη μείωση  των ανισοτήτων 
που δημιουργεί η ψηφιακή εποχή. 
 
Είναι γεγονός ότι το υπάρχον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει τα δικαιώματα των πνευματικών 
δικαιωμάτων διαμορφώθηκε σε εποχή προγενέστερη του Παγκόσμιου Ιστού. Συνεπώς, στη 
σύγχρονη εποχή η αναπαραγωγή διευκολύνεται από την εξέλιξη της τεχνολογίας και τη δυ‐
νατότητα   ψηφιοποίησης  (digitize)  και  επιγραμμικής  (online)  διάχυσης  των  πολιτισμικών 
προϊόντων στον παγκόσμιο ιστό. Αυτό επιτυγχάνεται με  χαμηλό κόστος και μαζικό τρόπο.  
 
Το  ερώτημα  που  καλούμαστε να απαντήσουμε είναι: έχει επιτευχθεί σήμερα η εξισορρό‐
πηση μεταξύ των αντικρουόμενων συνθηκών που αναφέρθηκαν πιο πάνω; Δυστυχώς, κοινή 
πεποίθηση μεταξύ  των  ακαδημαϊκών  χρηστών  είναι  ότι  η παραδοσιακή  ισορροπία που  ί‐
σχυε όσον αφορά στα πνευματικά δικαιώματα έντυπου υλικού τείνει να ανατραπεί στο ση‐
μερινό ψηφιακό περιβάλλον από διάφορες πηγές.  
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Πρόταση διδασκαλίας στα Μαθηματικά Ε΄ Δημοτικού: Κοινά Πολλαπλάσια‐Ελάχιστο Κοι‐
νό Πολλαπλάσιο: Προσομοίωση δραστηριότητας του διδακτικού Βιβλίου με τη βοήθεια 

ελεύθερων λογισμικών/λογισμικών ανοικτού κώδικα 
 

Ξαρχάκος Νικόλαος  
Μ.Π.Σ. «Πληροφορική στην Εκπαίδευση» του Π.Τ.Δ.Ε του Πανεπιστημίου Αθηνών 

nikxarch@yahoo.gr 
 

Περίληψη 

Στην  εισήγηση  παρουσιάζεται  πρόταση  διδασκαλίας  μέσω  της  ψηφιοποίησης‐
προσομοίωσης  της  δραστηριότητας Μαθηματικών,  όπως περιγράφεται  στο  βιβλίο  της  Ε΄ 
τάξης του Δημοτικού Σχολείου στην ενότητα 36: «Διαιρέτες Πολλαπλάσια» (Εικόνα 1). Σκο‐
πός της πρότασης είναι η διδασκαλία του κεφαλαίου με τη βοήθεια της ψηφιοποίησης και 
η ένταξη της κεντρικής δραστηριότητας της ενότητας στο πλαίσιο της Ρεαλιστικής Μαθημα‐
τικής Προσέγγισης με στόχο να κατανοήσουν απολύτως οι μαθητές της Ε΄ τάξης τις έννοιες 
«Πολλαπλάσια» καθώς και τα «Κ.Π» και «Ε.Κ.Π.», να είναι ικανοί να  διερευνούν τις σχέσεις 
των Πολλαπλασίων μεταξύ τους, να τις ελέγχουν και να τις επαληθεύουν, έτσι ώστε να οι‐
κοδομήσουν τη γνώση γύρω από αυτές τις  έννοιες και σχέσεις. Η διαδικασία που περιγρά‐
φεται  εξοικειώνει  τους μαθητές  με  τα  ελεύθερα  λογισμικά MuseScore  και Audacity  που 
προσεγγίζονται  διαθεματικά  (Μουσική)  για  να  κατακτήσουν  μέσω  της  δημιουργίας‐
επεξεργασίας‐διαχείρισης‐σύνθεσης αρχείων ήχου‐μουσικής, της εγγραφής βίντεο από την 
οθόνη  του  υπολογιστή  (ελεύθερο  λογισμικό  CamStudio)  και  της  χρήσης  λογισμικού  δη‐
μιουργίας εννοιολογικού χάρτη (ελεύθερο λογισμικό Freemind) τους γνωστικούς στόχους. 

Λέξεις ‐ κλειδιά: Τ.Π.Ε., Κοινά Πολλαπλάσια, Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο, ελεύθερο λογι‐
σμικό, προσομοίωση, ψηφιοποίηση, ρεαλιστικά μαθηματικά. 

Εισαγωγή 

Η δραστηριότητα του βιβλίου του μαθητή της Ε΄ τάξης (Ενότητα 36 σελ. 94 με τίτλο: «Διαι‐
ρέτες‐Πολλαπλάσια», Εικόνα 1) καλεί τους μαθητές να παίξουν τρία κρουστά όργανα (τρί‐
γωνο κάθε 3 δευτ., ταμπούρο κάθε 6 δευτ. και τύμπανο κάθε 9 δευτ.) σε συνολική διάρκεια 
180 δευτ.  (3 λεπτών) με σκοπό να προκύψουν Κοινά Πολλαπλάσια των χρονικών σημείων 
που γίνεται ταυτόχρονη ακρόαση των δύο ή των τριών οργάνων. Απώτερος στόχος είναι η 
εξεύρεση του Ελάχιστου Κοινού Πολλαπλασίου των αριθμών 3,6 και 9 (18ο δευτερόλεπτο). 
Η δραστηριότητα,  έτσι  όπως παρουσιάζεται,  μοιάζει  αποκομμένη  και  αποσπασματική,  γι 
αυτό πρέπει να αποτελέσει μέρος ενός ρεαλιστικού πλαισίου, ενταγμένου στα καθημερινά 
βιώματα  της  οικογενειακής  ή  της  ευρύτερης  κοινωνικής  δραστηριότητας  των  μαθητών 
(στην προκειμένη περίπτωση της σχολικής ζωής)  προσεγγίζοντας τις αρχές της Ρεαλιστικής 
Μαθηματικής  Εκπαίδευσης  (RME),  των  Ρεαλιστικών  Μαθηματικών  (Freudenthal,  1973), 
αφενός  γιατί  οι μαθητές πιστεύουν,  ότι  τα Μαθηματικά  είναι συνήθως  ανιαρά και  χωρίς 
νόημα (Greeno, Smith & Moore, 1993; Lave, 1988; Boaler, 2000) και αφετέρου, γιατί προτι‐
μούν μαθήματα που μπορούν να τα εντάξουν στην καθημερινότητά τους (Boaler, 2000). Η 
οπτικοποίηση‐προσομοίωση της δραστηριότητας επικυρώνει με ρεαλιστικό ψηφιακό τρόπο 
τη λειτουργική συνάρτηση  των δεδομένων απλοποιώντας το αποτέλεσμα υπηρετώντας το 
μαθησιακό στόχο προσφέροντας μεγάλη ευαισθησία, ακρίβεια και  επαναληψιμότητα (Κό‐
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μης, 2004).  Τα ελεύθερα λογισμικά  που  χρησιμοποιούνται προσδίδουν  ανεξαρτησία στην 
επιλογή,  συνδέονται  μεταξύ  τους  προσεγγίζοντας  την  αλληλεξάρτηση  Μαθηματικών‐
Μουσικής‐Αισθητικής Αγωγής  και  δημιουργούν  την  δυνατότητα σύνδεσης, με  την  έννοια 
της απόδειξης, ενός ρεαλιστικού προβλήματος με  τη βοήθεια  της ψηφιακής  τεχνολογίας. 
Χωρίς αυτή τους τη συνδρομή η κατανόηση του προβλήματος είναι ελλιπής οδηγώντας σε 
επισφαλή συμπεράσματα.  
 

Διδακτική Ενότητα‐Γνωστικό Αντικείμενο‐Χρονική διάρκεια εφαρμογής 
 
Μαθηματικά  Ε΄  Δημοτικού,  Μουσική  Γ΄‐Δ΄  και  Ε΄  Δημοτικού.  Διαθεματική‐
αλληλεπιδραστική προσέγγιση Μουσικής – Μαθηματικών. Το γνωστικό αντικείμενο αφορά 
στη διδακτική ενότητα των Μαθηματικών: «Διαιρέτες‐Πολλαπλάσια». Η πρόταση διδασκα‐
λίας έχει διάρκεια 130΄‐150΄ λεπτών, δηλαδή συνολική διάρκεια τέσσερις διδακτικές ώρες. 
Χρησιμοποιήθηκαν δυο δίωρα την ίδια εβδομάδα. 
 

Διδακτικοί στόχοι ως προς τη χρήση των ψηφιακών εργαλείων 

Πέραν των διδακτικών στόχων της Ενότητας ως προς το γνωστικό αντικείμενο που περιγρά‐
φονται στο ΔΕΠΣ‐ΑΠΣ των Μαθηματικών της Ε΄ τάξης αξία έχει να δούμε τους στόχους που 
πρέπει να επιτευχθούν ως προς τη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινω‐
νίας (ΤΠΕ). Συνοψίζοντάς τους μπορούμε να πούμε ότι οι μαθητές πρέπει: 

 Να είναι ικανοί να προσεγγίζουν τις μαθηματικές έννοιες μέσα από το πλαίσιο των ρεα‐
λιστικών μαθηματικών.  

 Να εφευρίσκουν λύσεις και τρόπους  προσέγγισης ψηφιακής αναπαράστασης πραγματι‐
κών προβλημάτων και δεδομένων με τεχνολογικά εργαλεία (λογισμικά). 

 Να ψηφιοποιούν και να αναπαριστούν προβλήματα και δεδομένα προβλημάτων και να 
τα λύνουν.  

 Να αποκτήσουν ευελιξία στην επιλογή και χρήση των ανάλογων λογισμικών. 
 Να πειραματίζονται σε καταστάσεις επίλυσης προβλημάτων. 
 Να  προσομοιώνουν  στον  υπολογιστή  πραγματικές  προβληματικές  καταστάσεις  και  να 

ψηφιοποιούν δεδομένα. 
 Να  επιλέγουν  τα  ανάλογα  ψηφιακά  εργαλεία  και  να  τα  χρησιμοποιούν  σωστά  για  να 

ερμηνεύουν και να λύνουν πραγματικά (μαθηματικά) προβλήματα. 
 Να βρίσκουν  (ψηφιακές)  λύσεις  και  να  καταλαβαίνουν  την πρακτική  αξία  των  λύσεων 

αυτών. 
 Να προσανατολίζονται στη χρήση ελεύθερων λογισμικών ή λογισμικών ανοικτού κώδικα, 

αξιοποιώντας την ελευθερία του διαδικτύου ως μέσου και την προάσπιση αυτής της αρ‐
χής από κάθε είδους εμπορευματοποίηση και κερδοσκοπία ή άλλου είδους χειραγώγη‐
ση. 

 Να χρησιμοποιούν το ελεύθερο λογισμικό Audacity που παρέχει το δυναμικό περιβάλλον 
αξιοποίησης,  επεξεργασίας  και παρουσίασης  των  δεδομένων  του προβλήματος  με  δη‐
μιουργικό και παραστατικό τρόπο. Να διαπιστώσουν, ότι είναι   ένα αξιολογότατο εργα‐
λείο τόσο στη διαχείριση και παραμετροποίηση του προβλήματος όσο και στην δημιουρ‐
γική συνοπτική του σχεδίαση, παρουσίαση και διάδοση με όλους τους δυνατούς τρόπους 
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σε  συνδυασμό  με  την βιντεοσκόπηση  της  διαδικασίας  με  το  ελεύθερο  λογισμικό Cam‐
Studio recorder (pc, web (flash video, html αρχείο), κ.λ.π.).  

 Να  διαπιστώσουν,  επίσης,  τη  χρησιμότητα  του  ελεύθερου  λογισμικού  MuseScore  σαν 
βοηθητικό λογισμικό, για τη δημιουργία των απαραίτητων αρχείων ήχων των 3 οργάνων. 
Η διαδικασία αυτή  θα βοηθήσει  τους μαθητές  να  ανασύρουν  τις  γνώσεις  τους  από  το 
μάθημα της Μουσικής (κυρίως σε ότι αφορά στο μέτρο σε σχέση με το χρόνο) και να κα‐
τανοήσουν σε σημαντικό βαθμό τη σχέση της Μουσικής με τα Μαθηματικά, πράγμα που, 
άλλωστε επικαλείται και η κύρια Δραστηριότητα, που δανειζόμαστε από το βιβλίο   των 
Μαθηματικών της Ε΄ τάξης.   

Θεωρητικό πλαίσιο 
 

Η προσέγγιση του θέματος μέσω του σχεδίου μαθήματος γίνεται σύμφωνα με τη μεθοδο‐
λογία της καθοδηγούμενης ανακαλυπτικής (Bruner, 1977) διερεύνησης (scaffolding) (Vygot‐
sky, 1978)   και της κοινωνικής‐εποικοδομητικής προσέγγισης  (Vygotsky, 1978)  της  γνώσης 
στα πλαίσια  του εποικοδομισμού  (Ράπτης &  Ράπτη, 2006).  Λαμβάνονται  υπόψη  οι προϋ‐
πάρχουσες γνώσεις των μαθητών γύρω από τις έννοιες του Πολλαπλασιασμού κυρίως αλλά 
και της Διαίρεσης και γίνεται προσπάθεια σύνθεσης και δημιουργίας νέων δεδομένων,  για 
να επιτευχθεί ο μετασχηματισμός τους σε νέα γνώση. Η δραστηριότητα‐πρόβλημα εντάσ‐
σεται στο Πλαίσιο της Ρεαλιστική Μαθηματικής Εκπαίδευσης και οι μαθητές συμμετέχουν 
ενεργά σε όλη τη διαδικασία δοκιμάζοντας και διερευνώντας τη χρήση των  (Κοινών) Πολ‐
λαπλασίων  των αριθμών. Μαθαίνουν  τέλος  την  πρακτική αξία  των  εννοιών χρησιμοποιώ‐
ντας πρακτικά παραδείγματα. Μαθαίνουν, επίσης, ότι η τεχνολογία αποτελεί μια αξία ανα‐
ντικατάστατη, γιατί διαθέτει μια μοναδική δυναμική, να μπορούμε, όταν  την χρησιμοποι‐
ούμε με μέτρο και γνώση, να προσομοιώνουμε απλά πρακτικά προβλήματα, δίνοντάς μας 
τη δυνατότητα να τα κατανοούμε και να τα λύνουμε εύκολα.  

Διαμόρφωση τάξης‐Εποπτικό‐Ηλεκτρονικό Υλικό 

Για την πραγματοποίηση και ψηφιοποίηση της δραστηριότητας είναι απαραίτητο να υπη‐
ρετούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

 Χρήση  της  αίθουσας  πληροφορικής  (βιντεοπροβολέας,  οθόνη  προβολής  (προαιρετικά 
διαδραστικός πίνακας που αν δεν υπάρχει μπορεί να γίνει χρήση διαδραστικού πίνακα 
wii‐bluetooth‐IRpen), υπολογιστή με πρόσβαση στο διαδίκτυο‐χωρίς αυτή να είναι απο‐
λύτως απαραίτητη σε όλες τις μονάδες) 

 Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία (ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών και του αριθμού 
υπολογιστών χωρίζονται οι μαθητές σε ομάδες των 2‐4 μαθητών) 

 Κρουστά όργανα τρίγωνο‐τουμπελέκι‐τύμπανο (τα περισσότερα σχολεία διαθέτουν πα‐
κέτο κρουστών οργάνων), Μετρονόμος‐χρονόμετρο 

 Λογισμικά εγκατεστημένα στους Η/Υ: Foxit PDF editor, Freemind, Muse score, Audacity, 
CamStudio Desktop Screen Recorder 
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Η δραστηριότητα 

Η δραστηριότητα (Εικόνα 1) θα μπορούσε να ενταχθεί στο πλαίσιο του σχολικού μουσικού 
συγκροτήματος, όπου  η  ομάδα  των  τριών  κρουστών  εκτελώντας  ασκήσεις  συγχρονισμού 
πρέπει να εκτελέσει  τη συγκεκριμένη άσκηση. Η συγκεκριμένη άσκηση μπορεί,  επίσης να 
αποτελέσει τη βάση  (ρυθμός ¾  ,  δεδομένου  του Μ.Κ.Δ.(3,6,9,)=3)  για  τη δημιουργία  ενός 
τραγουδιού με τη συμμετοχή των τριών κρουστών πχ. «Της Αγάπης Αίματα» των Ελύτη, Θε‐
οδωράκη. 

 

Στον βιντεοπροβολέα προβάλλεται η δραστηριότητα του βιβλίου μαθητή της Ε΄ τάξης (Ενό‐
τητα 36 σελ. 81 με τίτλο: «Διαιρέτες‐Πολλαπλάσια» με τη βοήθεια ενός λογισμικού για πα‐
ρουσίαση και επεξεργασία αρχείων PDF όπως το ελεύθερο λογισμικό Foxit Reader/editor. 
Συζητούνται οι τρόποι παρουσίασης‐αναπαράστασης‐δραματοποίησης της δραστηριότητας 
και οι στρατηγικές που θα ακολουθηθούν. Οι μαθητές συμφωνούν στην παρακάτω πορεία: 

Στρατηγική‐Υλοποίηση/Αναπαράσταση‐δραματοποίηση της δραστηριότητας 

Τρεις ομάδες  των 3 μαθητών θα εκτελέσουν με  τη σειρά  τη δραστηριότητα.  Ο δάσκαλος 
έχει φροντίσει να υπάρχουν στη διάθεσή τους τα τρία κρουστά (πολλά σχολεία διαθέτουν 
πακέτο  κρουστών  οργάνων).  Χρησιμοποιούν ως  βοηθό  ένα  χρονόμετρο  (ή  το μετρονόμο 
στην τιμή 60‐μέτρηση‐χτύπος δηλ. ανά 1 δευτερόλεπτο, ενώ μια άλλη ομάδα κρατάει χρόνο 
αναλαμβάνοντας να μετρήσει με  το χρονόμετρο  τα 3  λεπτά‐180  δευτ.). Η αναπαράσταση 
του προβλήματος με τα μουσικά όργανα δημιουργεί ατμόσφαιρα που παραπέμπει στο μά‐
θημα της Μουσικής και της Αισθητικής Αγωγής, συντελώντας στη κατανόηση τόσο της σχέ‐
σης Μαθηματικών‐Μουσικής,  όσο  και  στην  αίσθηση,  ότι  τα Μαθηματικά  μπορούν  μέσα 
από  μια  αισθητηριακή‐βιωματική  διαδικασία  να  λειτουργήσουν  αγχολυτικά  παραμερίζο‐
ντας το θεωρητικό τους πλαίσιο και αξιοποιώντας την ουσιαστική πρακτική τους σημασία 
και αξία αξιοποιώντας τη «ρεαλιστική μαθηματική προσέγγιση». Εκτελείται η δραστηριότη‐
τα τρεις φορές και οι ομάδες που παρακολουθούν καταγράφουν τις παρατηρήσεις και τα 
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συμπεράσματά  τους.  Το αποτέλεσμα,  όπως  αυτό  καταγράφεται  από  τις  ομάδες  είναι  εν 
μέρει επιτυχές. Η ταυτόχρονη κρούση και ακρόαση των δύο ή των τριών οργάνων δεν επι‐
τυγχάνεται με επιθυμητό τρόπο σε όλη τη διάρκεια και δημιουργεί σύγχυση ως προς το ε‐
πιθυμητό αποτέλεσμα.  Γι αυτό  η  ψηφιακή  καταγραφή‐οπτικοποίηση  του αποτελέσματος 
της εκτέλεσης είναι το ζητούμενο της δραστηριότητας. 

Στάδια Οπτικοποίησης‐Ψηφιακής Αναπαράστασης της δραστηριότητας στον υπολογιστή 

με τη βοήθεια ελεύθερων/ανοικτού κώδικα λογισμικών. 

Με την προηγούμενη εμπειρία τους, αλλά και με τη βοήθεια του δασκάλου (scaffolding) και 
με κατάλληλες ερωτήσεις οι μαθητές συμφωνούν στα παρακάτω: 

Α.  Παρουσίαση της στρατηγικής και της μεθοδολογίας που θα ακολουθήσουν στην πορεία 
της επεξεργασίας με το ελεύθερο λογισμικό εννοιολογικού χάρτη (Freemind) 

Β. δημιουργία τριών αρχείων ήχου ενός για κάθε όργανο (θα μπορούσαν να ηχογραφήσουν 
τα  τρία κρουστά όργανα που  έπαιξαν  στη  δραματοποίηση  της δραστηριότητας και  να  τα 
επεξεργαστούν  στο  λογισμικό  Audacity),  αλλά  προτιμάται  να  δημιουργήσουν  τα  αρχεία 
χρησιμοποιώντας το ελεύθερο λογισμικό MuseScore για να ασκήσουν και τις γνώσεις τους 
στη Μουσική (ρυθμός‐μέτρο‐νότες κλπ.):  

 Αρχείο ήχου για τριγωνάκι με έναν χτύπο ¼  στην αρχή και παύσεις ως τα 3 δευτ. 
 Αρχείο ήχου για τουμπελέκι με έναν χτύπο ¼  στην αρχή και παύσεις ως τα 6 δευτ. 
 Αρχείο ήχου για τύμπανο με έναν χτύπο ¼  στην αρχή και παύσεις ως τα 9 δευτ. 

Γ. Επιλογή κάποιου προγράμματος διαχείρισης και επεξεργασίας ήχου (με το οποίο θα επε‐
ξεργαστούν τα αρχεία ήχου και θα παρουσιάσουν την ταυτόχρονη εκτέλεσή τους (καταλή‐
γουν στην επιλογή του ελεύθερου λογισμικού Audacity) 

Δ. Να δημιουργήσουν ένα  blog (πχ. στο google) με σκοπό τη ζωντανή επικοινωνία μεταξύ 
τους, καθώς και με άλλους χρήστες και τη χρήση του ως μέσο έκφρασης και  προβολής της 
δουλειάς τους στο διαδίκτυο. 

Ε. Να ανεβάσουν στο youtube και στο blog τους το τελικό βίντεο για τη διδακτική ενότητα 
που θα φτιάξουν και θα βιντεοσκοπήσουν με το ελεύθερο λογισμικό εγγραφής βίντεο από 
την οθόνη του υπολογιστή CamStudio και να το διαθέσουν στο διαδίκτυο (Ιστοσελίδες, εκ‐
παιδευτικά portals κλπ.) 

Επεξεργασία με το ελεύθερο λογισμικό MuseScore 

Οι μαθητές εκτελούν το ελεύθερο λογισμικό MuseScore (Εικόνα 2) (το οποίο γνωρίζουν από 
τη χρήση του στο μάθημα της Μουσικής  
Δημιουργούν 3 αρχεία ήχου με τα 3 διαφορετικά όργανα: το τρίγωνο, το τουμπελέκι και το 
τύμπανο.  
Αποθηκεύουν τα 3 αρχεία που δημιούργησαν σε μορφή επεξεργάσιμου MuseScore αρχείου 
.mscz και σε μορφή συμπίεσης.wav.   
Αναλαμβάνουν την επεξεργασία των μουσικών αρχείων που έχουν αποθηκεύσει σε μορφή 
.wav με το ελεύθερο λογισμικό το Audacity. 
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Ανοίγουν το 

 

Επεξεργασία αρχείων ήχου με το ελεύθερο λογισμικό Audacity 

Εισάγεται αρχικά   το αρχείο ήχου του μεταλλικού τριγώνου στη γραμμή του χρόνου της ε‐
πιφάνειας εργασίας του ελεύθερου λογισμικού επεξεργασίας ήχου Audacity και η διάρκειά 
του διαμορφώνεται σε 3 δευτ. με τη βοήθεια του εργαλείου κοπής. Το λογισμικό αυτό προ‐
σφέρει ακρίβεια και ευκολία στην επεξεργασία κάθε αρχείου ήχου. Οι μαθητές καταλήγουν 
στο συμπέρασμα πως χρειαζόμαστε 60 συνολικά αρχεία ήχου του τριγώνου για να καλυφ‐
θεί η  διάρκεια των 180 δευτ.(180:3=60). Με τις εντολές αντιγραφή‐επικόλληση (αρχικά Χ1 , 
Χ2, Χ5, Χ10) καλύπτεται το χρονικό διάστημα των 180 δευτ. με 60 αρχεία ήχου του τριγώ‐
νου των 3 δευτ. Το ίδιο γίνεται και για το αρχείο ήχου του ταμπουρίνου, από το οποίο απαι‐
τούνται 30 αρχεία των 6 δευτ. (180:6=30) και ακολούθως 20 αρχεία για το αρχείο ήχου του 
τυμπάνου  (180:9=20). Ακολούθως παρουσιάζονται  τα αρχεία ήχου  που δημιούργησαν οι 
ομάδες  των μαθητών  στο  λογισμικό Audacity.  Ακολουθούν σχόλια, παρατηρήσεις  και  συ‐
μπεράσματα απ’ όλους. Οι μαθητές παρατηρούν, ότι υπάρχουν 10 στιγμές (εκτός από το 1ο 
δευτ), που ακούγονται και τα 3 όργανα ταυτόχρονα. Κι αυτές επαναλαμβάνονται κάθε 18 
δευτ.   Έχουμε δηλ. ταυτόχρονες ακροάσεις και των 3 οργάνων στα 18, 36, 54, 72, 90, 108, 
126, 144, 162 και 180 δευτ. (Εικόνα 3). Ζητείται από τους μαθητές να ερμηνεύσουν το φαι‐
νόμενο. Μέσω της παραπάνω διαδικασίας οι μαθητές καταλήγουν στο συμπέρασμα, ότι τα 
δευτερόλεπτα της ταυτόχρονης ακρόασης και των 3 οργάνων είναι Κοινά Πολλαπλάσια των 
αριθμών 3,6  και 9. Από αυτά το μικρότερο  (ελάχιστο),  το Ε.Κ.Π., δηλαδή, είναι ο αριθμός 
18.Σε όλα τα στάδια της διαδικασίας γίνεται διαμορφωτική αξιολόγηση των μαθητών, μέσα 
από την αλληλεπίδραση των ατόμων των ομάδων, αλλά και τις παρεμβάσεις του δασκάλου.  
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Βιντεοσκόπηση της εκτέλεσης με το ελεύθερο λογισμικό CamStudio 

  Εκτελείται το αρχείο που δημιουργήθηκε με το ελεύθερο λογισμικό Audacity, βιντεοσκο‐
πείται και αποθηκεύεται σε μορφή .avi ή .swf με το λογισμικό CamStudio.  

Παρουσίαση συμπερασμάτων με τη βοήθεια εννοιολογικού χάρτη 

 

Οι ομάδες των μαθητών παρουσιάζουν τα συμπεράσματά τους δίνοντας παραδείγματα για 
τις έννοιες που διδάχθηκαν (Πολλαπλάσια, Κοινά Πολλαπλάσια, Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλά‐
σιο) με τη βοήθεια εννοιολογικού χάρτη με το ελεύθερο λογισμικό FreeMind. 

Δημιουργία blog 

Οι μαθητές δημιουργούν στο blogger του google το blog: http://ekpollaplasio.blogspot.gr/, 
στο οποίο αναρτούν πληροφορίες και οδηγίες για τη δημιουργία των απαραίτητων αρχείων 
ήχου των κρουστών οργάνων και τη λειτουργία των λογισμικών. 

Άσκηση για Εμπέδωση ‐ Αξιολόγηση ‐ Επέκταση ‐ Εναλλακτική εφαρμογή 

Τα Φύλλα Εργασίας και οι ασκήσεις δίνονται για επέκταση και αξιοποιούνται στη διαμοφω‐
τική και  τελική αξιολόγηση: http://ekpollaplasio.blogspot.gr/p/blog‐page_3512.html. Σημα‐
ντική συνεισφορά στη διαδικασία της εμπέδωσης προσφέρουν ο εφαρμογές  του λογισμι‐
κού  του  Παιδαγωγικού  Ινστιτούτου  που  διατίθεται  online  στο  σύνδεσμο: 
http://ts.sch.gr/repo/online‐packages/dim‐mathimatika‐e‐st/d06‐web/.  

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα και η μέθοδος επεξεργασίας θα μπορούσε, σε συνάφεια με 
τα προηγούμενα, να βρει εναλλακτικά εφαρμογή και στη διδασκαλία των κριτηρίων Διαιρε‐
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τότητας ή και του Μ.Κ.Δ. αριθμών  (2,5,10‐σελ. 96 του βιβλίου μαθητή) με την κατάλληλη, 
φυσικά, τροποποίηση της δραστηριότητας από πρόβλημα πολλαπλασιασμού σε πρόβλημα 
διαίρεσης: http://ekpollaplasio.blogspot.gr/p/blog‐page_4683.html  

Εμπορικά λογισμικά 

Εναλλακτικά αναφέρουμε παρακάτω τα αντίστοιχα εμπορικά λογισμικά, τα οποία χρησιμο‐
ποιήθηκαν εναλλακτικά για την επίτευξη του ίδιου αποτελέσματος. Η χρήση του εμπορικού 
λογισμικού Camtasia Studio κρίνεται πιο εύχρηστη, καθώς διαθέτει αφενός δυνατότητα ει‐
σαγωγής‐επεξεργασίας 3 αρχείων ήχου και αφετέρου βιντεοσκόπησης οθόνης υπολογιστή. 
Γι αυτό το λόγο χρησιμοποιήθηκε αντικαθιστώντας και  το Audacity  και  το   CamStudio Re‐
corder: 

Λογισμικά  Ελεύθερα/ανοικτού κώδικα  Εμπορικά 

Εννοιολογικού Χάρτη  Freemind  Inspiration 

Αρχείων PDF  Foxit Reader/Editor  Adobe Acrobat Pro   

Δημιουργίας Μουσικών Αρχείων  MuseScore  Guitar  pro,  Sibelius, 
Finale 

Επεξεργασίας Ήχου  Audacity  Camtasia studio 

Βιντεοσκόπησης  οθόνης  υπολο‐

γιστή 

CamStudio‐Desktop  Screen Re‐
corder  

Camtasia Studio  

 

Συμπεράσματα‐Προτάσεις 

Σκοπός της παρουσίασης είναι η ψηφιοποίηση μιας δραστηριότητας του βιβλίου των Μα‐
θηματικών της Ε΄ τάξης του δημοτικού σχολείου. Αυτή πραγματοποιείται   εξολοκλήρου με 
τη βοήθεια ελεύθερων λογισμικών, αποσκοπώντας να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοή‐
σουν  τις  έννοιες  «Πολλαπλάσια»,  «Κοινά Πολλαπλάσια»  και  «Ελάχιστο  Κοινό Πολλαπλά‐
σιο». Η συνεισφορά των ΤΠΕ στη διαδικασία που περιγράφηκε δίνει τη δυνατότητα στους 
μαθητές να  εργαστούν μέσα σε  ένα περιβάλλον μοντελοποίησης και αναπαράστασης μα‐
θηματικών εννοιών. Η προστιθέμενη αξία μέσα από τη χρήση των λογισμικών της εφαρμο‐
γής  προκύπτει,  επειδή  αυτά  παρέχουν  στους  μαθητές  ένα  δυναμικό‐ανακαλυπτικό  περι‐
βάλλον  αναπαράστασης  των  προβληματικών  εννοιών  που  καλούνται  να  διερευνήσουν, 
πράγμα που  δεν  επιτυγχάνεται  εύκολα με  τα συμβατικά εργαλεία μιας παραδοσιακής δι‐
δασκαλίας. Τα λογισμικά που χρησιμοποιούνται με τις δυνατότητες που διαθέτουν θα μπο‐
ρούσαν να βοηθήσουν στην κατανόηση εννοιών, μέσα από τη δοκιμή και τον πειραματισμό, 
καθώς και μέσω των πολλαπλών και δυναμικών αναπαραστάσεων που παρέχουν. Παράλ‐
ληλα  μέσω  του συνδυασμού  των  χαρακτηριστικών  τους θα  μπορούσαν να προάγουν  τον 
αλγοριθμικό τρόπο σκέψης των μαθητών, επιτυγχάνοντας το βασικότερο σκοπό της διδα‐
σκαλίας των Μαθηματικών.  
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Η δυνατότητα ομαδοποίησης, σχηματοποίησης και έκφρασης, της στρατηγικής, των σταδί‐
ων της   διαδικασίας, των ψηφιακών εργαλείων που προτείνονται αλλά και των συμπερα‐
σμάτων μέσω του ελεύθερου λογισμικού εννοιολογικού χάρτη είναι σημαντική, γιατί αφο‐
ρά στην τελική συνοπτική και εύχρηστη διαχείριση όλου του υλικού της μαθησιακής διαδι‐
κασίας με δυναμικό τρόπο, χωρίς βερμπαλισμούς. 

Η χρήση αποκλειστικά λογισμικών ανοικτού κώδικα θα μπορούσε να βοηθήσει τους μαθη‐
τές  να κατανοήσουν, ότι  το επιθυμητό αποτέλεσμα μπορεί  να προκύψει και  με  τη χρήση 
λογισμικών που η εφαρμογή τους δεν απαιτεί την αγορά αδειών χρήσης, να ευαισθητοποι‐
ηθούν στο συγκεκριμένο ζήτημα με αιχμή το ζήτημα των πνευματικών δικαιωμάτων και της 
κατάχρησής  τους  και μέσα  από  τη συζήτηση  να δημιουργηθεί η  συνθήκη  για  χρήση από 
τους ίδιους σε συμφωνία με το δάσκαλο αποκλειστικά ελεύθερων λογισμικών στο σχολείο 
την επόμενη σχολική χρονιά, αλλά και η προοπτική της ιδιωτικής τους χρήσης. 

Η πληθώρα, ευχρηστία και ευελιξία των ελεύθερων λογισμικών ή λογισμικών ανοικτού κώ‐
δικα θα μπορούσε να επεκταθεί στην ψηφιοποίηση‐προσομοίωση‐μοντελοποίηση πολλών 
δραστηριοτήτων‐ενοτήτων σε όλα τα μαθήματα, παρέχοντας στους μαθητές ισχυρό κίνητρο 
να αναδείξουν ικανότητες σχεδιασμού στρατηγικών ως αποτέλεσμα συνεργατικών διεργα‐
σιών,  τεχνικές  επιστημονικής  μεθοδολογίας,  ψηφιακής  παραμετροποίησης  δεδομένων, 
πειραματισμό με εφαρμογή εναλλακτικών λύσεων, κριτική στάση, πρακτικές αλγοριθμικής 
επεξεργασίας, διαδικτυακή επικοινωνία και κοινοποίηση  των εφαρμογών, ανακαλυπτικές‐
διαθεματικές προσεγγίσεις στα διδακτικά αντικείμενα.  

Η συγκεκριμένη πρόταση με χρήση των λογισμικών που αναφέρθηκαν, σε αντίθεση με την 
παραδοσιακή διδακτική μεθοδολογία, έδειξε από τα πρώτα εμπειρικά στοιχεία εφαρμογής 
της  (διαμορφωτική/τελική/συνολική  αξιολόγηση,  τεστ,  πρακτικά  παραδείγμα‐
τα/εφαρμογές, φύλλα εργασίας) σε δυο διαφορετικές τάξεις  δυο διαδοχικές σχολικές χρο‐
νιές,  ότι  προσφέρει  τη δυνατότητα  μέσα από πειραματισμό  και  ανακάλυψη  να  κατακτη‐
θούν οι   γνωστικοί στόχοι από τους  ίδιους τους μαθητές σε μέγιστο βαθμό. Η κατανόηση 
της δύσκολης έννοιας του Ε.Κ.Π. μπορεί να γίνει κτήμα του συνόλου των μαθητών της τά‐
ξης, στόχος, που, από την εμπειρία μας μέσα από την παραδοσιακή μεθοδολογική προσέγ‐
γιση, δεν επιτυγχάνεται παρουσιάζοντας σημαντικό έλλειμμα. Η αξιοποίηση της πρότασης 
τα επόμενα χρόνια θα συνοδευτεί από έρευνα μεθοδολογίας  εφαρμογής της, συλλογής και 
επεξεργασίας δεδομένων, ώστε να γίνουν απολύτως σαφείς οι θετικές επιπτώσεις της στο 
γνωστικό πεδίο. 
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Σενάριο διδασκαλίας για τους μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού Σχολείου με τη χρήση του 
λογισμικού «Ερευνώ το Φυσικό κόσμο»: Η μελέτη του Κυκλοφορικού Συστήματος 
 

 
Ευαγγέλου Β. Φίλιππος 

Δάσκαλος – Διδάκτορας του Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μίου Ιωαννίνων 
filipevang@gmail.gr 

 

Περίληψη 

 
Στην παρούσα εργασία αναλύεται διεξοδικά η δημιουργία ενός σεναρίου διδασκαλίας για 
τους μαθητές της Πέμπτης και Έκτης τάξης Δημοτικού Σχολείου με τίτλο: «Η μελέτη του Κυ‐
κλοφορικού  Συστήματος».  Η  καινοτομία  αυτού  του  σεναρίου  διδασκαλίας  έγκειται  τόσο 
στο  γεγονός  ότι  στηρίζεται στη  χρήση  του  λογισμικού  του Παιδαγωγικού  Ινστιτούτου «Ε‐
ρευνώ το Φυσικό κόσμο» ως γνωστικού εργαλείου όσο και στο ότι η παιδαγωγική προσέγ‐
γιση που χρησιμοποιείται είναι το εποικοδομητικό μοντέλο διδασκαλίας. Αξίζει να σημειω‐
θεί ότι το λογισμικό βρίσκεται ελεύθερο στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου με 
URL: http://www.pi‐schools.gr/software/dimotiko/.  Το συγκεκριμένο  σενάριο  διδασκαλίας 
απαρτίζεται από τα εξής δυο μέρη: α) τον οδηγό οργάνωσης διδασκαλίας και β) τα φύλλα 
εργασίας των μαθητών. 
 

Λέξεις κλειδιά: Σενάριο, Κυκλοφορικό Σύστημα, Λογισμικό «Ερευνώ το Φυσικό κόσμο» 
 

Εισαγωγή 

 

Τις τελευταίες δεκαετίες οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) φαί‐
νεται να αποτελούν ένα ισχυρό εργαλείο για την υποστήριξη της διδασκαλίας και μάθησης 
στις Φυσικές Επιστήμες, περιλαμβάνοντας και υλοποιώντας χαρακτηριστικά που απαιτού‐
νται από τις Φυσικές Επιστήμες (Τζιμογιάννης,2004; Matthews,2007; Ψύλλος,2007). Το γε‐
γονός αυτό πιστοποιείται και από αποτελέσματα πρόσφατων ερευνών που καταδεικνύουν 
πως η χρήση προσομοιώσεων και λογισμικών στον ηλεκτρονικό υπολογιστή έχει θετική επί‐
δραση  τόσο στις γνώσεις περιεχομένου για  το υπό μελέτη θέμα  των Φυσικών  Επιστημών 
όσο και στην αλλαγή  των  εναλλακτικών  ιδεών  των μαθητών προς τις επιστημονικά ορθές 
απόψεις (Τζιμογιάννης,2004; Μικρόπουλος, 2006; de Jong,2006; Ταραμόπουλος κ.ά.,2010). 
Επίσης, επηρεάζει αντίστοιχα και το συναισθηματικό τομέα των συμμετεχόντων στην έρευ‐
να (Bell & Trundle, 2008). 
 
Ωστόσο, αξίζει να επισημανθεί ότι για να ενταχθούν οι ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία 
με δημιουργικό και εφαρμόσιμο τρόπο δεν είναι δυνατόν αυτό να πραγματοποιηθεί με τη 
χρήση των λογισμικών μόνο ως εποπτικών μέσων, αλλά ως γνωστικών εργαλείων. Με άλλα 
λόγια, με τον υπολογιστή ως γνωστικό εργαλείο, η παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ περνά 
σε ένα άλλο επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, περνά από την τεχνοκεντρική προσέγγιση του πλη‐
ροφορικού  αλφαβητισμού  και  της  υποβοηθούμενης  από  υπολογιστή  διδασκαλίας,  στην 
εποικοδομητική συμβολή  των  ΤΠΕ στη μάθηση  (Μικρόπουλος, 2006). Ωστόσο,  για  να επι‐
τευχθούν τα παραπάνω είναι αναγκαίο η αξιοποίηση των ΤΠΕ να συνοδεύεται από στοχο‐
θετημένα σενάρια διδασκαλίας. 
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Αξίζει να επισημανθεί ότι  κατά τη διαδικασία της διδασκαλίας και μάθησης τα σενάρια δι‐
δασκαλίας συντελούν στην τεκμηριωμένη ένταξη του εκπαιδευτικού λογισμικού στη διδα‐
κτική πράξη μέσα από στοχοθετημένες δραστηριότητες  των μαθητών στο περιβάλλον του 
υπολογιστή (Ιωάννου,2007). 
 

Εννοιολογική προσέγγιση του σεναρίου διδασκαλίας 

 
Το σενάριο  διδασκαλίας  συνιστά  ένα  ολοκληρωμένο μαθησιακό πλαίσιο,  έναν δομημένο 
τρόπο οργάνωσης της διδασκαλίας που περιλαμβάνει διαδοχικά στάδια με στόχο την οικο‐
δόμηση της γνώσης  (Μικρόπουλος & Μπέλλου,2010:73). Ταυτόχρονα, αξιοποιεί συγκεκρι‐
μένα «συμβατικά μέσα»  και στην περίπτωση που υποστηρίζεται  από  τις  Τεχνολογίες  της 
Πληροφορίας και των Επικοινωνιών  (ΤΠΕ) αξιοποιεί συγκεκριμένα εκπαιδευτικά εργαλεία, 
όπως είναι στην παρούσα εργασία το λογισμικό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου «Ερευνώ το 
Φυσικό  Κόσμο»  (Πήλιουρας  κ.ά.,2010;  Μικρόπουλος  &  Μπέλλου,  2010;  Δαγδιλέλης 
κ.ά.,2011; Ευαγγέλου,2012α). 
 
Το σενάριο διδασκαλίας στην παρούσα  εργασία αποτελείται από δύο μέρη: α)  τον οδηγό 
οργάνωσης διδασκαλίας και β) τα φύλλα εργασίας  των μαθητών. Ειδικότερα, στον οδηγό 
οργάνωσης διδασκαλίας αναλύεται η συνολική σχεδίαση του σεναρίου (παιδαγωγική προ‐
σέγγιση, εναλλακτικές ιδέες, διδακτικοί στόχοι, κλπ.), παρουσιάζονται οι μαθησιακές  δρα‐
στηριότητες και δίνονται οδηγίες και διδακτικές υποδείξεις προς τους δασκάλους  (πιθανό 
σενάριο διδασκαλίας) για την εφαρμογή τους στη σχολική τάξη. Όσον αφορά τα φύλλα ερ‐
γασίας πρέπει να σημειωθεί ότι αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του σεναρίου διδασκα‐
λίας και αποτελούν το βασικό εργαλείο για την υλοποίηση της διδασκαλίας της ενότητας με 
τίτλο: «Κυκλοφορικό Σύστημα» (Ευαγγέλου, 2012β). 
 

Στόχος της παρούσας εργασίας 

 

Η παρούσα εργασία στοχεύει στη διαμόρφωση ενός σεναρίου διδασκαλίας  για  το κυκλο‐
φορικό σύστημα του ανθρώπου, με την αξιοποίηση των ΤΠΕ  και ειδικότερα του λογισμικού 
«Ερευνώ το Φυσικό κόσμο» του Π.Ι. ως γνωστικού εργαλείου, στηριζόμενη σε στοιχεία της 
εποικοδομητικής προσέγγισης. 
 

Το λογισμικό «Ερευνώ το Φυσικό κόσμο» 

 

Το λογισμικό «Ερευνώ το Φυσικό κόσμο»  του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου αποτελεί μια πο‐
λυμεσική εφαρμογή  (εικόνα, κείμενο, ήχος, βίντεο, animation) με εκπαιδευτικά παιχνίδια, 
βιογραφίες, φύλλα  εργασίας,  κριτήρια  αξιολόγησης,  προτεινόμενα  βιβλία  για  περαιτέρω 
ανάγνωση  και  συνδέσμους  σε  ενδιαφέρουσες  ιστοσελίδες.  Ταυτόχρονα,  προσεγγίζει  ολι‐
στικά  και διεπιστημονικά  τα εξής γνωστικά αντικείμενα: Φυσική,  Χημεία, Περιβαλλοντική 
εκπαίδευση και Βιολογία (Τζουβάρα κ.ά., 2012).  
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Η δομή του σεναρίου διδασκαλίας 

Ο οδηγός οργάνωσης του σεναρίου διδασκαλίας 

 

Στην παρούσα εργασία, η δομή του οδηγού οργάνωσης διδασκαλίας περιλαμβάνει τα πα‐
ρακάτω τμήματα (Μικρόπουλος & Μπέλλου,2010): 
 

1.Τίτλος: Κυκλοφορικό Σύστημα,  
 
2.Εμπλεκόμενα γνωστικά αντικείμενα: Φυσικές Επιστήμες 
 

3.Πρωτοτυπία: Η υλοποίηση του σεναρίου διδασκαλίας με βάση τις αρχές της εποικοδομη‐
τικής  προσέγγισης  (Ψύλλος  κ.ά.,  1993,  Driver  et  al,1998;  Κόκκοτας  κ.ά.,  2002;  Καριώ‐
τογλου,2006). Ακόμη, η σύνδεση των Φυσικών Επιστημών με καθημερινές δραστηριότητες 
του ανθρώπου. Και φυσικά, το γεγονός ότι οι μαθητές παρατηρούν αυτά τα φαινόμενα με 
τη χρήση του λογισμικού σε σύντομο χρονικό διάστημα. 
 

4. Τάξεις στις οποίες απευθύνεται: Στην Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη Δημοτικού Σχολείου 
 

5.Συμβατότητα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα: Το σενάριο καλύπτει τους στόχους του μαθή‐
ματος όπως αυτοί περιγράφονται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (Α.Π.Σ.). Πιο συγκε‐
κριμένα, στο Α.Π.Σ. της Έκτης τάξης αναφέρεται η έννοια του Κυκλοφορικού Συστήματος και 
ειδικότερα στην Ενότητα 3: Ανθρώπινος οργανισμός ‐ Κυκλοφορικό σύστημα. 
 
Οι διδακτικοί στόχοι που περιγράφονται για τους μαθητές στο Α.Π.Σ. είναι οι εξής:  i)Να α‐
ναφέρουν τις λειτουργίες του αίματος,  ii) Να συσχετίζουν τις λειτουργίες του αναπνευστι‐
κού, του κυκλοφορικού και του πεπτικού συστήματος, iii) Να κατανοούν την επίδραση (θε‐
τική ή αρνητική) διαφόρων παραγόντων στη λειτουργία του αίματος, iv) Να συσχετίζουν την 
καλή λειτουργία του κυκλοφορικού συστήματος με συνήθειες του ατόμου στην καθημερινή 
ζωή  (κάπνισμα, αλκοόλ,  διατροφή,  ρύπανση), v) Να εντοπίζουν  σημεία κατάλληλα  για  τη 
μέτρηση του σφυγμού.  
 

6. Εναλλακτικές ιδέες των μαθητών: Oι περισσότεροι μαθητές δυσκολεύονται να κατανοή‐
σουν τη συσχέτιση της λειτουργίας του κυκλοφορικού με αυτήν του αναπνευστικού συστή‐
ματος. Κατά τη συζήτηση για τη μικρή κυκλοφορία του αίματος είναι σημαντικό να επιμεί‐
νουμε στην εξήγηση της συσχέτισης αυτής. 
 
Παράλληλα,  οι  περισσότεροι  μαθητές  γνωρίζουν  ότι  το  αίμα  κυκλοφορεί  στο  σώμα  μας 
διαρκώς χάρη στην καρδιά, αγνοούν όμως τις λειτουργίες που επιτελεί η κυκλοφορία του 
αίματος. 
 
Επίσης, πολλοί μαθητές δυσκολεύονται να κατανοήσουν γιατί ονομάζουμε δεξιά τα τμήμα‐
τα  της  καρδιάς που  στην  εικόνα φαίνονται αριστερά  και αντίστροφα  (Αποστολάκης  κ.ά., 
2006). 
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Ταυτόχρονα, οι Arnaudin και Mintzes (1985, 1986) μελέτησαν τις ιδέες μαθητών και φοιτη‐
τών  (10 χρονών – πανεπιστήμιο) για το κυκλοφορικό σύστημα. Οι ερευνητές διερεύνησαν 
και εντόπισαν τις εναλλακτικές ιδέες των μαθητών για τη δομή και τη λειτουργία του αίμα‐
τος, τη δομή και τη λειτουργία της καρδιάς, την κυκλοφορία του αίματος, τη σχέση κυκλο‐
φορικού – αναπνευστικού συστήματος και την κλειστή κυκλοφορία. Εντυπωσιακό ήταν το 
γεγονός ότι εντοπίστηκαν ισχυρές εναλλακτικές ιδέες στους τρεις τελευταίους τομείς ακόμα 
και σε πρωτοετείς φοιτητές. Παρόμοια αποτελέσματα είχε και η έρευνα των Tunnicliffe και 
Reiss (2001) που βρήκαν ότι μικρά μόνο ποσοστά μαθητών (ηλικίας 4 – 20 ετών) μπορού‐
σαν  να  ονομάσουν  και  να  συνδέσουν  τα  επιμέρους  όργανα,  για  να  επεξηγήσουν  τη  λει‐
τουργία του κυκλοφορικού συστήματος. 
 
Ο Catherall (1981), όπως αναφέρεται στο άρθρο των Arnaudin και Mintzes (1985), μελέτησε 
τις εναλλακτικές  ιδέες  των μαθητών  (ηλικίας 7‐14) όσον αφορά το  κυκλοφορικό σύστημα 
και υποστήριξε ότι οι μαθητές είχαν εντελώς διαφορετική άποψη από την επιστημονική για 
τη λειτουργία της καρδιάς, τους τρόπους κυκλοφορίας και τη δομή των συστατικών του αί‐
ματος (Ρήγας & Βαλανίδης, 2003). 
 

7.Διδακτικοί στόχοι: Οι διδακτικοί στόχοι επιμερίζονται ως προς τους τρεις παρακάτω άξο‐
νες:  
 

Α) Ως προς το γνωστικό αντικείμενο. Οι μαθητές: i) Να εντοπίσουν τη θέση της καρ‐
διάς στο σώμα,  ii) Να εξηγήσουν τη σημασία της καρδιάς για την κυκλοφορία του 
αίματος, iii) Να διαπιστώσουν πειραματικά ότι η συχνότητα του σφυγμού εξαρτάται 
από την ένταση της σωματικής άσκησης,  iv) Να εντοπίσουν στο σώμα τους σημεία 
στα οποία μπορούν να αντιληφθούν το σφυγμό τους 
 
Β) Ως προς  τη χρήση  των νέων  τεχνολογιών. Οι μαθητές:  i) Να κάνουν  χρήση  του 
λογισμικού και να μεταβαίνουν στις ενότητες που τους ενδιαφέρουν χωρίς να χά‐
νουν χρόνο,  ii) Να αντλούν  τις  κατάλληλες πληροφορίες από  το λογισμικό,  iii) Να 
αποκτήσουν  εικονική  παράσταση  του  κυκλοφορικού συστήματος,  iv) Να συσχετί‐
ζουν την άσκηση  και την καλή διατροφή με την καλή λειτουργία της καρδιάς, v) Να 
αναγνωρίζουν από τι αποτελείται το κυκλοφορικό σύστημα  
 
Γ) Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία. Οι μαθητές  :  i) Να εκφράζουν την προϋπάρ‐
χουσα γνώση μέσα από τις προσομοιώσεις του λογισμικού «Φυσικά της Ε΄ και ΣΤ΄ 
του Π.Ι». και μέσα από στοχοθετημένες ερωτήσεις του δασκάλου, ii) Να κατανοούν 
βασικές λειτουργίες του κυκλοφορικού συστήματος και να τις συσχετίσουν με κα‐
λές ή κακές συνήθειες της καθημερινότητάς τους, iii) Να επιβεβαιώνουν ή να απορ‐
ρίπτουν τις αρχικές τους προβλέψεις ή υποθέσεις,  iv)Να αναδομούν την προϋπάρ‐
χουσα γνώση και να οδηγούνται προς την επιστημονικά ορθή, v)Να συγκρίνουν την 
νέα με την παλαιά γνώση. 

 

8. Εκτιμώμενη διάρκεια: Η εκτιμώμενη διάρκεια είναι 2 διδακτικές ώρες 
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9.Παιδαγωγική προσέγγιση: Στην παρούσα εργασία το σενάριο διδασκαλίας βασίζεται στις 
αρχές της εποικοδομιστικής προσέγγισης. 
 

10.Οργάνωση διδασκαλίας – απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: 

 

10.1 Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 

Το μάθημα απευθύνεται σε μαθητές που έχουν μικρή εμπειρία με υπολογιστές. Μπορεί να 
πραγματοποιηθεί είτε στο εργαστήριο σε ομάδες των 2 ‐ 3 ατόμων είτε σε έναν υπολογιστή 
εντός τάξης ‐ γωνιά υπολογιστή – με την προϋπόθεση ότι μπορούν να εναλλάσσονται ομα‐
λά οι δυάδες μαθητών στον υπολογιστή. Απαιτείται  το λογισμικό «Ερευνώ  το Φυσικό  κό‐
σμο» της Ε΄ και ΣΤ΄ του Π.Ι., καθώς επίσης και η χρήση διαδικτύου (Internet). 
 

10.2  Ο  ρόλος  και  ο  τρόπος  εργασίας  των  μαθητών: Οι  μαθητές  εργάζονται στην  τάξη σε 
δυάδες για την πραγματοποίηση του συγκεκριμένου σεναρίου. Αρχικά, με τη βοήθεια του 
1ου βήματος  των φύλλων εργασίας,  εκφράζουν  ελεύθερα τις εναλλακτικές  τους  ιδέες.  Στη 
συνέχεια, με τη στρατηγική του τρίπτυχου: «Πρόβλεψη – Παρατήρηση – Εξήγηση»  (2ο βή‐
μα), διατυπώνουν τις προβλέψεις, τις υποθέσεις και τις ελέγχουν μέσα από τη πραγματο‐
ποίηση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων  των φύλλων εργασίας. Μέσα από αυτή  τη διαδι‐
κασία προκαλούνται εννοιολογικές – γνωστικές συγκρούσεις που προβληματίζουν τους μα‐
θητές για την εγκυρότητα των ιδεών τους και τους οδηγούν να τις τροποποιήσουν και να τις 
αλλάξουν,  έτσι ώστε  να υιοθετήσουν  τις  επιστημονικά  έγκυρες  ιδέες  επιτυγχάνοντας  την 
εννοιολογική αλλαγή (ή να τις ενισχύσουν στην περίπτωση που είναι κοντά στο επιστημονι‐
κό πρότυπο). 
 
10.3 Ο ρόλος του δασκάλου – ερευνητή: Ο δάσκαλος – ερευνητής γίνεται συντονιστής, προ‐
γραμματιστής,  καθοδηγητής,  οργανωτής  καταστάσεων  μάθησης,  αλλά  κυρίως  «εμψυχω‐
τής». Παίζει  το  ρόλο  του συμβούλου παιδαγωγού  και  συνερευνητή  μέσα στη διδακτική – 
μαθησιακή διαδικασία  και πράξη. Δεν  χρειάζεται  να υλοποιεί  ο  ίδιος  τις δραστηριότητες 
των φύλλων εργασίας μέσω του λογισμικού, αλλά με τη δική του επίβλεψη οι μαθητές οι‐
κοδομούν τη γνώση.  
 

11.Η προτεινόμενη (πιθανή) πορεία διδασκαλίας – Οι φάσεις διδασκαλίας:  
Η διεξαγωγή του σεναρίου γίνεται με βάση τις παρακάτω πέντε (5) φάσεις του εποικοδομη‐
τικού μοντέλου διδασκαλίας (Driver et al,1998; Κόκκοτας κ.ά.,2002;): i) Φάση του προσανα‐
τολισμού ‐ Εισαγωγικό ερέθισμα,  ii) Αναγνώριση και ανάδειξη των ιδεών των μαθητών,  iii) 
Φάση εισαγωγής της επιστημονικής γνώσης ή της αναδόμησης  των  ιδεών  (έλεγχος των  ι‐
δεών), iv) Φάση της εφαρμογής της νέας γνώσης ‐ Έλεγχος και ανασκόπηση 
 
Πιο αναλυτικά, όπως φαίνεται στα παρακάτω φύλλα εργασίας,  με  το 1ο  βήμα  (φάση  του 
προσανατολισμού και φάση αναγνώρισης και ανάδειξης των ιδεών)) ο στόχος μας είναι μέ‐
σα από  την  εικόνα  του  κυκλοφορικού συστήματος  ενός ανθρώπινου οργανισμού  και   με 
αναπαράσταση της λειτουργίας της καρδιάς να προσφέρουμε εισαγωγικά ερεθίσματα για 
το φαινόμενο της κυκλοφορίας του αίματος και να δώσουμε αφορμή για την πρώτη σύνδε‐
ση του κυκλοφορικού συστήματος με την κακή διατροφή και την μη άσκηση. Με το 2ο βήμα 
(φάση εισαγωγής της επιστημονικής γνώσης ή της αναδόμησης των  ιδεών  (έλεγχος των  ι‐
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δεών))  μέσα  από αναπαραστάσεις  μέσω  του  λογισμικού  και  με  απλά  παραδείγματα  της 
καθημερινότητας μας  στοχεύουμε να αναδομήσουμε τις εναλλακτικές ιδέες των μαθητών 
και να τους εισάγουμε στην επιστημονική γνώση αναφορικά με το κυκλοφορικό σύστημα, 
τη λειτουργία της καρδιάς και  τις επιπτώσεις που έχει η κακή διατροφή  και η μη άθληση 
στα παραπάνω. Με το 3ο βήμα  (φάση της εφαρμογής της νέας γνώσης  ‐ Έλεγχος και ανα‐
σκόπηση) καλούμε τους μαθητές να συσχετίζουν όσα έμαθαν με τις εμπειρίες της καθημε‐
ρινής  ζωής.  Πιο  συγκεκριμένα,  τους καλούμε πάλι  να αναφέρουν είτε  ατομικά  είτε  χωρι‐
σμένα σε ομάδες ,προφορικά όσα έμαθαν για το κυκλοφορικό σύστημα , και τις λειτουργίες 
της καρδιάς και με τη βοήθεια του λογισμικού να δείξουν πάνω στην αναπαράσταση του 
ανθρώπινου οργανισμού  τα βασικά  μέρη  του  κυκλοφορικού.  Επιπλέον,  τους  καλούμε  να 
αναφέρουν παραδείγματα καλής και κακής διατροφής. Στο τέλος, καλούμε τους μαθητές να 
συγκρίνουν τη νέα γνώση με την παλαιά και να συνειδητοποιήσουν με ποια διαδικασία α‐
ποκτήθηκε (Μεταγνώση). 
 

12. Αξιολόγηση: Η αξιολόγηση του σεναρίου αφορά κυρίως την αξιολόγηση  των μαθησια‐
κών αποτελεσμάτων των μαθητών μετά από την πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων των 
φύλλων εργασίας. Επιπρόσθετα, η αξιολόγηση του σεναρίου μετά από την υλοποίησή του 
απαιτεί από τον ίδιο τον δάσκαλο να καταγράψει σύντομες παρατηρήσεις τόσο για τη διε‐
ξαγωγή  της εκπαιδευτικής  διαδικασίας όσο  και  για  τη χρήση και αξιοποίηση του λογισμι‐
κού. Ωστόσο, είναι αναγκαίο να επισημανθεί ότι η αξιολόγηση αυτής της μορφής του σενα‐
ρίου είναι  ιδιαίτερα χρήσιμη τόσο για την επόμενη φορά που πιθανόν θα χρησιμοποιηθεί 
το ίδιο σενάριο από άλλο δάσκαλο ή σε άλλους μαθητές όσο και για τη βελτίωση των σενα‐
ρίων που θα δομήσει στο μέλλον ο ίδιος δάσκαλος. 
13. Επεκτασιμότητα: Το σενάριο μπορεί να επεκταθεί και σε άλλους διδακτικούς στόχους. 
Για παράδειγμα,  μέσα από δραστηριότητες  οι μαθητές  να  διερευνήσουν θέματα  του Κυ‐
κλοφορικού Συστήματος που σχετίζονται με τις ομάδες αίματος και με το να αναγνωρίζουν 
την αιμοδοσία ως μια ιατρικά ακίνδυνη και κοινωνικά χρήσιμη πρακτική. 

 
Τέλος, όσον αφορά τα φύλλα εργασίας του σεναρίου διδασκαλίας είναι τα εξής: 
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Για  να διαπιστώσετε  εάν απαντήσατε σωστά στις παραπάνω  ερωτήσεις  του  1ου  βήματος 
πλοηγηθείτε στο λογισμικό, συμβουλευτείτε τις παρακάτω εικόνες του λογισμικού, διαβά‐
στε το κείμενο και με τη βοήθεια του ποντικιού πατήστε πάνω στις επιλογές προκειμένου 
να καλύψετε όλες τις πτυχές της ενότητας κυκλοφορικό σύστημα (καρδιά, τριχοειδή αγγεία, 
αίμα).  
 

 
 

 
III) Ακολούθησε τη διαδρομή: Το σώμα μας > κυκλοφορικό σύστημα > το αίμα και η άμυ‐

να> ας είμαστε έτοιμοι.   

Μπορείτε να εξηγήσετε με απλά λόγια από τι μας προστατεύουν τα εμβόλια; Αναφέρετε 
κάποια είδη εμβολίων που γνωρίζεις ή έχεις κάνει και σε ποιες ηλικίες; 
3ο Βήμα: Ι) Ακολούθησε τη διαδρομή: 
Το σώμα μας> κυκλοφορικό σύστημα> ας παίξουμε >ο μικρός καρδιολόγος 

Πατήστε δεξί κλικ  στο ας παίξουμε για να ξεκινήσει το παιχνίδι. 
Τότε θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη: 
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ΙΙ) Ακολούθησε τη διαδρομή: Το σώμα > Κυκλοφορικό σύστημα> εις υγείαν 

Τότε θα εμφανιστεί η «ιστορία της μικρής Μαργαρίτας» που εμφανίζεται ως εξής: 
 

 
Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: 
‐ Τι συμβαίνει στη φυσική κατάσταση της  μικρής  Μαργαρίτας όταν  έτρωγε φαγητά πλού‐
σια σε λιπαρά και δεν συμμετείχε στο παιχνίδι με τους συμμαθητές της. 
 ‐ Παρατηρείτε κάποια μεταβολή, όσον  αφορά τη σωματική κατάσταση, όταν η μικρή Μαρ‐
γαρίτα άλλαξε διατροφικές συνήθειες και έπαιζε με τους συμμαθητές της; 
‐ Μπορείτε να εξηγήσετε, με απλά λόγια, με αφορμή την ιστορία της μικρής Μαργαρίτας τη 
λειτουργία της καρδιάς στην 1η περίπτωση (κακή διατροφή, μη άσκηση) και στην 2η (υγιεινή 
διατροφή και άσκηση) με τη βοήθεια της ιστορίας του λογισμικού; 
 

Συμπεράσματα 

 

Με βάση την παραπάνω δομή του σεναρίου διδασκαλίας καθίσταται σαφές ότι είναι εφικτή 
η σύνδεση των Φυσικών Επιστημών με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών, με την προϋπόθεση ότι 
υπάρχουν στοχοθετημένες μαθησιακές δραστηριότητες όπως αυτές περιγράφονται στο πα‐
ραπάνω σενάριο διδασκαλίας. 
 
Κλείνοντας, πρέπει να επισημανθεί ότι, εκτός των άλλων, η καινοτομία αυτού του σεναρίου 
διδασκαλίας έγκειται τόσο στο γεγονός ότι στηρίζεται στη χρήση του λογισμικού του Παι‐
δαγωγικού  Ινστιτούτου «Ερευνώ  το Φυσικό  κόσμο» ως γνωστικού εργαλείου όσο και στο 
ότι η παιδαγωγική προσέγγιση που χρησιμοποιείται είναι το εποικοδομητικό μοντέλο διδα‐
σκαλίας. 
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Περίληψη 

Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται το νοητικό μοντέλο (conceptual model) ενός ηλεκτρονικού 
παιχνιδιού που στηρίζεται στη θεωρία των Πωλήσεων και τη Συμπεριφορά του Καταναλω‐
τή, δύο επιμέρους αλλά πολύ σημαντικά πεδία της ευρύτερης επιστήμης του Μάρκετινγκ. 
Το ηλεκτρονικό παιχνίδι θα ενσωματωθεί σε πρώτη φάση στη διδασκαλία  εξ αποστάσεων 
(e‐learning) ενός μαθήματος  του  τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας  του ΟΠΑ,  καθώς 
έχει αποδειχθεί πως η αξιοποίηση των παιχνιδιών αυξάνει την αποτελεσματικότητα της δι‐
δασκαλίας και βοηθά στην πληρέστερη επίτευξη μαθησιακών στόχων. Παράλληλα, η ίδια η 
διαδικασία  της  χρήσης παιχνιδιών  χρησιμοποιείται  ήδη  από  πολλές  εταιρίες ως  εργαλείο 
προώθησης  και παροχής  εμπειρίας στους  χρήστες  των παιχνιδιών.  Για  την ανάπτυξη  του 
συγκεκριμένου παιχνιδιού θα χρησιμοποιηθούν οι μέθοδοι του κονστρουκτιβισμού, δηλα‐
δή θα επιδιωχθεί η κατανόηση των εκπαιδευτικών εννοιών από τους χρήστες να επιτυγχά‐
νεται μέσα από την διαμόρφωση και αντανάκλαση σχετικών εμπειριών που αποκτούν στο 
παιχνίδι διαμορφώνοντας συμπεριφορές. βασικό θεωρητικό υπόβαθρο  για  το παιχνίδι α‐
ποτελεί η θεωρία των Πωλήσεων, και ειδικότερα ο Κύκλος της Πώλησης και οι Τεχνικές Πω‐
λήσεων. Για την επίτευξη όμως της ρεαλιστικής απεικόνισης μιας διαδικασίας πώλησης δί‐
νεται  έμφαση  στη  δημιουργία  και απεικόνιση  συγκεκριμένων  τυπολογιών  πελατών  κατά 
πρώτον σε σχέση με το κοινωνικό στυλ που υιοθετούν στην διαπροσωπική τους επικοινω‐
νία και κατά δεύτερον σε σχέση με την αγοραστική συμπεριφορά που επιδεικνύουν. 

Λέξεις ‐ Κλειδιά: Ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά παιχνίδια, Προσωπική Πώληση, Κύκλος Πώλη‐
σης, Τυπολογίες Καταναλωτών, Gamification, Κονστρουκτιβισμός. 

 

Εισαγωγή:   

Ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά παιχνίδια/ Gamification / Experience Marketing 

Στα πλαίσια  της καθημερινότητας  μας  συχνά παίρνουμε αποφάσεις σε σχέση με  το ποια 
προϊόντα θα καταναλώσουμε, συλλέγοντας  πληροφορίες για εναλλακτικές μάρκες, αξιολο‐
γώντας  και  συγκρίνοντάς  τες.  Επαναλαμβανόμενες  τέτοιες  αποφάσεις  οδηγούν  στη  δια‐
μόρφωση στάσεων σε σχέση με τις διάφορες μάρκες, οι οποίες εμπεριέχουν την αξιολόγη‐
ση του βαθμού στον οποίο ικανοποιήθηκαν οι ανάγκες και οι προσδοκίες μας (Sheppard et 
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al., 1988). Η επιστήμη του Μάρκετινγκ διαθέτει σημαντικά εργαλεία για την ερμηνεία της 
συμπεριφοράς ενός καταναλωτή, δηλαδή του τρόπου με τον οποίο αυτός λαμβάνει τις α‐
γοραστικές του αποφάσεις και των   παραγόντων που επηρεάζουν τον τρόπο λήψης αυτών 
των  αποφάσεων  (Μπάλτας,  Παπασταθοπούλου,  2003;  Σιώμκος,  2002).    Η  επιστήμη  των 
Πωλήσεων  από  την  άλλη,  εξετάζει κάθε  συναλλαγή  από  την  οπτική γωνία  του πωλητή,  ο 
οποίος επιδιώκει να μεγιστοποιήσει τα κέρδη της επιχείρησης στην οποία εργάζεται,  ικα‐
νοποιώντας ταυτόχρονα τις ανάγκες των πελατών της.  

Ένα από  τα πλέον σύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία  είναι  τα ηλεκτρονικά παιχνίδια.    Ένα 
παιχνίδι μπορεί να οριστεί ως «ένα σύνολο δραστηριοτήτων στο οποίο συμμετέχουν ένας ή 
περισσότεροι  παίκτες.  Έχει  στόχους,  περιορισμούς,  ανταμοιβές  και  συνέπειες.  Πρόκειται 
για ένα περιβάλλον καθοδηγούμενο από κανόνες και περιλαμβάνει κάποια στοιχεία αντα‐
γωνισμού» (Demsey et al., 2002). Σύμφωνα με τον Zyda (2005), ένα «σοβαρό παιχνίδι» (“se‐
rious game”) αποτελεί «έναν νοητικό διαγωνισμό μέσω ενός υπολογιστή, ο οποίος διαγω‐
νισμός βασίζεται σε συγκεκριμένους κανόνες και ο οποίος χρησιμοποιεί τη διασκέδαση για 
να προάγει την επίτευξη εκπαιδευτικών στόχων, καθώς και συγκεκριμένων επικοινωνιακών 
στρατηγικών». Πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν τη χρήση των παιχνιδιών ως υποβοηθητικό 
μέσο για την επίτευξη μαθησιακών στόχων, εστιάζοντας κυρίως στο γεγονός πως τα παιχνί‐
δια  υποκινούν  με  ιδιαίτερα  εποικοδομητικό  τρόπο  τον  εκπαιδευόμενο,  ενώ  προσδίδουν 
ένα ελκυστικό και ευχάριστο χαρακτήρα στη μάθηση (Prensky, 2002; Boyle, 1997).  

Πέραν των εκπαιδευτικών σκοπών όμως, έντονη διάδοση έχει τα τρία  τελευταία  χρόνια η 
αξιοποίηση    των  παιχνιδιών  και  από  εταιρίες  ή  οργανισμούς,  ως  εργαλείο  προώθησης 
(Huotari, Hamari, 2012), διαδικασία η οποία ονομάζεται παιχνιδοποίηση ή όπως συνήθως 
λέγεται  με  τον αγγλικό όρο  “Gamification”.  Ως  “Gamification”  ορίζεται «η  εφαρμογή  των 
διαδικασιών  (κανόνων  και ανταμοιβών)  και  των  συνακόλουθων  δυναμικών  (δηλαδή  των 
συναισθημάτων, επιθυμιών και κινήτρων που προκαλούνται από τις διαδικασίες) των παι‐
χνιδιών σε δραστηριότητες πέραν των παιχνιδιών, με σκοπό την επιρροή, την παρακίνηση ή 
και τη μεταβολή της συμπεριφοράς  των ατόμων»  (www.bunchball.com, 2010).  Ένα παρά‐
δειγμα είναι η δημιουργία ενός παιχνιδιού προσομοίωσης της οδήγησης ενός συγκεκριμέ‐
νου  μοντέλου αυτοκινήτου με  σκοπό  η  υψηλή ψυχαγωγική  εμπλοκή  των  χρηστών  με  το 
παιχνίδι αυτό, να οδηγεί σε ενίσχυση  της εικόνας του συγκεκριμένου μοντέλου. Οι χρήστες 
ενός τέτοιου παιχνιδιού μπορεί να είναι δυνητικοί πελάτες κάποιου προϊόντος ή υπηρεσί‐
ας, εργαζόμενοι, φοιτητές, οπαδοί, ασθενείς κλπ ανάλογα με τον προσανατολισμό του ορ‐
γανισμού/εταιρείας που το χρησιμοποιεί. Οι μορφές με τις οποίες υλοποιείται το gamifica‐
tion  είναι  μέσω  ιστοσελίδων, μέσα από διαδικτυακές κοινότητες,  με αφορμή  εκστρατείες 
μάρκετινγκ και ο απώτερος σκοπός πάντα είναι η ενίσχυση της ανάμιξης, της αλληλεπίδρα‐
σης και της συμμετοχής του στοχευόμενου κοινού. Κάποια από τα εργαλεία που αξιοποιού‐
νται είναι το βίντεο, ηχητικά αποσπάσματα, φωτογραφίες, ερωταποκρίσεις, συμμετοχή σε 
διαγωνισμούς γνώσεων, αξιολόγηση προϊόντων, δημοσκοπήσεις, συμμετοχή σε συζητήσεις 
κλπ. Πολλές διάσημες εταιρίες έχουν ήδη αξιοποιήσει την χρήση Gamification στις στρατη‐
γικές προώθησης που εφαρμόζουν, μεταξύ άλλων η Nike, η Starbucks, η Deloit, η Coca Cola, 
η Warner Bros., η Victoria’s Secret και η Hasbro. Οι εταιρίες αυτές εκτιμούν ήδη ότι υπάρ‐
χουν πολλές ευεργετικές επιπτώσεις από τη χρήσης του gamification, όπως η βελτίωση της 
πιστότητας των πελατών και η αύξηση της απόδοσης των εργαζομένων. Ως αποτέλεσμα, η 
υιοθέτηση του gamification αυξάνεται ετησίως με εκθετικό ρυθμό και εκτιμάται ότι ως το 
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τέλος του 2016 θα έχει ανέλθει σε ποσό της τάξης των 2,83 δις. € (Meloni & Gruener, 2012; 
www.bunchball.com, 2010).   

Η βασική λογική πίσω από τη μέθοδο του gamification, είναι η προσπάθεια εμπλουτισμού 
της εμπειρίας ενός καταναλωτή από την επαφή του με το εικονικό προϊόν ή την υπηρεσία 
και η συνακόλουθη δημιουργία θετικών συναισθημάτων γι’ αυτό. Μια λογική που μπορεί 
να  ενταχθεί  στο  επιμέρους  επιστημονικό πεδίο που ονομάζεται «Μάρκετινγκ  Εμπειρίας» 
(experience marketing). Το Μάρκετινγκ Εμπειρίας συνίσταται στη δημιουργία μιας σύνδε‐
σης με  τον πελάτη, μέσα από κατάλληλα σχεδιασμένα προϊόντα, γεγονότα, και μεθόδους 
επικοινωνίας. Δημιουργείται μέσα από αλληλεπιδράσεις μεταξύ του πελάτη και ενός προϊ‐
όντος και της εταιρίας. Αυτή η εμπειρία είναι αυστηρά προσωπική και υπονοεί την ανάμιξη 
του  πελάτη  σε  διάφορα  επίπεδα  (ορθολογικό,  συναισθηματικό,  αισθητήριο,  φυσικό  και 
πνευματικό) (Gentile et al., 2007). 

 

Σύντομη περιγραφή παιχνιδιού: 

Αναπαράσταση πραγματικότητας / Κονστρουκτιβισμός 

Η  απόφαση  της ανάπτυξης ηλεκτρονικού παιχνιδιού, προσομοίωσης  της διαδικασίας  της 
πώλησης βασίστηκε στη γόνιμη σύνθεση των ανωτέρω θεωριών, στοχεύοντας παράλληλα 
στην  εκπαιδευτική  δύναμη  και  τις  δυνατότητες  των  νέων  τεχνολογιών.  Η  συγκεκριμένη 
προσπάθεια,  εφαρμόζει  τη θεωρία  της  Προσωπικής Πώλησης  και  της  Συμπεριφοράς  του 
Καταναλωτή, με την δημιουργία ενός καινοτομικού διαδραστικού περιβάλλοντος μέσα στο 
οποίο  ο  εκπαιδευόμενος  θα  βιώνει  μια  διασκεδαστική  μαθησιακή  διαδικασία  αλληλεπι‐
δρώντας  με  υποψήφιους  πελάτες  στους  οποίους  θα  προσπαθεί  να  πουλήσει  διάφορα 
προϊόντα.  Το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό παιχνίδι σε πρώτη φάση θα αποτελεί μέρος ενός 
μαθήματος που θα προσφέρεται εξ αποστάσεως (e‐learning) από το τμήμα Μάρκετινγκ και 
Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.  

Κατά την ανάπτυξη του παιχνιδιού, αναδεικνύεται ως ιδιαίτερα κρίσιμη απαίτηση η αναπα‐
ράσταση της πραγματικότητας.   Έχει αποδειχθεί πως ένας από τους βασικότερους μηχανι‐
σμούς   μάθησης είναι η αναδημιουργία  της πραγματικότητας. Ο κονστρουκτιβισμός  (con‐
structivism) υποστηρίζει πως η αντανάκλαση των εμπειριών μας είναι αυτή που μας οδηγεί 
στην κατανόηση του κόσμου που μας περιβάλλει (Piaget, 1955). Οι εμπειρίες μας δέχονται 
επεξεργασία από προσωπικά «νοητικά μοντέλα», με αποτέλεσμα η μάθηση να είναι η προ‐
σαρμογή αυτών των μοντέλων στις νέες εμπειρίες. Π.χ. ένα παιδί ηλικίας 3 ετών παίζοντας 
με παιχνίδια  τύπου  “Lego”, δημιουργεί μέσα από  τα παιχνίδια διάφορα νοητικά μοντέλα 
για το τι είναι π.χ. ένα σπίτι ή ένα αυτοκίνητο. Στην εξέλιξη της ζωής του όταν συναντά ένα 
νέο ερέθισμα (π.χ. ένα πραγματικό αυτοκίνητο) μέσα από μια νοητική διαδικασία σύγκρι‐
σης  κατηγοριοποιεί  το αντικείμενο με βάση  τα  όσα  ήδη  γνωρίζει. Με  τον  τρόπο  αυτό  ε‐
μπλουτίζει τη γνώση του για τον κόσμο. Αντίστοιχα νοητικά μοντέλα δημιουργούν μέσα σε 
εκπαιδευτικές διαδικασίες και οι μαθητές. Σύμφωνα λοιπόν με τις αρχές του κονστρουκτι‐
βισμού, η διδακτέα ύλη θα πρέπει να προσαρμόζεται στην προηγούμενη γνώση των εκπαι‐
δευομένων (Τερζάκης, 2012).  
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Τεχνικές Πωλήσεων – Κύκλος Πώλησης 

Οι βασικές αρχές του κονστρουκτιβισμού υιοθετήθηκαν κατά την ανάπτυξη του παιχνιδιού 
της προσομοίωσης των τεχνικών πωλήσεων. Οι εκπαιδευόμενοι θα δέχονται συγκεκριμένα 
ερεθίσματα που βασίζονται στη θεωρία των πωλήσεων. Σκοπός είναι η εξομοίωση  της δια‐
δικασίας της προσωπικής πώλησης. Στα πλαίσια του παιχνιδιού, ο εκπαιδευόμενος θ’ ανα‐
λαμβάνει το ρόλο του επαγγελματία πωλητή και θα καλείται να εξυπηρετήσει με επιτυχία 
διάφορους υποψήφιους πελάτες. Μέσα από μία διαδικασία ερωταπαντήσεων, θα πρέπει ο 
ίδιος να συνδιαλέγεται με τον υποθετικό πελάτη επιλέγοντας κάθε φορά την απάντηση που 
είναι η ορθότερη. Μέσα από την υλοποίηση του διαλόγου, ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να 
ολοκληρώσει με επιτυχία μια σειρά από βήματα που είναι γνωστά ως ο «κύκλος της πώλη‐
σης». Το σημείο αυτό είναι και το σημείο της βασικής διαφοροποίησης του συγκεκριμένου 
παιχνιδιού από τα ήδη υπάρχοντα, στα οποία η εξομοίωση  της  διαδικασίας  της πώλησης 
είναι όχι απλά ατελής, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις παντελώς άσχετη με την πραγ‐
ματικότητα. Τα βήματα του κύκλου της πώλησης (Αυλωνίτης & Σταθακόπουλος, 1997), είναι 
τα ακόλουθα: 1) Προσέγγιση/άνοιγμα. Στη φάση αυτή ο πωλητής και ο  πελάτης συναντώ‐
νται και διαμορφώνονται οι πρώτες εντυπώσεις. 2) Διερεύνηση αναγκών. Η ανακάλυψη και 
κατανόηση των αναγκών του πελάτη αποτελεί την καρδιά του κύκλου της πώλησης. 3) Πα‐
ρουσίαση. Στη φάση αυτή ο πωλητής παρουσιάζει τη λύση που προτείνει στον πελάτη για 
να  καλύψει  τις  ανάγκες  του. 4) Χειρισμός Αντιρρήσεων. Είναι πιθανό  ο  πελάτης  να  είναι 
επιφυλακτικός και να έχει   ενδοιασμούς απέναντι στην πρόταση που παρουσίασε ο πωλη‐
τής. Στη φάση αυτή, ο πωλητής πρέπει χρησιμοποιώντας  τις κατάλληλες  τεχνικές να προ‐
σπαθήσει  να απαντήσει με  πειστικό  τρόπο σε  αυτές  τις  ανησυχίες  και  προβληματισμούς 
του πελάτη. 5) Δέσμευση/κλείσιμο. Αν ο πωλητής έχει απαντήσει πειστικά στις αντιρρήσεις 
του πελάτη, τότε αυτός είναι πιθανό να δώσει ενδείξεις ότι είναι έτοιμος να συμφωνήσει με 
την πρόταση του πωλητή. Ο πωλητής πρέπει να ζητήσει από τον πελάτη να προχωρήσουν 
στο κλείσιμο της συμφωνίας για συνεργασία. Με τον τρόπο αυτό θα ολοκληρώσει με επιτυ‐
χία τον κύκλο της πώλησης. 

Σε κάθε ένα από τα ανωτέρω βήματα ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να εφαρμόσει μία σειρά 
από κατάλληλες τεχνικές  (π.χ. τεχνικές προσέγγισης: μέθοδος συστατικής & μέθοδος οφέ‐
λους, τεχνικές χειρισμού αντιρρήσεων: άμεση άρνηση, έμμεση άρνηση), οι οποίες θα του 
επιτρέψουν να ολοκληρώσει με επιτυχία το κύκλο της πώλησης και να επιτύχει τη δέσμευ‐
ση του πελάτη.  

Τυπολογίες Πελατών 

Το  πρώτο  ερώτημα  που  αναδείχθηκε  κατά  την  ανάπτυξη  του  παιχνιδιού  αφορούσε  τον 
προσδιορισμό των βασικών κατηγοριών πελατών που θα καλείται να εξυπηρετήσει ο πωλη‐
τής. Με άλλα λόγια, ποιοι είναι οι τύποι των πελατών που μπορεί να συναντήσει ο πωλη‐
τής;  Η υπάρχουσα  βιβλιογραφία αναδεικνύει ως  κρίσιμους  δυο  άξονες.  Η πρώτη  άξονας 
αφορά  την  κατηγοριοποίηση  των πελατών  με βάση  το  “κοινωνικό στυλ”,  και  ο  δεύτερος 
άξονας κατηγοριοποιεί τους πελάτες με βάση την “αγοραστική συμπεριφορά” τους.  
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Όσον αφορά  το  κοινωνικό  στυλ  των πελατών  (social  styles),  τα  βασικά  στυλ  που προκύ‐
πτουν από τη βιβλιογραφία είναι τέσσερα: Αναλυτικός, Δυναμικός, Φιλικός και Εκφραστι‐
κός  τύπος  (Bolton & Bolton, 1984). Οι  κατηγορίες αυτές προκύπτουν από μία  μήτρα που 
λαμβάνει υπόψη τη «Διεκδικητική Συμπεριφορά» (το κατά πόσο τα άτομα είναι δυναμικά) 
και την «Ανταποκριτική Συμπεριφορά» (το κατά πόσο τα άτομα ενεργούν συναισθηματικά) 
(Σχήμα 1). 

 

 

 

 

 

 

Όσον  αφορά  την  αγοραστική  συμπεριφορά  (“consumer  styles”),  οι  πελάτες  μπορούν  να 
κατηγοριοποιηθούν  σε  διάφορες  ομάδες,  με  βάση  το  στυλ  με  τα  οποία  λαμβάνουν 
αγοραστικές  αποφάσεις.  Με  τον  τρόπο  αυτό  μπορούν  να  προκύψουν  συγκεκριμένες 
κατηγορίες  πελατών  (Siu  &  Hui,  2001),  οι  οποίες  έχουν  επιβεβαιωθεί  στην  διεθνή 
βιβλιογραφία.  Ωστόσο,  βασική  επιδίωξη  του  παιχνιδιού  αποτελεί  η  απεικόνιση  με 
ρεαλιστικό  τρόπο  της  ελληνικής  πραγματικότητας.  Για  το  λόγο  αυτό  υιοθετήθηκαν  τα 
δεδομένα έρευνας της εταιρίας MRB Hellas (Ίδρυμα Αριστείδης Δασκαλόπουλος, 2009), που 
καταγράφει  την  ελληνική  αγορά.  Σύμφωνα  με  την συγκεκριμένη  έρευνα αποτυπώθηκε η 
ύπαρξη  5  κατηγοριών  πελατών,  των  «Υπερκαταναλωτικών»,  των  «Πιστών»,  των 
«Αδιάφορων»,  των «Ψαγμένων»  και  των «Συνειδητοποιημένων ως  προς  την  τιμή».  Κάθε 
κατηγορία  διακρίνεται  για  συγκεκριμένα  χαρακτηριστικά  που  διαφοροποιούν  την 
αγοραστική συμπεριφορά των συγκεκριμένων μελών κάθε ομάδας από τις υπόλοιπες.  

Στόχοι του παιχνιδιού: 

Στο στάδιο της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού παιχνιδιού, ορίστηκαν οι κατωτέρω στόχοι ως 
πρωταρχικοί και θεμελιώδεις για την επιτυχία του παιχνιδιού. Οι στόχοι αυτοί είναι οι εξής: 
1) Μάθηση: Βασικό στόχο αποτελεί η γνώση, επίγνωση και κριτική κατανόηση από πλευράς 
εκπαιδευομένων του θεωρητικού υποβάθρου της διαδικασίας της πώλησης,  των  τεχνικών 
των πωλήσεων και των σταδίων του κύκλου της πώλησης. 2) Ψυχαγωγία: Παράλληλος στό‐
χος είναι η μάθηση μέσα από μια δημιουργική, πρωτότυπη και διασκεδαστική διαδικασία, 
η οποία θα είναι ευχάριστη για τον εκπαιδευόμενο. 3) Ρεαλιστική απεικόνιση των τυπολο‐
γιών του κοινωνικού στυλ: Επιμέρους στόχο αποτελεί η εξομοίωση με ρεαλιστικό και αντι‐
προσωπευτικό τρόπο των τυπολογιών των κοινωνικών στυλ των πελατών. Μέσα από τους 
διαλόγους πραγματοποιούνται, θα προκύπτει  ξεκάθαρα με ποιον  τύπο πελάτη έρχεται α‐
ντιμέτωπος ο πωλητής. 4) Ρεαλιστική απεικόνιση των τύπων αγοραστικής συμπεριφοράς: 
Κατ’ αντιστοιχία, επιπρόσθετο στόχο αποτελεί η αποτύπωση των 5 τύπων πελατών ως προς 
την αγοραστική τους συμπεριφορά, με τρόπο που να αντικατοπτρίζει τις πραγματικές συν‐
θήκες της ελληνικής αγοράς.   5) Ρεαλιστική προσομοίωση της διαδικασίας της πώλησης: 

Α
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Διεκδικητικότητα

Σχήμα 1: Τυπολογίες Κοινωνικού Στυλ 

Αναλυτικός Δυναμικός

Φιλικός Εκφραστικός
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Βασικό στόχο αποτελεί η προσομοίωση της διαδικασίας της πώλησης, με τρόπο που θα α‐
πεικονίζει όλα τα στοιχεία που θα αντιμετωπίζει ο πωλητής σε πραγματικές συνθήκες αγο‐
ράς. 6) Ανάπτυξη δεξιοτήτων:  Ιδιαίτερα σημαντικό στόχο αποτελεί η ανάπτυξη από πλευ‐
ράς εκπαιδευομένων συγκεκριμένων δεξιοτήτων, όπως δεξιότητες επικοινωνίας (π.χ. χρήση 
των κατάλληλων τεχνικών επικοινωνίας για τον διάλογο με κάθε κοινωνικό στυλ), δεξιότη‐
τες αναγνώρισης καταναλωτικών αναγκών, του τύπου της αγοραστικής συμπεριφοράς του 
πελάτη και προσαρμογή σε αυτόν, ανάπτυξη τεχνικών δεξιοτήτων πώλησης κλπ.    

 

Χαρακτηριστικά του Παιχνιδιού: 

Το  συγκεκριμένο ηλεκτρονικό παιχνίδι  θα έχει  μια  σειρά  από  ιδιότητες, οι  οποίες θα  του 
προσδίδουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του. Οι ιδιότητες αυτές θα είναι: 1) Υψηλού επιπέδου 

εμπειρία  (Gamification): Με βάση  την  τεχνική  του gamification όπως αυτή περιγράφτηκε 
πιο πάνω,  το παιχνίδι θα αποτελεί ένα όχημα συναρπαστικής εμπειρίας  για τους παίχτες, 
που θα τους δίνει μια γεύση των εμπειριών που θα αποκτήσουν εάν γραφτούν σε ένα e‐
learning course του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 2) Αλληλεπίδραση (Interactivity): 
Το παιχνίδι θα έχει  διαδραστικό χαρακτήρα, ο οποίος θα ενισχύει την ενεργή ανάμιξη του 
παίχτη και την συνεχή αλληλεπίδρασή του με το εικονικό περιβάλλον. 3) Σύνολο κανόνων: 
Θα  υπάρχει  ένα  σαφές  και  καθορισμένο  πλαίσιο  κανόνων, μέσα στο  οποίο  ο  παίχτης  θα 
κινείται και θα ενεργεί. Το σύνολο των κανόνων αυτών θα διαμορφώνει τον εικονικό κόσμο 
του μαγαζιού μέσα στο οποίο θα υλοποιείται η διαδικασία της πώλησης. 4) Ανατροφοδό‐
τηση: Θα υφίσταται μια καθορισμένη διαδικασία με την οποία το παιχνίδι θα επιβραβεύει 
μια σωστή ενέργεια του χρήστη, και θα «τιμωρεί» μια λανθασμένη. Θα δημιουργηθεί για το 
σκοπό αυτό μια συνάρτηση υπολογισμού των πόντων του παίχτη, η οποία θα παράγει και 
το συνολικό του σκορ, το κατά πόσο δηλαδή ολοκλήρωσε με επιτυχία την πώληση ή όχι. 5) 
Στοιχεία έκπληξης και διασκέδασης: Σημαντική είναι η ενσωμάτωση στο παιχνίδι στοιχείων 
που θα προκαλούν περιέργεια και θα κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον του παίχτη μετατρέ‐
ποντας το παιχνίδι σε μια ευχάριστη δραστηριότητα (π.χ. χιουμοριστικές ερωτήσεις επισκε‐
πτών που δεν είναι πελάτες, παροχή μπόνους στην περίπτωση μιας χρονοβόρας εξυπηρέ‐
τησης ηλικιωμένου πελάτη, δώρα αναγνώρισης καλής υπηρεσίας, κλπ). 

Χρησιμότητα Παιχνιδιού: 

Το  συγκεκριμένο  παιχνίδι  αποτελεί  μια  προσπάθεια  αξιοποίησης  των  δυνατοτήτων  που 
προσφέρει  το Gamification  στον  ελληνικό  ακαδημαϊκό  χώρο.  Αφενός, θα αποτελέσει  ένα 
ιδιαίτερα χρήσιμο εκπαιδευτικό εργαλείο. Αφετέρου θα ενισχύσει την εικόνα της αποτελε‐
σματικότητας της εκπαίδευσης συνδέοντας την θεωρία με την πράξη, καθώς θα συνδέσει 
την  κατανόηση θεωρητικών εννοιών  (κοινωνικό στυλ, αγοραστική συμπεριφορά,  κλπ.)  με 
την επίδειξη αποτελεσματικών συμπεριφορών  (βέλτιστη επικοινωνία). Η παράλληλη αξιο‐
ποίηση από τρίτους είτε ακαδημαϊκούς (Πανεπιστήμια, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύμα‐
τα),  είτε  επαγγελματικούς  εκπαιδευτικούς φορείς  (Κέντρα  και  Ινστιτούτα  Επαγγελματικής 
Κατάρτισης) ως μέθοδος μάθησης των θεωρίας και των τεχνικών πωλήσεων, θα μπορούσε 
να  δώσει  σημαντικές πληροφορίες  για  την βελτίωση  της  εκπαιδευτικής διαδικασίας  .  Για 
τον ίδιο λόγο, ιδιαίτερα χρήσιμη θα μπορούσε να αποδειχθεί και η αξιοποίησή του από ορ‐
γανισμούς και εταιρίες για την εκπαίδευση στελεχών των τμημάτων Μάρκετινγκ και Πωλή‐
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σεων (π.χ. πωλητών, sales managers, marketing managers). Πρόθεση των ερευνητών είναι η 
συστηματική  μελέτη  της  χρήσης  του  και  των  αποτελεσμάτων  του  συγκεκριμένου  παιχνι‐
διού.   

Προτάσεις για Μελλοντική Έρευνα: 

Κατά τη διαδικασία του σχεδιασμού και εν συνεχεία στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού παι‐
χνιδιού, αναδύθηκαν συγκεκριμένα ερευνητικά ερωτήματα, στην προσπάθεια ρεαλιστικής 
αναπαράστασης των διαδικασιών μιας πώλησης. Τα ερωτήματα αυτά αποτελούν δυνητικά 
προτάσεις για μελλοντική έρευνα πάνω στα επιστημονικά πεδία στα οποία έχει βασιστεί το 
συγκεκριμένο παιχνίδι. Τα ερωτήματα αυτά είναι: 1) Υπάρχει σύνδεση των κοινωνικών στυλ 
με  τα στυλ αγοραστικής συμπεριφοράς; Είναι για παράδειγμα αρκετά πιθανό κάποιες τυ‐
πολογίες  των πελατών  να σχετίζονται με συγκεκριμένους τρόπους. Π.χ. ένας πελάτης που 
χαρακτηρίζεται ως «φιλικός»  τύπος  μπορεί να  υπάγεται σε  οποιονδήποτε από  τους 5  τύ‐
πους  αγοραστικής  συμπεριφοράς ή  έχει  την  τάση  να  ανήκει σε  κάποιο συγκεκριμένο; 2) 
Ποιος από τους δύο κύριους άξονες κατηγοριοποιήσεων των δυνητικών πελατών (κοινωνι‐
κού  στυλ  και  καταναλωτικού  στυλ)  επιδρά  περισσότερο  σε  μια  επικοινωνιακή  αλληλεπί‐
δραση στα πλαίσια μιας αγοράς; Δηλαδή το ερώτημα είναι, ποιο είναι σε κάθε περίπτωση 
το κυρίαρχο στοιχείο που καθορίζει την εξέλιξη της πώλησης (π.χ. ο κοινωνικός τύπος του 
πελάτη ή ο αγοραστικός του τύπος;). Υπάρχει κάποιο στοιχείο που έχει αυξημένη βαρύτητα 
και σημασία σε κάθε αγορά, ή η εξέλιξη των διαδικασιών μιας αγοράς πραγματοποιείται με 
τυχαίο και συγκυριακό τρόπο σε κάθε περίσταση; 3) Ποια είναι η επίδραση των πολιτισμι‐
κών διαφορών στα social styles και   consumer styles; Υπάρχει η πιθανότητα οι τυπολογίες 
των πελατών με βάση τις δύο διαστάσεις που εξετάζουμε να διαφέρουν ανάλογα με το πο‐
λιτισμικό πλαίσιο της κάθε χώρας. Π.χ. οι τυπολογίες μπορεί να έχουν διαφορετική δομή σε 
μια ασιατική χώρα, σε σχέση με μια ευρωπαϊκή. Οι μέχρι στιγμής έρευνες δεν έχουν δώσει 
μια ξεκάθαρη και ομόφωνη απάντηση ως προς το συγκεκριμένο ερώτημα (Leng & Botelho, 
2010; Siu & Hui, 2001). 4) Μπορούμε να έχουμε μια πειστική αναπαράσταση social styles 
και consumer styles στα πλαίσια της ελληνικής πραγματικότητας; Η παρουσία των τυπολο‐
γιών πελατών είναι ξεκάθαρη στην ελληνική αγορά. Η ρεαλιστική τους αναπαράστασή τους 
όμως μέσω του παιχνιδιού αποτελεί μια πρόκληση.  
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Τεχνολογικές, διδακτικές  παρεμβάσεις  σε δυναμικούς μαθητές Προσχολικής Αγωγής: 
  Ένα εράνισμα δραστηριοτήτων ανάπτυξης χρωμοχωρικής και  λογικομαθηματικής αντί‐
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Περίληψη 

Μέσω μιας συνοπτικής αναδρομής στις απαρχές  της θεωρίας  της δραστηριότητας,  η  πα‐
ρούσα  εργασία συνηγορεί υπέρ  της  εισαγωγής  των  ψηφιακών  εργαλείων στον  χώρο  της 
Προσχολικής Αγωγής, ως σημαντικών μέσων διδασκαλίας. Ακολούθως, με κεντρική αναφο‐
ρά στον εγγενή, μαθησιακό οπλισμό των πλούσιων και καινοτόμων δραστηριοτήτων, προ‐
τείνει αρκετές, υλοποιημένες στα εποικοδομιστικά εικονοστοιχεία δυο ανοιχτού τύπου λο‐
γισμικών, του Cabri Geometry και του Revelation Natural Art. Η προσπάθεια ανάδειξης της 
γεωμετρικής,  της  χωρικής και  της λογικομαθηματικής σκέψης, αποτέλεσε  τον στόχο, κατά 
τη σχεδίαση  των δραστηριοτήτων.  Έτσι, προτάθηκαν δραστηριότητες σχεδίασης  και   ανα‐
γνώρισης γεωμετρικών σχημάτων καθώς και ταξινόμησής τους. Επιπλέον, η διάκριση χρω‐
μάτων, η σειροθέτηση, η αντίληψη θέσης, η αντίληψη και αναπαραγωγή μοτίβων, η οικο‐
δόμηση των αριθμών, οι αριθμητικές πράξεις, οι ευκλείδειοι μετασχηματισμοί και τέλος η 
ανάπτυξη  της  δημιουργικότητας  και  της  αισθητικής  έκφρασης  αποτέλεσαν  τους  κινητή‐
ριους, μαθησιακούς μοχλούς των υπόλοιπων δραστηριοτήτων. 
 
Λέξεις ‐ κλειδιά: Λογισμικό, Δραστηριότητες, Χωρική σκέψη, Λογικομαθηματική γνώση 
 

Δραστηριότητες  και Λογισμικό: Μια συμπαγής σχέση αλληλεξάρτησης 

Ο Vygotsky υπήρξε ο θεμελιωτής της θεωρίας της δραστηριότητας (Activity theory), η οποία 
ιστορικά,  ιδρύθηκε από τους Alexei Leontev και Sergei Rubinshtein και προέκυψε ως αντί‐
δραση στα επιστημονικά κρατούντα των πρώτων δεκαετιών του προηγούμενου αιώνα, δε‐
δομένου ότι δεν συνυπολογίζονταν στους δραστικούς παράγοντας της αναπτυξιακής διαδι‐
κασίας, η σχέση μεταξύ ενός προσώπου και του περιβάλλοντός  του  (Aboulafia & Gould & 
Spyrou, 1995). Μια σχολική δραστηριότητα εκτελείται από μια ομάδα ανθρώπων, όπως ο 
εκπαιδευτικός  και  οι μαθητές  (υποκείμενο)  και  κατευθύνεται από ορισμένους  στόχους ή 
σκοπούς  (αντικείμενο), ενώ διαμεσολαβητικό ρόλο έχουν τα φυσικά, ψυχολογικά και ψη‐
φιακά  εργαλεία.  Ο  τελικός,  ευκταίος μετασχηματισμός  των αντικειμένων σε  (μαθησιακά) 
αποτελέσματα σηματοδοτεί την ύπαρξη των δραστηριοτήτων, οι οποίες διαφοροποιούνται, 
και αποκτούν διακριτά  χαρακτηριστικά,  με βάση  το  τυχόν, διαφορετικό αντικείμενό  τους 
(Μαστρογιάννης, 2013). Αυτονόητα, οι  εκπαιδευτικές,  σχολικές δραστηριότητες  έχουν ως 
προσδόκιμο  αποστάλαγμα,  τον  άμεσο  και  εφαρμόσιμο,  προσπορισμό  παιδαγωγικών  και 
μαθησιακών οφελών (Robertson, 2008).  
 
Στον χώρο της προσχολικής Αγωγής, με τα μεγάλα περιθώρια ευλυγισίας, που παρέχουν οι 
γενικοί προσανατολισμοί του σχετικού Αναλυτικού Προγράμματος, οι εκπαιδευτικοί, απα‐
γκιστρωμένοι από την αυθεντία του εγχειριδίου, σε ευέλικτα, αυτόνομα πλαίσια, ακολου‐
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θώντας τον δικό τους ρυθμό και τέμπο, αφήνουν το προσωπικό στίγμα τους, κατά   τη δη‐
μιουργία ευνοϊκών  για  τη μάθηση δραστηριοτήτων. Την  τελευταία δεκαετία η ένταξη και 
ενσωμάτωση του υπολογιστή στην καθημερινή, διδακτική πρακτική ήγειρε αξιώσεις για την 
κατάστρωση εμπνευσμένων, αναπτυξιακά κατάλληλων δραστηριοτήτων, οι οποίες θα στη‐
ρίζονται και θα αξιοποιούν ψηφιακά εργαλεία, εκπαιδευτικά λογισμικά και εφαρμογές στον 
κυβερνοχώρο. Αποδεδειγμένα, τα δυνητικά, μαθησιακά οφέλη της τεχνολογίας, ως γνωστι‐
κού εργαλείου, δεν είναι καθόλου αμελητέα (Plowman & Stephen, 2005; Δαφέρμου & Κου‐
λούρη & Μπασαγιάννη, 2006; Νικολοπούλου, 2010). 
 
Μια κατεύθυνση δραστηριοτήτων με ΤΠΕ στο Νηπιαγωγείο εστιάζει στην ανάπτυξη   δεξιο‐
τήτων και στην ενίσχυση των νοητικών διαδικασιών των νηπίων. Οι ψηφιακές υποβοηθή‐
σεις, που προικοδοτούν τις δραστηριότητες, συνάμα τις διαχωρίζουν κιόλας, σε δραστηριό‐
τητες: α) εμπέδωσης β) επίλυσης προβλήματος, γ) ανάπτυξης της αισθητικής έκφρασης και 
δ) δραστηριότητες  γλώσσας  (Παπαθανασίου &  Κόμης, 2003).    Στα  τρία πρώτα είδη  θα ε‐
στιαστούν και οι δραστηριότητες που θα προταθούν στην αμέσως επόμενη ενότητα. 
 
Βέβαια, ένα σύμπλεγμα συντελεστικών στοιχείων και δεδομένων επηρεάζουν τις μαθησια‐
κές εκβάσεις, που προκύπτουν από την ενσωμάτωση της τεχνολογίας στη μάθηση. Αποτε‐
λέσματα ερευνών, ενοχοποιούν τις αρνητικές στάσεις των εκπαιδευτικών, τις  ελλιπείς  και 
πλημμελείς φυσικές  και  κοινωνικές  συνθήκες,  την  έλλειψη  τεχνολογικού  εξοπλισμού  και 
ασφαλώς,  την ποιότητα  του  χρησιμοποιούμενου  εκπαιδευτικού  λογισμικού  (Judge, 2001; 
Βαλσαμίδου, 2010), ως  τους  κύριους αποδυναμωτικούς, παρελκυστικούς παράγοντες  της 
τεχνολογικής ελλειμματικότητας στη διαδικασία της μάθησης.  
 
Η επιλογή από τους εκπαιδευτικούς ενός αναπτυξιακά κατάλληλου εκπαιδευτικού λογισμι‐
κού είναι διδακτικά ζωτικής σημασίας ενέργεια, ώστε ο σκοπός και το μαθησιακό πλαίσιο 
να  εξυπηρετηθούν  επί  τω  βελτίστω,  καταθέτοντας  λάφυρα  μάθησης  (Squires  &  Preece, 
1999). Πάντως η εμπειρία  του  εκπαιδευτικού  (Clements, 1999), η επιμόρφωσή του και το 
ποιοτικό λογισμικό είναι μια αδιατάρακτη και κλειστή, δίχως εκπτώσεις και συμβιβασμούς 
προϋπόθεση και προαπαίτηση για αποτελεσματικές, διδακτικές πρακτικές, μέσω των ΤΠΕ. 
Για παράδειγμα, κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά ενός εκπαιδευτικού  λογισμικού μπορούν 
να εντοπισθούν στη(ν)  (Johnson & Schleye, 2003;  Κορδάκη, 2004): Φιλικότητα, αλληλεπι‐
δραστικότητα,  συνεργατικότητα,  βιωματικότητα,  διαθεματικότητα  ανατροφοδότηση,  εξα‐
τομίκευση, επεκτασιμότητα, λιτότητα αλλά και στις δυνατότητες για άμεση διαχείριση αντι‐
κειμένων και παροχή πολλαπλών αναπαραστάσεων. Η εξασφάλιση της ενεργητικής συμμε‐
τοχής των μαθητών, η διατύπωση υποθέσεων, γενικεύσεων και  συμπερασμάτων, η μονα‐
δικότητα ως προς την παροχή ευκαιριών μάθησης, οι άμεσα διαθέσιμες οδηγίες αλλά και οι 
αξιοποιήσιμες  και συμβατές,  εκπαιδευτικές μεθοδολογίες  είναι  κάποιοι ακόμη, «αιολικοί 
πόροι» τεχνολογικής μορφής, στον ανεμόμυλο της μάθησης.  
 
Τέλος, απαραιτήτως πρέπει να επισημανθεί ότι παρά τη μέθη των τεχνολογικών θελγήτρων, 
η ισόρροπη και αρμονική συνύπαρξη παραδοσιακών και εικονικών εργαλείων, ως διαμεσο‐
λαβητικών  εργαλείων,  που  υποστηρίζουν  τις  δραστηριότητες  στο  χώρο  της  Προσχολικής 
Αγωγής, αποτελεί θεμελιώδες,  διδακτικό  αξίωμα  (Jones,  2003; Πρόγραμμα  Σπουδών  Νη‐
πιαγωγείου, 2011; Amante, 2007). 
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Με  τεχνολογικές, μεροληπτικές διαθέσεις,  λοιπόν, μπορεί  να διατυπωθεί  η  άποψη ότι οι 
πλούσιες, καινοτόμες, εποικοδομιστικές δραστηριότητες, τα ανοιχτού τύπου, ποιοτικά λο‐
γισμικά,  ως  ψηφιακά  ενδιαιτήματα  των  δραστηριοτήτων,  και  ο  ψηφιακά  καταρτισμένος 
εκπαιδευτικός στοιχειοθετούν τους επωφελέστερους παραπόταμους της μάθησης. 
 
Θα  ακολουθήσουν  παραδειγματικές  δραστηριότητες,  υλοποιούμενες  στα  συνεργατικά  ε‐
ποικοδομητικά περιβάλλοντα δυο σημαντικών, ανοιχτών λογισμικών, ενός δυναμικού συ‐
στήματος γεωμετρίας  (Cabri Geometry) και ενός αισθητικής  έκφρασης και ανάπτυξης  της 
δημιουργικότητας (Revelation Natural Art).  
 

Τα  χρησιμοποιούμενα λογισμικά  

Έχει διαπιστωθεί  ερευνητικά, ότι οι  ίδιοι  οι  εκπαιδευτικοί  της Προσχολικής Αγωγής ανα‐
γνωρίζουν την αξία των εκπαιδευτικών λογισμικών και επιζητούν έντονα την επιμόρφωσή 
τους, με σκοπό την ευχερέστερη και πληρέστερη αξιοποίησή τους στην καθημερινή διδα‐
σκαλία (Βαλσαμίδου, 2010).   
 
Δυο σημαντικά, ανοιχτού  τύπου  λογισμικά,  εγκεκριμένα  από  το  Υπουργείο Παιδείας,  και 
μέρος  των επιμορφωτικών Προγραμμάτων  της  επιμόρφωσης Β’ επιπέδου, καταθέτουν  τα 
τελευταία χρόνια τα μαθησιακά διαπιστευτήριά τους σε όλο το εύρος, κυρίως της Υποχρεω‐
τικής εκπαίδευσης.  
 
Το αλληλεπιδραστικό λογισμικό Cabri Geometry, της ευρύτερης κατηγορίας των Δυναμικών 
περιβαλλόντων  Γεωμετρίας, διαθέτει πλησμονή  εργαλείων  και  λειτουργιών  για  την πραγ‐
ματοποίηση  διάφορων  και  ποικίλων  αλληλεπιδραστικών  γεωμετρικών  κατασκευών  και 
δραστηριοτήτων. Το φιλικό και εύχρηστο αυτό λογισμικό είναι εύκολο να μαθευτεί, επιτρέ‐
ποντας τη μελέτη γεωμετρικών εννοιών και σχημάτων από πολύ στοιχειώδεις, μαθησιακές 
αφετηρίες (Μαστρογιάννης & Αναστόπουλος, 2012). Βασικό χαρακτηριστικό του Cabri είναι 
η δυναμική  τροποποίηση, η μετακίνηση και ο μετασχηματισμός  των σχημάτων,  μέσω  της 
λειτουργίας του συρσίματος (Μαστρογιάννης, 2009). Οι βασικές σχέσεις και ιδιότητές τους 
ωστόσο,  διατηρούνται. Με  αυτόν  τον  τρόπο,  οι  μαθητές  δημιουργούν  πλήθος  ομοειδών 
σχημάτων,  πειραματίζονται,  εξερευνούν,  παρατηρούν,  μελετούν,  τους  δυναμικούς  μετα‐
σχηματισμούς,  προκειμένου  να επεξεργαστούν δυναμικά  τις  γεωμετρικές  δομές, ώστε  να 
εντοπίσουν  σταθερές,  πρότυπα  και  κανονικότητες  (Bartolini  Bussi  et  all,  2004,  Τζεκάκη, 
2007).  
 
Το Revelation Natural Art  είναι  απλό,  εύχρηστο  και φιλικό  λογισμικό,  ιδανικό  για  τη δη‐
μιουργία   προσωπικών έργων    τέχνης   και σχεδίων και μπορεί να  χρησιμοποιηθεί σε τρία 
επίπεδα: απλό (που απευθύνεται κυρίως στα παιδιά του Νηπιαγωγείου), νεανικό και προ‐
χωρημένο,  με  αυξανόμενο  κάθε φορά  τον  αριθμό  των  παρεχόμενων  μενού  και  των  λει‐
τουργιών του. Διευκολύνει τους μαθητές να χρωματίσουν, να σχεδιάσουν και να δημιουρ‐
γήσουν κινούμενες εικόνες και με σύμμαχο τον παιγνιώδη χαρακτήρα του και την πλούσια  
βιβλιοθήκη των εικόνων του αλώνει  την προσοχή  και  το ενδιαφέρον  όλων των μαθητών 
(Μαστρογιάννης & Αναστόπουλος, 2009). 
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Οι  προτεινόμενες Δραστηριότητες 

Μια πρώτη δραστηριότητα, σύμφωνα και με δυο πρώτα στάδια (από μια ακολουθιακή σει‐
ρά 5  σταδίων)  των  επιπέδων  γεωμετρικής σκέψης  των van Hiele,  αφορά  στη  διερεύνηση 
του περιβάλλοντος χώρου. Η χρήση του υπολογιστή, όπως έχει καταγραφεί βιβλιογραφικά, 
δημιουργεί  κατάλληλες  προϋποθέσεις  παρότρυνσης,  για  την  ανάπτυξη  μαθηματικών  εν‐
νοιών, όπως η αναγνώριση των σχημάτων και η ταξινόμηση (Amante, 2007).     
 
Αρχικά, κατά  το στάδιο  της Νοερής Απεικόνισης  (Visualisation)  των van Hiele,  οι μαθητές 
αναγνωρίζουν οπτικά  τα σχήματα, από  την  εμφάνιση, ως συνολικές οντότητες,  γνωρίζουν 
τα γεωμετρικά ονόματά τους, αλλά παραβλέπουν τις ιδιότητες και τα ιδιαίτερα χαρακτηρι‐
στικά τους, τα οποία δε γίνονται αντιληπτά. Στο δεύτερο στάδιο της Ανάλυσης (Analysis), οι 
μαθητές εντοπίζουν  τις  ιδιότητες  κάποιων σχημάτων και μέσω αυτών, προβαίνουν σε κά‐
ποιες  χαλαρές  γενικεύσεις  και ομαδοποιήσεις, με  βάση  τα μορφικά  τους  χαρακτηριστικά 
(Μαστρογιάνης, 2013; Τζεκάκη, 2007).  Συγκεκριμένα, οι  μαθητές  μπορούν με  τη βοήθεια 
του λογισμικού Cabri Geometry να αναγνωρίσουν, να διακρίνουν και να ονοματίσουν ευ‐
θείες,  τρίγωνα,  τετράγωνα,  ορθογώνια,  παραλληλόγραμμα,  κανονικά  πολύγωνα  και  κύ‐
κλους. Πρώτα σχεδιάζονται (και από τους  ίδιους τους μαθητές)   ένα ‐ ένα τα σχήματα και 
ακολούθως, οι μαθητές αξιοποιώντας,  την  λειτουργία του συρσίματος, αυξομειώνουν δυ‐
ναμικά, κάθε φορά και για κάθε σχήμα το μέγεθός του, και μέσω της  απειρίας των ομοει‐
δών σχημάτων που προκύπτουν, επιμένουν στην ονομασία του. Η  ίδια διαδικασία μπορεί 
να ακολουθηθεί  και στο δεύτερο  λογισμικό, αφού πολλά  γεωμετρικά σχήματα, μέσω των 
εργαλείων του, είναι άμεσα προσβάσιμα. Η φανερή μειονεξία όμως του Revelation Natural 
Art, ως προς τις δυναμικές μεταβολές το κατατάσσει, στη συγκεκριμένη περίπτωση, σε δεύ‐
τερη μοίρα.   
 
Ακολούθως, οι  μαθητές μπορούν  να  ταξινομήσουν διάφορα σχήματα με βάση,  τη μορφή 
τους, τον αριθμό των πλευρών τους, το μέγεθός τους ή το χρώμα τους. Μπορεί να παρου‐
σιάζονται σχήματα και οι μαθητές να τα χωρίζουν σε ομάδες, σέρνοντάς τα σε ισάριθμους 
ελλειψοειδείς χώρους στην ίδια οθόνη. Για παράδειγμα, στο παρακάτω σχήμα 1, είναι απο‐
τυπωμένο ένα τελικό στιγμιότυπο στο Cabri Geometry, μετά την ολοκλήρωση της δραστη‐
ριότητας,  κατά  την  οποία  τα  γεωμετρικά  σχήματα  έχουν  κατηγοριοποιηθεί  με  βάση  τη 
μορφή τους.  
 

 
Σχήμα 1: Ταξινομήσεις γεωμετρικών σχημάτων στο Cabri Geometry  
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Παρόμοια  δραστηριότητα (Σχήμα 2) μπορεί να υλοποιηθεί και στο Revelation Natural Art, 
όπου είναι πολύ εύκολη η κατασκευή γεωμετρικών σχημάτων, μέσω των σχετικών μενού. 
Ακόμα με το λογισμικό αυτό, με χρήση της τεράστιας βιβλιοθήκης των εικόνων του, μπο‐
ρούν να καταταχθούν και να διαχωριστούν, για παράδειγμα, τα μέσα συγκοινωνίας, τα ζώα 
σε κατοικίδια ή μη, σε ιπτάμενα, σε άγρια κ.λπ, τα κτίρια σε σύγχρονα και παλαιά, τα φαγη‐
τά, τα αθλήματα. Η έλλειψη της δυνατότητας του συρσίματος στο συγκεκριμένο λογισμικό, 
μπορεί να εξουδετερωθεί με τη λειτουργία της αποκοπής και της κατοπινής απόθεσης των 
σχημάτων ή των εικόνων στους προσχεδιασμένους χώρους, μέσω της επικόλλησης. Ωστό‐
σο,  οι  περισσότερες  και  εντυπωσιακότερες  χρωματικές  επιλογές  και  αποχρώσεις  του 
Revelation Natural Art μπορούν να λειτουργήσουν ως αντιστάθμισμα και να διασκεδαστεί 
αυτή του η στενότητα.  
 

 
Σχήμα 2: Ταξινομήσεις γεωμετρικών σχημάτων στο Revelation Natural Art 

 
Φυσικά, όπως υπαινίχθητε και παραπάνω και τα δυο αυτά λογισμικά, μέσα από τις πλού‐
σιες χρωματικές παλέτες τους μπορεί να βοηθήσουν στην επεξεργασία και την κατανόηση 
των χρωμάτων. Το χρώμα αποτελεί μια φυσική  ιδιότητα των σωμάτων και των αντικειμέ‐
νων,  ιδανική  για  ταξινομήσεις στο Νηπιαγωγείο, εξαιτίας  και  της προτίμησής  του από  τα 
παιδιά (Παρασκευόπουλος, 1985). Η κατανόηση των χρωμάτων είναι παράδειγμα  φυσικής 
γνώσης, ενώ η διάκριση διαφορετικών χρωμάτων και ο εντοπισμός της διαφοράς τους είναι 
περίπτωση    λογικομαθηματικής  γνώσης  (Ζαχάρος,  2007).  Ιδιαίτερα  το  Revelation Natural 
Art  έχει μπάρα 12 διαφορετικών πινέλων (μαρκαδόρος, μολύβι, κηρομπογιά κ.λπ), που το 
καθένα από αυτά διατίθεται σε 20 και πλέον προκαθορισμένα, διαφορετικά χρώματα. Αλλά 
επιπλέον,  υπάρχει  και η  εντολή «επιλογή  χρώματος»,  από  την οποία  μπορεί  να  επιλεγεί 
οποιασδήποτε απόχρωσης χρώμα. Ακόμα με τη βοήθεια μιας παλέτας, στο κάτω μέρος της 
οθόνης μπορεί να επιτευχτεί η ανάμειξη δυο χρωμάτων και να επισημανθεί, έτσι, η διάκρι‐
ση των χρωμάτων σε βασικά και συμπληρωματικά. Αυτή η ευάρεστη, παιχνιδίζουσα δυνα‐
μικότητα της χρωματικής μεταβολής με τη σταδιακή, «ψηφιακή ενστάλαξη» του ενός χρώ‐
ματος στο άλλο, καταγράφεται «κινηματογραφικά» στην οθόνη. 
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Όλες οι προηγούμενες δραστηριότητες συνάπτονται με τη λεγόμενη χωρική αντίληψη, την 
ικανότητα για πλοήγηση στο επίπεδο ή στο χώρο, μέσω νοερών μετασχηματισμών, γεγονό‐
των και αντικειμένων. Η χωρική αντίληψη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την επιτυχία στη 
Γεωμετρία  και στηρίζεται σε  χωρικές  εμπειρίες,  οι οποίες  απορρέουν μέσω  των  σχέσεων 
της κατεύθυνσης,  της  τοποθέτησης,  του  προσανατολισμού,  της προοπτικής  και  των μετα‐
σχηματισμών  (Μαστρογιάννης &  Τρύπα, 2010, Τζεκάκη, 2007). Μάλιστα,  ένας από τους 8 
τύπους νοημοσύνης  (Gardner, 1993), σύμφωνα με τη θεωρία των πολλαπλών  τύπων  νοη‐
μοσύνης τού Gardner, που συνυφαίνεται με τη χωρική αντίληψη, είναι η χωρική σκέψη και 
νοημοσύνη.  Συγκεκριμένα, η χωρική νοημοσύνη συνδέεται με τις εικόνες και αφορά στην 
ικανότητα του ανθρώπου να προσανατολίζεται εύκολα, να κατανοεί τον χώρο, τους χάρτες, 
τα σχεδιαγράμματα, τις χωροταξικές σχέσεις (Ματσαγγούρας, 2002). Πολλοί ορισμοί έχουν 
κατατεθεί, όπως και πολλά αποτελέσματα έχουν προκύψει, σχετικά με τη μελέτη της χωρι‐
κής αντίληψης  των παιδιών,  αλλά  και  πολλοί  τρόποι  ενίσχυσής  της  έχουν  προταθεί  (στο 
Μαστρογιάννης & Τρύπα, 2010). Οι σχέσεις, που εδράζονται στη σφαίρα της χωρικής σκέ‐
ψης  και  την  οικοδομούν,  χωρίζονται  σε  τοπολογικές,  σε  προβολικές  και  σε  ευκλείδειες  
(Σαλβαράς, 1988). Με  την  παραπάνω αναφερθείσα σειρά  τις μετέρχονται και οι μαθητές 
κατά  τη διάρκεια  της γνωστικής  τους εξέλιξης  (Τζεκάκη, 1996). Οι τοπολογικές,   αφορούν, 
στις ανοικτές και κλειστές γραμμές, στη γειτνίαση, στον διαχωρισμό, στη σειροθέτηση, στη 
διαδοχή, στον εγκλεισμό και στη συνέχεια των στοιχείων,  οι προβολικές  συνδέονται με την 
προοπτική, την ευθυγράμμιση τη συγγραμμικότητα, την τομή, τη στροφή και το ανάπτυγμα, 
ενώ,  τέλος, οι ευκλείδειες σχέσεις αναφέρονται στην παραλληλία,  την  καθετότητα,  την ο‐
μοιότητα, τις αναλογίες, τις αποστάσεις, τα μεγέθη, τις συγκρίσεις μεγεθών και τους μετα‐
σχηματισμούς (Σαλβαράς, 1988; Τζεκάκη, 1996; Ζαχάρος, 2007). 
 
Η  γνωστική  εργαλειοθήκη  του υπολογιστή  έχει  καταξιωθεί  για  τη σημαντική συνεισφορά  
της στην εξέλιξη της γεωμετρικής και χωρικής σκέψης, αφού μεταξύ των άλλων διευκολύνει 
την ανάπτυξη των εννοιών της συμμετρίας,  των μοτίβων, της χωροταξικής οργάνωσης και 
ταξινόμησης  (Amante, 2007). Οι προηγούμενες 3 δραστηριότητες  (αναγνώριση σχημάτων, 
ταξινόμησή τους, διάκριση χρωμάτων)   αφορούσαν σε τοπολογικές σχέσεις  (διαχωρισμός, 
εγκλεισμός), σε ευκλείδειες (ταξινόμηση‐ομοιότητα) αλλά, και κατά περίπτωση, σε λογικο‐
μαθηματική  γνώση, όπως η επισήμανση της χρωματικής διαφοράς (Ζαχάρος, 2007). 
 
Η ανάπτυξη μιας άλλης τοπολογικής σχέσης, της σειροθέτησης, εύκολα προσδιορίζεται και 
«ανθίζει» στους γνωστικούς κήπους και των δυο λογισμικών μας. Οι ίδιοι οι μαθητές μπο‐
ρεί να δημιουργήσουν ένα γεωμετρικό σχήμα ή μια εικόνα από τις εκατοντάδες του Revela‐
tion Natural Art στην οθόνη, σε διάφορα τυχαία μεγέθη, και κατόπιν να τα/τις διατάξουν, 
μέσω του συρσίματος ή της αποκοπής και επικόλλησης, κατά φθίνουσα ή αύξουσα σειρά. 
Στο σχήμα 3.1  έχουν διαταχθεί, στο Cabri, τετράγωνα  (που δημιουργούνται αυτόματα) σε 
φθίνουσα σειρά και στο 3.2, στο RΝΑ, βασιλιάδες των ζώων σε αύξουσα. 
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Σχήμα 3.1: Cabri και φθίνουσα σειρά τε‐

τραγώνων 

Σχήμα 3.2: RNA και αύξουσα σειρά λιοντα‐

ριών 

 
Ακόμη, σχήματα και εικόνες μπορούν να επιστρατευθούν για τη μελέτη των  προμαθηματι‐
κών, τοπολογικών, χωρικών  εννοιών,  των σχετικών με την γειτνίαση και την  αντίληψη της 
θέσης (μέσα, πάνω, κάτω, μπροστά, πίσω, δεξιά, αριστερά, χαμηλά, μεταξύ κ.λπ).  
 
Μια παρόμοια, κατά τι δυσκολότερη δραστηριότητα, η αντίληψη και η αναπαραγωγή μοτί‐
βων, όπως προλέχθηκε κερδίζει  πόντους εύκολης κατασκευής και  πραγμάτευσης   στα πί‐
ξελ της οθόνης του υπολογιστή. Ας σημειωθεί, πως τα Μαθηματικά θεωρούνται η  επιστή‐
μη των προτύπων‐ μοτίβων. Εμπειρικές μελέτες καταδεικνύουν   ότι ακόμα και παιδιά ηλι‐
κίας 4‐5 ετών μπορούν να αντιληφθούν τον κανόνα που καθορίζει ένα απλό μοτίβο και να 
αναπτύξουν ικανότητες γενίκευσης, οι οποίες αποτελούν σημαντικό γνώρισμα του αλγεβρι‐
κού συλλογισμού (Κυλάφης & Βαμβακούση, 2009).  
 
Για αυτό το λόγο, πολλοί ερευνητές προτείνουν την εισαγωγή των μαθητών στην αλγεβρική 
σκέψη ακόμα και από την Προσχολική ηλικία, αφού με την αξιοποίηση των μοτίβων μπορεί 
να τροφοδοτηθούν διαφορετικοί τρόποι έκφρασης της γενικότητας και μάλιστα κλιμακού‐
μενης δυσκολίας  (Κυλάφης & Βαμβακούση, 2009). Για παράδειγμα, σε μια ακολουθία κύ‐
κλων διαφορετικού χρώματος ή μεγέθους ή σε μια ακολουθία διαφορετικών σχημάτων ή 
εικόνων  θα μπορούσε  να στηριχτεί η δημιουργία  και  η αναζήτηση σχετικών μοτίβων  και 
στα δυο λογισμικά.  
 
Επιπλέον, ο υπολογιστής αποτελεί ευρύ, αρόσιμο πεδίο για την καλλιέργεια και την ευδο‐
κίμηση πολλών  λογικομαθηματικών δεξιοτήτων,  όπως η αντιστοίχηση,  η  οικοδόμηση  της 
έννοιας των αριθμών, μέσω ομαδοποίησης και ανταλλαγής αλλά και η εκτέλεση αριθμητι‐
κών  πράξεων.  Ακόμη,  πολλά  και  ελκυστικά,  πρόσφορα  παραδείγματα  μπορεί  εύκολα  να 
κατασκευασθούν, ως προς  την  άμεση  εκτίμηση ποσοτήτων  (subitizing), δεδομένου ότι  τα 
νήπια επιδεικνύουν πρόωρες, σχετικές δεξιότητες, αναγνωρίζοντας πότε αλλάζει ο αριθμός 
των αντικειμένων ή ήχων μιας αρχικής ποσότητας, δηλώνοντας άμεσα την πληθικότητα του 
συνόλου, δίχως να χρειαστεί να αριθμήσουν‐μετρήσουν  (Καφούση & Σκουμπουρδή 2008; 
Μαστρογιάνννης, 2010).  
 
Στο σχήμα 4.1 εικονίζεται η θεμελιώδης ιδέα που συγκροτεί το αριθμητικό μας σύστημα (η 
ομαδοποίηση 10 μονάδων μιας τάξης και η ανταλλαγή της με μια μονάδα ανώτερης τάξης), 
και στο σχήμα 4.2 εμφανίζονται παραδείγματα πρόσθεσης και αφαίρεσης. Οι μαθητές μό‐
νοι τους μπορεί να σύρουν στα προσχεδιασμένα πλαίσια, το ζητούμενο αριθμό αντικειμέ‐
νων ή ζώων, ώστε να οπτικοποιηθούν οι   σχετικές πράξεις, ενώ στην αφαίρεση μπορεί να 
αξιοποιηθεί η εντολή της διαγραφής ή του σβησίματος.  
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Σχήμα 4.1: Ομαδοποίηση και ανταλλαγή στο 

RNA 
Σχήμα 4.2: Αριθμητικές πράξεις στο RNA 

Οι  ευκλείδειοι  μετασχηματισμοί  της  μετατόπισης  της  συμμετρίας  και  της  περιστροφής  
μπορούν  εύκολα  να μελετηθούν  και  στα  δυο  λογισμικά.  Υπάρχουν  ειδικά ομώνυμες  λει‐
τουργίες στις μπάρες εργαλείων τους, με τη διαφορά ότι η ανάπτυξη της έννοιας της συμ‐
μετρίας και της περιστροφής στο Revelation Natural Art συνάδει περισσότερο με τον φυσι‐
κό,  καθημερινό  τρόπο,  είναι  περισσότερο  εντυπωσιακή  και  βεβαίως  απαλλαγμένη  από 
φορμαλιστικές  και  σχολαστικές‐αυστηρές,  μαθηματικές  προεκτάσεις,  οι  οποίες,  φυσικά, 
παραμένουν προνόμιο του Cabri. Ειδικότερα, ως προς την αξονική συμμετρία στο RNA, υ‐
πάρχουν δυνατότητες σχεδίασης συμμετρικών σχημάτων, με οριζόντιο, κάθετο, ή και οριζό‐
ντιο και κάθετο ταυτόχρονα, άξονα συμμετρίας (Mastrogiannis & Trypa, 2010). Τα δυναμικά 
αποτελέσματα, που προκύπτουν από τις εντολές της συμμετρίας, όπως εκτυλίσσονται στην 
οθόνη, είναι άκρως ενδιαφέροντα, … γαρνιρισμένα, μάλιστα με δόσεις μαγείας.  
 
Τέλος,  οι δραστηριότητες  ανάπτυξης  της  δημιουργικότητας  και  της αισθητικής  έκφρασης 
είναι κοινός τόπος στο Revelation Natural Art, αφού στον ψηφιακό καμβά του  υποστηρίζο‐
νται και αξιοποιούνται  τα  ιδιαίτερα ταλέντα, η φαντασία και οι   σχεδιαστικές    ικανότητες 
των παιδιών και δημιουργούνται προσωπικά έργα τέχνης και ποίκιλα σχέδια (Μαστρογιάν‐
νης & Αναστόπουλος, 2009). Μάλιστα, όλα  τα πρωτόλεια, αυθεντικά, παιδικά δημιουργή‐
ματα μπορούν να εμπλουτιστούν και να καλλωπιστούν από σχετικές εικόνες  του λογισμι‐
κού. 
 
 Ως  κατακλείδα  και ως ανακεφαλαιωτική,  συνθετική,  τοπολογική  δραστηριότητα,  μάλλον 
της λεγόμενης συνέχειας των στοιχείων, θα μπορούσε  να ζητηθεί να σχεδιαστεί από τους 
μαθητές ένα αντικείμενο ή ένα τοπίο ή ένα οικοδόμημα με συστατικά, δομικά του στοιχεία, 
ποικιλόχρωμα,  γεωμετρικά στοιχεία,  χαρίζοντας  μια  ιλαρή, αποθεραπευτική πινελιά στην 
υφέρπουσα, μαθηματική κατατομή, αυτής της τελευταίας δραστηριότητας. Βέβαια θα μπο‐
ρούσε να κινηθεί η διαδικασία και αντίστροφα, ώστε οι μαθητές να παρατηρήσουν και να 
αναγνωρίσουν τις γεωμετρικές  μορφές οι οποίες  συνθέτουν ένα σκηνικό του οικείου περι‐
βάλλοντός  τους. Στο παρακάτω σχήμα 5, μια …σχηματοστοιχία, σφυρίζει με στυλ… ενδια‐
φέρον, γεωμετρικό και πολύχρωμο!!!    
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Σχήμα 5:  Φύύύγαμεεεε,… με μηχανοδηγό το Revelation Natural Art!!! 

 
Συζήτηση, Συμπεράσματα, Προτάσεις  

Οι ψηφιακές‐εικονικές δραστηριότητες, σε αρμοστό συνδυασμό με τα χειραπτικά‐ παραδο‐
σιακά  εργαλεία  είναι  ερευνητικά  επιβεβαιωμένο ότι  παρέχουν δαψιλή, διαμεσολαβητικά 
και διευκολυντικά πλαίσια οικοδόμησης της μάθησης και στο χώρο του Νηπιαγωγείου.  Δί‐
χως να παραβλεφθεί η απαραίτητη επιμόρφωση  των εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των 
ψηφιακών υλικών, ο ακρογωνιαίος λίθος, δηλαδή, της επιτυχημένης εφαρμογής τους στη 
διδακτική διαδικασία, και η προστιθέμενη αξία εκπαιδευτικών λογισμικών, ανοιχτού τύπου 
και η διδακτική επικουρία τους αποτελεί σημαντική, γνωστική παρακαταθήκη. Η παρούσα 
εργασία πρότεινε ενδεικτικά, πολλές δραστηριότητες, με πεδίο δράσης τους τα άσπρα φό‐
ντα δυο γνωστών, επικοδομιστικών λογισμικών του Cabri Geometry και του Revelation Nat‐
ural Art. Με  την  ισόρροπη  επιστράτευση,  των  δυο  αυτών  δοκιμασμένων  στο μαθησιακό 
στίβο λογισμικών, μπορεί να κατασκευαστούν προκλητικές, ωστικές δραστηριότητες, οι ο‐
ποίες πιθανόν να λειτουργήσουν στο εκπαιδευτικό, σχολικό σκηνικό, ως μαγιά και ζέση μά‐
θησης. Η γεωμετρική σκέψη, η  χωρική με  τις  τοπολογικές, προβολικές και  τις ευκλείδειες 
σχέσεις της, αλλά και η λογικομαθηματική σκέψη, μπορούν να συναντήσουν στα παραπάνω 
λογισμικά, δεκτικό και φιλικό πεδίο ανάπτυξης και εξέλιξής τους, όπως και η εργασία αυτή, 
μέσω των προτεινόμενων δραστηριοτήτων, ίσως, ανέδειξε.  
 
Βέβαια, όπως πάντοτε πρέπει να συμβαίνει, οι εφαρμογές των δραστηριοτήτων σε πραγμα‐
τική τάξη με την απαραίτητη ανατροφοδότηση που θα αποκομίζεται, θα παρέχουν ένα δυ‐
ναμικό, διαμορφωτικό πλαίσιο βελτιώσεων και διορθώσεων, ώστε η τελική μορφή κάποιων 
δραστηριοτήτων  να  είναι  οι  καλύτεροι  ντελάληδες  της  γνωστικής  προίκας  των  υπολογι‐
στών. 
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Το Αερόστατο 
Αναπτύσσοντας  διαδικτυακό εκπαιδευτικό υλικό για μικρά παιδιά 

 
 

Αντωνίου‐Κρητικού Ιωάννα 1, Κάντζου Βίκυ 2, Σταμούλη Σπυριδούλα 2  
1Ερευνήτρια Α’, ΙΕΛ/ΕΚ «Αθηνά»,  2Συνεγαζόμενη Ερευνήτρια, ΙΕΛ/ΕΚ «Αθηνά»,   

agianna@ilsp.gr, vkan@ilsp.gr. pstam@ilsp.gr  
 

Περίληψη 

Το Αερόστατο είναι μία εκπαιδευτική πύλη ψυχαγωγίας και μάθησης, σχεδιασμένη για παι‐
διά 3‐7 ετών.  Στόχος της είναι η ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους μέσα από 
την ενίσχυση των γλωσσικών, νοητικών, συναισθηματικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων 
τους.  Τα παιδιά  εξοικειώνονται  με  βασικές  έννοιες  και  αποκτούν  γνώσεις  και  δεξιότητες 
μέσα από δραστηριότητες οργανωμένες σε δέκα ενότητες: Μαθηματικά, Σχήματα, Μουσι‐

κή, Ο εαυτός μου και οι άλλοι, Βασικές έννοιες, Οι φωνούλες της γλώσσας, Ξένες γλώσσες, 
Ανακαλύπτω τον κόσμο, Διαβάζω και Γράφω. Επιπλέον η πύλη στοχεύει στην έγκαιρη ανί‐
χνευση της μαθησιακής ετοιμότητας παιδιών ηλικίας 5‐6 ετών, ώστε να προετοιμαστούν για 
τη σχολική ένταξη. Μέσα από τρία σταθμισμένα τεστ, οι γονείς ενημερώνονται για το αν τα 
παιδιά  τους αντιμετωπίζουν  δυσκολίες  σε θέματα Φωνολογικής  Επίγνωσης,  Γραμματικών 
δομών/Λεξιλογίου και Μνήμης και Συλλογισμών. Παράλληλα, μέσα από ασκήσεις λογοθε‐
ραπευτικής παρέμβασης, η διαδικασία φωνολογικής διόρθωσης παίρνει τη μορφή παιχνι‐
διού.  Τέλος, η πλατφόρμα παρέχει δυνατότητες  ενσωμάτωσης νέων δραστηριοτήτων από 
ειδικούς της προσχολικής αγωγής. 

Λέξεις  ‐ κλειδιά: Διαδικτυακό εκπαιδευτικό υλικό, προσχολική ηλικία, διαδραστικές ασκή‐
σεις, τεστ ανίχνευσης μαθησιακών δυσκολιών 
 

Εισαγωγή 

Το «Αερόστατο» είναι μία εκπαιδευτική πύλη, ειδικά σχεδιασμένη για παιδιά 3‐7 ετών, που 
τους επιτρέπει να μαθαίνουν μέσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες. Στόχος της είναι η α‐
νάπτυξη  των  γλωσσικών δεξιοτήτων  των παιδιών,  καθώς  και  η  ολόπλευρη  ανάπτυξη  της 
προσωπικότητάς τους μέσα από την ενίσχυση των νοητικών, συναισθηματικών και επικοι‐
νωνιακών δεξιοτήτων τους.  

Είναι  γενικά σήμερα αποδεκτό   ότι οι  Τεχνολογίες  της Πληροφορίας και  της Επικοινωνίας 
(ΤΠΕ)  μπορούν  να  συνεισφέρουν  δημιουργικά  στην  εκπαίδευση  μεγαλύτερων  παιδιών 
(Unesco, 2011). Ωστόσο, σε σχέση με  τα παιδιά προσχολικής ηλικίας έχουν διατυπωθεί ε‐
πιφυλάξεις για τη χρήση των ΤΠΕ με το σκεπτικό ότι η τεχνολογία, ιδιαίτερα όταν υπερχρη‐
σιμοποιείται σε βάρος του παραδοσιακού παιχνιδιού, θέτει σε κίνδυνο τη συναισθηματική, 
κοινωνική  και  σωματική  ανάπτυξη  των  παιδιών  (Cordes  &  Miller,  2000,  Campaign  for  a 
Commercial‐Free  Childhood,  Alliance  for  Childhood,  &  Teachers  Resisting  Unhealthy 
Children’s Entertainment, 2012). Η μεγάλη πλειονότητα όμως  των  ερευνών  υποδεικνύουν 
θετική επίδραση  της ενασχόλησης με  την  τεχνολογία στη γνωσιακή, κοινωνική και συναι‐
σθηματική ανάπτυξη των παιδιών  (Haugland, 2000, Ντολιοπούλου, 1999, Turbill, 2001), ό‐
ταν βέβαια οι δραστηριότητες στις οποίες εμπλέκονται τα παιδιά  είναι κατάλληλες για το 
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στάδιο  ανάπτυξης  στο  οποίο  βρίσκονται  και όταν   πραγματοποιούνται  για  μικρό  χρονικό 
διάστημα. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από  το  Ινστιτούτο Επε‐
ξεργασίας  του  Λόγου  η  διαδικτυακή  πλατφόρμα  «Αερόστατο»  στο  πλαίσιο  της  Πράξης 
«Διαδικτυακή  εκπαιδευτική  πύλη  ψυχαγωγίας  και  μάθησης  για  μικρά  παιδιά»  του  Ε.  Π. 
«Ψηφιακή Σύγκλιση». Το υλικό του «Αερόστατου» διαρθρώνεται σε τρεις ενότητες. Η πρώ‐
τη αφορά διαδραστικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες ενταγμένες σε θεματικές ενότητες. 
Η δεύτερη περιλαμβάνει γλωσσικά τεστ ανίχνευσης μαθησιακών δυσκολιών. Η τρίτη περι‐
λαμβάνει ένα ανοιχτό σύστημα που επιτρέπει σε γονείς και ειδικούς της προσχολικής αγω‐
γής να δημιουργήσουν τις δικές τους δραστηριότητες.  
 

Διαδραστικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

Το  υλικό  της  εκπαιδευτικής  πύλης  περιλαμβάνει περίπου 400 διαδραστικές δραστηριότη‐
τες, οι οποίες καλούν το παιδί να επιλύσει προβλήματα, να εξερευνήσει εικονικούς χώρους 
ή να εξασκηθεί σε μια δεξιότητα. Οι δραστηριότητες αυτές είναι οργανωμένες θεματικά και 
διαβαθμισμένες, όπου αυτό είναι δυνατόν, σε επίπεδα. Η διαβάθμιση στηρίχτηκε σε ερευ‐
νητικά δεδομένα που αφορούν την ανάπτυξη των παιδιών σε αυτή την ηλικία. Ωστόσο, τα 
επίπεδα δεν  έχουν αντιστοιχιστεί με συγκεκριμένες ηλικίες,  αλλά  υπάρχει  απλώς ένδειξη 
μετάβασης σε επόμενο επίπεδο, δεδομένου ότι έχουν διαπιστωθεί μεγάλες ατομικές δια‐
φορές στο ρυθμό ανάπτυξης των παιδιών. Η ποικιλία των θεματικών πεδίων οφείλεται στο 
γεγονός ότι η πύλη φιλοδοξεί να καλύψει ένα όσο το δυνατόν ευρύτερο φάσμα  των ανα‐
πτυσσόμενων  δεξιοτήτων  και  ενδιαφερόντων  των  παιδιών  της  συγκεκριμένης  ηλικιακής 
ομάδας.  Πιο  συγκεκριμένα,  το  υλικό  διαρθρώνεται  στις  εξής  ενότητες:  Βασικές  έννοιες, 
Μαθηματικά, Σχήματα, Μουσική, Οι φωνούλες της γλώσσας, Ξένες γλώσσες, Ο εαυτός μου 
και οι άλλοι, Ανακαλύπτω τον κόσμο, Διαβάζω και Γράφω. Από την αρχική οθόνη το παιδί 
διαλέγει ένα ζωάκι‐οδηγό που το συνοδεύει στις δραστηριότητες της αντίστοιχης θεματικής 
ενότητας (Εικόνα 1). 
 

 
Εικόνα 1 : Οθόνη επιλογών 
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Οι Βασικές  Έννοιες είναι μια ενότητα‐ομπρέλα που περιλαμβάνει δραστηριότητες για  την 
εισαγωγή  βασικών  εννοιών, όπως οι χρονικές ή οι τοπικές.  Ταυτόχρονα φιλοδοξεί να  ενι‐
σχύσει την ανάπτυξη βασικών νοητικών διεργασιών, όπως η παρατήρηση (π.χ. εντοπισμός 
διαφορών),  η μνήμη, η ακουστική αντίληψη  (π.χ. διάκριση της προέλευσης χαρακτηριστι‐
κών ήχων), οι μη λεκτικοί συλλογισμοί, η ταξινόμηση και η κατηγοριοποίηση.  
 
Στην ενότητα των Μαθηματικών στόχος είναι η ανάπτυξη των πρώτων σταδίων του «αριθ‐
μητισμού»  (numeracy)  (Τζεκάκη, 2007).  Σε αυτή  την  ενότητα περιλαμβάνονται διαβαθμι‐
σμένες δραστηριότητες που καλλιεργούν δεξιότητες, όπως η απαρίθμηση  αντικειμένων, η 
άμεση εκτίμηση ποσοτήτων, η αναγνώριση των συμβόλων των αριθμών, η σύγκριση συλλο‐
γών αντικειμένων και, τέλος, η κατανόηση και πραγματοποίηση των βασικών μαθηματικών 
πράξεων της πρόσθεσης και της αφαίρεσης (Καφούση & Σκουμπουρδή, 2008).  
 
Στα Σχήματα το παιδί καλείται να μάθει και, στη συνέχεια, να εντοπίσει τα βασικά επίπεδα 
σχήματα (κύκλο, τετράγωνο, τρίγωνο, ορθογώνιο) και να τα συνδυάσει με αντικείμενα της 
καθημερινής του εμπειρίας. Καθώς το επίπεδο ανεβαίνει εισάγεται επίσης ο ρόμβος και τα 
τρισδιάστατα σχήματα της σφαίρας,  του κώνου,  του κύβου, της πυραμίδας και του κυλίν‐
δρου. Η ενότητα αυτή βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με τις δραστηριότητες των Βασικών 
εννοιών αλλά και αυτές των Μαθηματικών. 

 
Στη Μουσική εισάγονται με παιγνιώδη τρόπο οι βασικές έννοιες των ηχοχρωμάτων, της με‐
λωδίας και του ρυθμού, οι νότες και το πεντάγραμμο. Επιπλέον, τα παιδιά εξοικειώνονται 
με  τα μουσικά όργανα  και  τους ήχους  τους και μαθαίνουν  να διακρίνουν  τις  οικογένειες 
των οργάνων. 
 
Η ενότητα Οι φωνούλες της γλώσσας έχει στόχο την ανάπτυξη της φωνολογικής επίγνωσης, 
η οποία θεωρείται βασική δεξιότητα για την επιτυχή εισαγωγή των παιδιών στον εγγραμ‐
ματισμό. Έρευνες έχουν δείξει ότι η εξάσκηση με κατάλληλες δραστηριότητες με τη χρήση 
του υπολογιστή μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά τις επιδόσεις των παιδιών σε αυτή τη 
δεξιότητα (Macaruso & Walker, 2008). Οι δραστηριότητες της ενότητας διαβαθμίζονται με 
βάση ερευνητικά αποτελέσματα σε σχέση με την ανάπτυξη των επιμέρους δεξιοτήτων (Cas‐
tle, 1999, Chard & Dickson, 1999). Έτσι στα αρχικά επίπεδα υπάρχουν δραστηριότητες διά‐
κρισης λέξεων και, στη συνέχεια, χωρισμού συλλαβών και εύρεσης ρίμας. Σε ακόμα υψηλό‐
τερο  επίπεδο υπάρχουν δραστηριότητες  εντοπισμού  αρχικής  και μετά  τελικής συλλαβής, 
διάκρισης φωνημάτων και, τέλος, εντοπισμού αρχικού και τελικού φωνήματος. 
 
Στην ενότητα Ξένες γλώσσες ο στόχος είναι τα παιδιά να εξοικειωθούν με τους ήχους πολ‐
λών διαφορετικών γλωσσών. Σε μια πολυπολιτισμική και πολυγλωσσική σχολική πραγματι‐
κότητα, όπως αυτή που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, είναι ανάγκη 
τα παιδιά να κατανοήσουν ότι όλες οι γλώσσες είναι αποδεκτές και άξιες σεβασμού. Σε αυ‐
τό το πλαίσιο μπορούν να ακούσουν βασικό λεξιλόγιο για δεκαπέντε θεματικά πεδία (ζώα, 
ρούχα, φρούτα και λαχανικά κ.λπ.) σε δεκαπέντε διαφορετικές γλώσσες  (αγγλικά, αλβανι‐
κά, αραβικά, βουλγαρικά, γαλλικά, γερμανικά,  ιταλικά,  ισπανικά, κινέζικα, πολωνικά, ρου‐
μανικά,  ρωσικά, σερβικά, σουηδικά και τουρκικά)  και, στη συνέχεια,  να εξασκηθούν στην 
αναγνώριση των λέξεων αυτών. 
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Η ενότητα Ο εαυτός μου και οι άλλοι διαρθρώνεται σε δύο υποενότητες. Η πρώτη περιλαμ‐
βάνει δραστηριότητες που στοχεύουν στην αναγνώριση και διάκριση των συναισθημάτων 
καθώς και στον εντοπισμό πιθανών αιτιών που τα προκαλούν, ενώ η δεύτερη επικεντρώνε‐
ται στις διαπροσωπικές σχέσεις και, πιο συγκεκριμένα, στην αναγνώριση καθημερινών πε‐
ριστάσεων επικοινωνίας στις οποίες αναδεικνύονται οι αξίες της συνεργασίας, της κοινωνι‐
κότητας, της φιλίας και της συντροφικότητας καθώς και της αποδοχής της διαφορετικότη‐
τας. 
 
Η ενότητα Ανακαλύπτω τον κόσμο καλύπτει τη σχέση του παιδιού με το εξωτερικό του πε‐
ριβάλλον και περιλαμβάνει δραστηριότητες που αφορούν: α) το φυσικό περιβάλλον και την 
προστασία του (γνωριμία με τη χλωρίδα και την πανίδα, ανακύκλωση, εξοικονόμηση ενέρ‐
γειας, β) την κυκλοφοριακή αγωγή (αναγνώριση και ταξινόμηση των οχημάτων και των μέ‐
σων  μαζικής  μεταφοράς,  κανόνες  ασφάλειας  στο  δρόμο),  καθώς  και  την  αγωγή  υγείας 
(φροντίδα των δοντιών και προστασία από τον ήλιο). 
 
Η ενότητα Διαβάζω περιλαμβάνει δραστηριότητες που απευθύνονται στα μεγαλύτερα παι‐
διά του ηλικιακού φάσματος στο οποίο στοχεύει η εκπαιδευτική πύλη. Η διαβάθμιση των 
δραστηριοτήτων ξεκινά από την εξοικείωση με διαφορετικά είδη εντύπων προκειμένου να 
γίνει κατανοητή η συμβολική φύση του γραπτού λόγου και στη συνέχεια περνά σε δραστη‐
ριότητες  που  σχετίζονται  με  το  σύστημα  γραφής  της  Ελληνικής,  τα  γράμματα  και  τους 
φθόγγους.  
 
Τέλος, η ενότητα Γράφω  έχει στόχο να συμβάλει στην ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων 
που σχετίζονται με τη γραφή. Εδώ παρέχονται δύο δυνατότητες. Η πρώτη αφορά την εκτύ‐
πωση  των  δραστηριοτήτων από  τους  χρήστες  προκειμένου  αυτές  να  εκτελεστούν με  τον 
παραδοσιακό τρόπο, δηλαδή με χαρτί και μολύβι, με την καθοδήγηση ενός ενηλίκου ή ενός 
μεγαλύτερου παιδιού. Εναλλακτικά,  δίνεται η δυνατότητα πραγματοποίησης των δραστη‐
ριοτήτων με χρήση ψηφιακού στιλό σε φορητό υπολογιστή με οθόνη αφής  (tablet PC). Η 
διαβάθμιση των δραστηριοτήτων ξεκινά από το σχηματισμό απλών γραμμών και φτάνει ως 
το σχηματισμό των γραμμάτων και των αριθμών. 

 

Εκτός από  τις παραπάνω δέκα  ενότητες δραστηριοτήτων,  τα πολύ  μικρά  παιδιά μπορούν 
επίσης να απασχοληθούν με ασκήσεις φωνολογικής διόρθωσης, επιλέγοντας  το Μαθαίνω 

τις φωνούλες. Σε αυτή την ενότητα τα παιδιά μπορεί να πραγματοποιήσουν δραστηριότη‐
τες για τη διάκριση των συριστικών σύμφωνων (σ και ζ), τα διπλών (ψ και ξ) και των χειλο‐
δοντικών και οδοντικών συμφώνων (φ, β, δ, και θ). 

 

Γλωσσικά Τεστ Ανίχνευσης Μαθησιακών Δυσκολιών 

Η πλατφόρμα περιλαμβάνει τρία τεστ τα οποία απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 5‐6 ετών. 
Σκοπός των συγκεκριμένων τεστ είναι η αυτοματοποιημένη ανίχνευση μαθησιακών δυσκο‐
λιών σε μαθητές νηπιαγωγείου με στόχο την έγκαιρη αξιολόγηση της μαθησιακής τους ε‐
τοιμότητας για την είσοδό τους στο Δημοτικό σχολείο.  Η αυτοματοποίηση της διαδικασίας 
συνίσταται στο γεγονός ότι η χορήγηση των δοκιμασιών και η έκδοση των αποτελεσμάτων 
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ελέγχεται πλήρως από τον υπολογιστή, χωρίς να απαιτείται καμία παρέμβαση από ειδικούς 
ή ειδικά εκπαιδευμένα άτομα. Τα τεστ δεν πραγματοποιούν πλήρη κλινική εκτίμηση ή διά‐
γνωση, αλλά ανίχνευση, δηλαδή μια αδρή σκιαγράφηση των δεξιοτήτων στις οποίες οι μα‐
θητές παρουσιάζουν ιδιαίτερη αδυναμία, ώστε να μπορούν να εντοπιστούν όσα παιδιά πι‐
θανώς χρειάζονται πληρέστερη και ακριβέστερη αξιολόγηση και ενδεχομένως ειδική εκπαι‐
δευτική υποστήριξη  (Σίμος & Σιδερίδης 2008). Οι ασκήσεις εκτελούνται από τους μαθητές 
στον υπολογιστή χωρίς επίβλεψη, ενώ παρέχεται ένα προφίλ επιδόσεων για κάθε μαθητή. 
Εξετάζονται επιλεγμένες δεξιότητες οι οποίες αποτελούν ευρέως χρησιμοποιούμενους και 
αξιόπιστους  δείκτες  μαθησιακής  αξιολόγησης  (Σκαλούμπακας & Πρωτόπαπας  2007,  Pro‐
topapas et al. 2007, Οικονόμου κ.ά. 2008).  
 
Το Τεστ φωνολογικής επίγνωσης (Τεστ 1) περιλαμβάνει δραστηριότητες οι οποίες εξετάζουν 
τις εξής ικανότητες: α) ακουστική διάκριση φθόγγων με εντοπισμό της διαφορετικής λέξης 
ή ψευδολέξης ή με ταύτιση εικόνας‐λέξης, β) επίγνωση και διάκριση τονικού σχήματος σε 
ψευδολέξεις,  γ) φωνολογική  επίγνωση  με  πραγματικές  λέξεις  και ψευδολέξεις  μέσω  της 
επιλογής της διαφορετικής αρχικής συλλαβής ή του διαφορετικού αρχικού φθόγγου και δ) 
σύνθεση φθόγγων μέσω της επιλογής της σωστής εικόνας. 
 
Το Τεστ λεξιλογίου και γραμματικών δομών (Τεστ 2) εξετάζει το προσληπτικό λεξιλόγιο (σε 
ουσιαστικά, επίθετα και ρήματα) μέσω της ταύτισης εικόνας και λέξης, καθώς και την κατα‐
νόηση ορισμένων γραμματικών δομών οι οποίες  έχει διαπιστωθεί ερευνητικά ότι παρου‐
σιάζουν δυσκολίες σε παιδιά που αντιμετωπίζουν διαταραχές  του λόγου,  όπως: α)  η διά‐
κριση ενικού και πληθυντικού, β) η κατανόηση του συγκριτικού και του υπερθετικού βαθ‐
μού σε επίθετα, γ) η κατανόηση αορίστου και μέλλοντα και δ) η κατανόηση των αναφορι‐
κών προτάσεων. 
 
Τέλος, το Τεστ μνήμης και συλλογισμών (Τεστ 3) εξετάζει τις γνωσιακές ικανότητες των παι‐
διών μέσα από δραστηριότητες ελέγχου των εξής ικανοτήτων: α) χωρική μνήμη, β) χωρική 
σειρά, β) συμπλήρωση ιστορίας και σειροθέτηση γεγονότων ιστορίας, γ) μη λεκτικές αλλη‐
λουχίες και αναλογίες και δ) λεκτικοί συλλογισμοί.  
  
Με δεδομένη  την  ανάγκη δημιουργίας σύντομων  τεστ  τα  οποία  να ανταποκρίνονται στο 
εύρος προσοχής που χαρακτηρίζει τα παιδιά ηλικίας 5‐6 ετών, οι παραπάνω τομείς δεξιοτή‐
των επελέγησαν ως οι αντιπροσωπευτικότεροι ώστε να προσφέρουν μια γενική μεν αλλά 
χρήσιμη εικόνα των μαθησιακών δεξιοτήτων και αδυναμιών των παιδιών. Τόσο η φωνολο‐
γική επίγνωση όσο και το προσληπτικό λεξιλόγιο, η κατανόηση των γραμματικών δομών της 
γλώσσας και η επίδοση σε μη γλωσσικές δοκιμασίες έχει αποδειχθεί ότι αποτελούν παρά‐
γοντες οι οποίοι επηρεάζουν τη σχολική επιτυχία, ενώ θα μπορούσαν να ανιχνεύσουν πρό‐
ωρα  μια  ενδεχόμενη μαθησιακή δυσκολία,  χωρίς  βέβαια  να  αποτελούν  τους μοναδικούς 
προγνωστικούς δείκτες.  
 
Όπως προαναφέρθηκε, τα συγκεκριμένα τεστ έχουν ως στόχο τον εντοπισμό των μαθητών 
που  χρειάζονται  πιο  εξειδικευμένη  αξιολόγηση  και  ενδεχομένως  πρόσθετη  εκπαιδευτική 
στήριξη. Αυτό εξασφαλίζεται με την παροχή σταθμισμένης πληροφορίας στο προφίλ επιδό‐
σεων των μαθητών. Κάθε μαθητής με επίδοση που υστερεί σημαντικά από το αναμενόμενο 

284/293

_________________________________________________________________________________________________________ 
ISSN: 1792-4146                                                                      i-Teacher.gr                                                      7ο   Τεύχος  -  Ιανουάριος 2014



για την ηλικία του σε έναν ή περισσότερους γενικούς τομείς δεξιοτήτων, συνιστάται να πα‐
ραπέμπεται για περαιτέρω διερεύνηση.   
 
Τα τεστ πραγματοποιούνται σε ένα καλαίσθητο, ελκυστικό και κατάλληλο για τα παιδιά της 
συγκεκριμένης  ηλικίας  γραφικό  περιβάλλον.  Περιλαμβάνουν  δοκιμασίες  που  έχουν  τη 
μορφή παιχνιδιού και εντάσσονται σε ένα ευφάνταστο, παιδικό σενάριο με ήρωες γνωστά 
και οικεία ζώα. Πρωταγωνιστής και βοηθός του παιδιού στην εκτέλεση των δοκιμασιών εί‐
ναι ένας σκίουρος, ο κ. Λεξιθηκάριος (Τεστ 1), ένας Πελεκάνος (Τεστ 2) και ένας Παπαγάλος 
(Τεστ 3). Οι χαρακτήρες αυτοί έχουν ως αποστολή να εμπλέξουν τα παιδιά στην πλοκή και, 
κατά συνέπεια, να τα παρακινήσουν στην εκτέλεση των δοκιμασιών, δίνοντάς τους παράλ‐
ληλα οδηγίες για την πραγματοποίησή τους. 
 

 
Εικόνα 2 :  Αρχικές οθόνες των Τεστ 1, 2 και 3 

 
Τα Τεστ Ανίχνευσης Μαθησιακών Δυσκολιών σταθμίστηκαν σε δύο φάσεις: α) την πιλοτική 
έρευνα και β) τη στάθμιση (κυρίως έρευνα). Για την πιλοτική έρευνα, τα τεστ χορηγήθηκαν 
στην  προκαταρκτική  τους  μορφή  σε  35  παιδιά  από  7  νηπιαγωγεία  του  νομού  Αττικής 
(Μάιος 2012). Στόχος της πιλοτικής έρευνας ήταν να εντοπιστούν πιθανά προβλήματα στις 
δοκιμασίες των τεστ, ώστε αυτές να τροποποιηθούν ή να αντικατασταθούν από καταλληλό‐
τερες δοκιμασίες κυρίως ως προς το επίπεδο δυσκολίας τους. Κατά τη φάση της στάθμισης, 
τα τεστ χορηγήθηκαν σε 215 μαθητές της Α΄ Δημοτικού από 13 Δημοτικά σχολεία του νομού 
Αττικής  (Σεπτέμβριος‐Οκτώβριος  2012).  Στη  συνέχεια  πραγματοποιήθηκε  στατιστική ανά‐
λυση  των  αποτελεσμάτων,  από  την  οποία  προέκυψαν  οι  τυπικοί βαθμοί  σε μια  κλίμακα 
τριών διαστημάτων για τη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. 
 

Σύστημα εισαγωγής νέου εκπαιδευτικού υλικού 

Η εκπαιδευτική πύλη περιλαμβάνει και ένα σύστημα που δίνει τη δυνατότητα σε ειδικούς 
της εκπαίδευσης να δημιουργήσουν νέο εκπαιδευτικό υλικό. Πιο συγκεκριμένα, στο «Αερό‐
στατο» έχουν ενσωματωθεί ορισμένες από τις δυνατότητες της πλατφόρμας εξ αποστάσε‐
ως εκπαίδευσης που έχει συγκροτηθεί στο ΙΕΛ / ΕΚ «Αθηνά». Μέσω μιας ειδικής διεπαφής 
διαχείρισης  (Εικόνα 3) οι  χρήστες που  ορίζονται ως «δάσκαλοι» έχουν  τη δυνατότητα να 
δημιουργήσουν  νέες δραστηριότητες  ενσωματώνοντας κείμενα και πολυμεσικό υλικό  (ει‐
κόνες και ήχους), αξιοποιώντας τις εργονομίες  της πολλαπλής επιλογής,  της αντιστοίχισης 
και  του  συρσίματος  και  απόθεσης  (drag  &  drop).  Τις  νέες  δραστηριότητες  μπορούν  να 
πραγματοποιήσουν τα παιδιά‐χρήστες που  έχουν  καταχωριστεί ως «μαθητές»  των συγκε‐
κριμένων «δασκάλων». 
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Εικόνα 3 :  Αρχική οθόνη του Συστήματος Διαχείρισης 

 
Αντί επιλόγου 

Η εκπαιδευτική πύλη «Αερόστατο» μπορεί να αξιοποιηθεί τόσο ιδιωτικά όσο και στο πλαί‐
σιο οργανωμένου προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης παιδιών προσχολικής ηλικίας 
ή στην προσχολική εκπαίδευση. Το νέο αναλυτικό πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου αναφέρε‐
ται λεπτομερώς στις ΤΠΕ και στην ανάγκη δημιουργικής ενσωμάτωσής τους στις καθημερι‐
νές δραστηριότητες (Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου, 2011: 114‐148). Ωστόσο έρευνες 
υποδεικνύνουν ότι οι εκπαιδευτικοί της προσχολικής εκπαίδευσης δεν είναι ακόμα σε θέση 
να εντάξουν στο πρόγραμμα του σχολείου τις νέες  τεχνολογίες  (Petrogiannis, 2010). Προ‐
κειμένου να εξοικειωθούν τα παιδιά με  τις ΤΠΕ και  να προετοιμαστούν καλύτερα για  την 
ολοένα  και πιο περίπλοκη  τεχνολογική πραγματικότητα,  είναι ανάγκη να υπάρξει επιμόρ‐
φωση των εκπαιδευτικών της προσχολικής εκπαίδευσης στη λειτουργική ένταξη των τεχνο‐
λογιών στην εκπαιδευτική πράξη. Με αυτό τον τρόπο θα ενισχυθεί η προσπάθεια προσαρ‐
μογής της προσχολικής εκπαίδευσης στην ψηφιακή εποχή, ενώ παράλληλα θα δοθούν ίσες 
ευκαιρίες  σε παιδιά  που  το  κοινωνικό‐οικονομικό  τους υπόβαθρο  τα περιορίζει από  την 
πρόσβαση στις ΤΠΕ. 
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Χρήση του λογισμικού audacity για πειράματα μέσα και έξω από το εργαστήριο Φυσικής 
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Περίληψη  

Ο πειραματισμός με καθημερινά υλικά και η απλότητα της πειραματικής διάταξης παρου‐
σιάζουν  σημαντικά  παιδαγωγικά  πλεονεκτήματα.  Ένα  σημαντικό  χαρακτηριστικό  τέτοιων 
διατάξεων αποτελεί η δυνατότητά εφαρμογής τους, από τους ίδιους τους μαθητές σε οικείο 
προς αυτούς περιβάλλον έξω από το οργανωμένο σχολικό εργαστήριο φυσικής. Μέσα στο 
πλαίσιο  αυτής  της  προβληματικής  προτείνονται  εργαστηριακές  δραστηριότητες  φυσικής 
που  απαιτούν  έναν  απλό  φορητό  υπολογιστή  εφοδιασμένο  με  το  ανοιχτό  λογισμικό  
audacity. Το λογισμικό audacity διαθέτει  τη δυνατότητα εγγραφής και επεξεργασίας ήχου 
σε  ένα  εξελληνισμένο  περιβάλλον.      Συγκεκριμένα  προτείνουμε  τέσσερεις    πειραματικές 
δραστηριότητες: 

α. Μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας. 

β. Μέτρηση της ταχύτητας του ήχου. 

γ. Υπολογισμός συχνότητας ήχου που παράγεται από διαπασών παρατήρηση και μέτρηση 
περιόδου διακροτήματος. 

δ.  Υπολογισμός  συχνότητας  ήχου  που  παράγεται από  την  ανθρώπινη φωνή  και  μουσικά 
όργανα και συσχέτιση της συχνότητας με την οξύτητα του ήχου 

Λέξεις  κλειδιά:  audacity,  ανοιχτό  λογισμικό,  εργαστήριο φυσικής,  μετρήσεις,  επιτάχυνση 
βαρύτητας, χαρακτηριστικά ήχου, ταχύτητα ήχου, ψηφιακός παλμογράφος, διαπασών, δια‐
κρότημα, συχνότητα, οξύτητα. 

Εισαγωγή 

Η σημασία του πειράματος είναι δεδομένη στη διδακτική των θετικών επιστημών , οι στό‐
χοι όμως που εξυπηρετεί διαφοροποιούνται ανάλογα με τη διδακτική μεθοδολογία. Σε ο‐
ποιαδήποτε όμως διδακτική μεθοδολογία η απλότητα της πειραματικής διάταξης είναι α‐
παραίτητος παράγοντας για την επικέντρωση του μαθητή στο ουσιαστικό περιεχόμενο του 
πειράματος. Η  χρήση  οργάνων  που  ο  μαθητής  δεν  θα  συναντήσει  στην  καθημερινότητά 
του, λειτουργεί σαν μαύρο κουτί για το μαθητή διακόπτοντας την επαφή του με το πείραμα 
και    αποκόπτει  την  διεύρυνση  της  εργαστηριακής  εμπειρίας  στην  καθημερινότητα.  Αυτό 
αποστερεί    τον μαθητή,   από μια κύρια λειτουργία του πειράματος που είναι η επέκταση 
της οργανωμένης παρατήρησης με όρους επιστήμης στην καθημερινότητα του μαθητή. Οι 
μαθητές είναι εξοικειωμένοι με τον υπολογιστή, ο οποίος αποτελεί στοιχείο της καθημερι‐
νότητας τους. Άρα κάτω από κάποιες προϋποθέσεις ο υπολογιστής θα μπορούσε να κατη‐
γοριοποιηθεί σαν «καθημερινό υλικό». 
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Μάθηση αποκτά νόημα όταν τα μαθήματα εφαρμόζονται σε πραγματικές συνθήκες ζωής. Ο 
χώρος  του σχολικού εργαστηρίου είναι ένας  τυποποιημένος χώρος για  το μαθητή.  Για  το 
λόγο αυτό, με βάση τις σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις, η μαθησιακή στόχευση είναι η 
κατά το δυνατόν μεγαλύτερη μεταφορά του πειράματος στην καθημερινότητα του μαθητή. 
Η μεταφορά αυτή είναι επιπρόσθετα   απαραίτητη, αν συνυπολογιστεί ένα σημαντικό   χα‐
ρακτηριστικό της μαθησιακής διαδικασίας,    της   εξάρτησης της από το πλαίσιο. Αυτό ση‐
μαίνει  ότι  τα παιδιά  όταν αντιμετωπίζουν  ένα  πρόβλημα «σχολικού»  τύπου,  το επιλύουν 
ανατρέχοντας στις σχολικές γνώσεις, ενώ όταν αντιμετωπίζουν κάποιο μη «τυποποιημένο» 
πρόβλημα  στην  καθημερινότητά  τους  χρησιμοποιούν  τις  ιδέες  τους  (Driver,  Guesne, 
Tiberghien, 1993). Η σύγκλιση μεταξύ των δυο αυτών πλαισίων,  και η μεταφορά των επι‐
στημονικών κριτηρίων έλεγχου και διαλεκτικής στην καθημερινότητα αποτελούν μείζονες 
στόχους της διδακτικής των φυσικών επιστήμων. 

Το  τελευταίο αυτό χαρακτηριστικό, το οποίο διαφοροποιεί τον  κόσμο  της  καθημερινής ε‐
μπειρίας  του παιδιού από  την εμπειρία στο σχολείο είναι ο λόγος ο οποίος μας ωθεί στο 
σχεδιασμό πειραμάτων τα οποία ο μαθητής θα μπορεί να εφαρμόσει εκτός τάξης, με τελικό 
σκοπό να αποκτήσει  την κατάλληλη εμπειρία ώστε  να ελέγξει  τις εναλλακτικές  του  ιδέες. 
Σύμφωνα με την παραπάνω οπτική γωνία διερευνούμε τη χρήση   ενός απλού  laptop εφο‐
διασμένου  με  το  πρόγραμμα  (ανοιχτού  λογισμικού)  audacity  στην  εκτέλεση  πειραμάτων 
φυσικής στο εργαστήριο τα οποία μπορούν να επαναληφθούν και στο σπίτι του μαθητή. 

Σύντομη περιγραφή προγράμματος 

Τo audacity είναι ένα πρόγραμμα εγγραφής και επεξεργασίας ήχου που ανήκει στην κατη‐
γορία  των προγραμμάτων  ανοιχτού  λογισμικού  και  είναι  ελεύθερη  η  εγκατάσταση,  αντι‐
γραφή,  τροποποίηση  και  διανομή  του  κάτω  από  τους  κανονισμούς  των  αδειών  Creative 
Commons 3.0 και GPL.  

Η τελευταία σταθερή έκδοση του προγράμματος στην οποία αναφέρεται η παρούσα εργα‐
σία  είναι  η  2.0.3.  Ένα  σημαντικό  πλεονέκτημα  είναι  ότι  το  περιβάλλον  χρήσης  του  προ‐
γράμματος είναι εξελληνισμένο σε μεγάλο βαθμό.  

 

Το περιβάλλον του προγράμματος audacity 

Οι δυνατατότητες του προγράμματος είναι πολλές και σύνθετες και δεν θα μας απασχολή‐
σουν εδώ. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε τη δυνατότητα που έχει να καταγράφει την κυματο‐
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μορφή του ήχου που στην ουσία είναι η γραφική παράσταση της ταλάντωσης που εκτελεί 
το μικρόφωνο που καταγράφει τον ήχο. Έχουμε δηλαδή λειτουργία παλμογράφου στην ο‐
ποία  μας δίνεται η δυνατότητα να έχουμε ενδείξεις  χρόνου σε χρονικά διαστήματα μέχρι 
χιλιοστού  του  δευτερολέπτου  ενώ  υπάρχει  η  δυνατότητα  να μετρήσουμε  και μικρότερες 
χρονικές διάρκειες. 

Μερικές προτεινόμενες δραστηριότητες παρουσιάζονται παρακάτω οι οποίες χωρίζονται σε 
δύο κατηγορίες:  

α)  σε  δραστηριότητες  που  χρησιμοποιούν  το  πρόγραμμα  ως  χρονόμετρο  που  η  χρονική 
διάρκεια  σηματοδοτείται  από  ηχητικά  γεγονότα,  τα  οποία  το  πρόγραμμα  καταγράφει 
β) σε δραστηριότητες που αξιοποιούν την καταγραφή της κυματομορφής του ήχου για  τη 
μελέτη των χαρακτηριστικών του. 

Πειραματικές δραστηριότητες 

1. Υπολογισμός της επιτάχυνσης της βαρύτητας. 
 
Λύκειο 
 
Δύο μικρά σώματα που συνδέονται με νήμα ισορροπούν σε διαφορετικά ύψη πάνω από το 
έδαφος, όπως φαίνεται στην φωτογραφία 

 

Τα δύο βαρίδια συνδέονται με νήμα και ισορροπούν σε διαφορετικά ύψη 

Μετρούμε τα ύψη στα οποία  ισορροπούν τα σώματα  (έστω h1  και h2)  . Κόβουμε το νήμα  
που συνδέει τα σώματα, καταγράφουμε με το λογισμικό audacity τον ήχο του χτυπήματος 
των σωμάτων στο έδαφος και μετρούμε τη διαφορά του χρόνου ανάμεσα στα δύο χτυπή‐
ματα (Δt). Είναι προτιμότερο να χρησιμοποιήσουμε αναπτήρα για να εξασφαλίσουμε μηδε‐
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νική αρχική ταχύτητα και τον  ίδιο χρόνο εκκίνησης και για τα δύο   σώματα. Θεωρώντας  ‐
χωρίς μεγάλο σφάλμα‐ ότι η κίνηση των σωμάτων μέχρι το έδαφος είναι ελεύθερη πτώση 
και ότι h1>h2, ισχύει για τους χρόνους πτώσης : 

      
ομοίως 

 

Αφαιρώντας τις χρονικές στιγμές οδηγούμαστε στην τελική σχέση  

 

2. Μέτρηση της ταχύτητας διάδοσης  του ήχου στον αέρα.  
Γυμνάσιο, Λύκειο 
 
Σε ανοιχτό χώρο στον οποίο υπάρχει ένα εμπόδιο(για παράδειγμα ένα κτηριο), δημιουρ‐
γούμε έναν δυνατό και κοφτό ήχο(κρότο) .Για παράδειγμα κτυπάμε με ένα σφυρί ένα με‐
ταλλικό σωλήνα, ή μια βάση στηριγματων εργαστηρίου . Καταγράφουμε τον ήχο σε έναν 
φορητό υπολογιστή με το πρόγραμμα audacity. Παρατηρούμε ότι καταγράφηκαν δύο κο‐
ντινά μέγιστα του ήχου. Το δεύτερο μέγιστο αντιστοιχεί στην  καταγραφή του ανακλώμενου 
ήχου. Μπορούμε να βρούμε τη διαφορά χρόνου ανάμεσα στα δύο μέγιστα και μετρώντας 
την απόσταση μέχρι το εμπόδιο, υπολογίζουμε την ταχύτητα του ήχου, μετρώντας παράλ‐
ληλα την απόσταση του μικροφώνου του υπολογιστή από το εμπόδιο. 
Το πείραμα μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ανοιχτό χώρο (προαύλιο σχολείου) μπροστά σε 
ένα τοίχο. 

3. Μέτρηση περιόδου και συχνότητας ήχου που παράγεται από διαπασών και παρατήρηση 
διακροτήματος.  
Λύκειο, Γυμνάσιο  ( χωρίς το διακρότημα ) 

 
Χτυπάμε με το σφυράκι ένα διαπασών και καταγράφουμε την κυματομορφή του παραγό‐
μενου ήχου. Χρησιμοποιούμε τη μεγέθυνση  και την επιλογή για να επιλέξουμε ένα συγκε‐
κριμένο πλήθος ταλαντώσεων. Το πρόγραμμα εμφανίζει τη χρονική διάρκεια της επιλογής 
μας και μπορούμε εύκολα να υπολογίσουμε τη συχνότητα. Στο παράδειγμα που εικονίζεται 
η υπολογιζόμενη συχνότητα είναι : f= N/t = 10/0,023 =434,7Hz.  
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Υπολογισμός της συχνότητας ενός διαπασών 

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε δύο όμοια διαπασών. Στο ένα μεταβάλλουμε κατά λίγο 
τη συχνότητά του αυξάνοντας τη μάζα του κάθε σκέλους του με τα, ειδικά για το σκοπό αυ‐
το, βαράκια. Αν διεγερθούν και τα δύο μπορούμε να δημιουργήσουμε σύνθετη ταλάντωση 
που προκαλεί το διακρότημα που εικονίζεται παρακάτω. 

 

Διακρότημα που παράγεται από δύο διαπασών με κοντινές συχνότητες 

4. Παρατήρηση κυματομορφών διαφόρων οργάνων και ανθρώπινης φωνής.  
Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο 
 
Mπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το λογισμικό audacity για να ηχογραφήσουμε τον ήχο 
που παράγουν διάφορα μουσικά όργανα και η ανθρώπινη φωνή.  Στη συνέχεια έχουμε τη 
δυνατότητα να μελετήσουμε αρκετά χαρακτηριστικά του ήχου.  
α) Διαπιστώνουμε ότι οι οξύτεροι ήχοι έχουν μεγαλύτερη συχνότητα. 
Ηχογραφώντας τον ήχο που παράγεται από μια κιθάρα μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι 
αύξηση του ήχου κατά μια οκτάβα οδηγεί σε διπλασιασμό της συχνότητας και παράγεται 
από το μισό μήκος της χορδής.  
β) Διαπιστώνουμε ότι  διαφορετικά μουσικά όργανα που παίζουν την ίδια νότα παράγουν 
κυματομορφές που διαφέρουν μεταξύ τους αλλά έχουν ίδια συχνότητα. 
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Κυματομορφές της ίδιας νότας από πιάνο και ανθρώπινη φωνή με θεμελιώδη συχνότητα 

f=N/t=10/0,039=256,4Ηz 
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