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ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ: 

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

ΣΤΟΧΟΙ: 

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

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 

3 τεύχη το χρόνο 

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

http://i-teacher.gr/committees.html 

ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΩΝ: 

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

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 

2/235

_________________________________________________________________________________________________________ 
I S S N : 1 7 9 2 - 4 1 4 6        Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Α Κ Ο    Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο     i - T E A C H E R       9ο   Τ Ε Υ Χ Ο Σ   -  Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ   2 0 1 4
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2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
2o Πανελλήνιο Συνέδριο «Νέος Παιδαγωγός» 

http://neospaidagogos.gr 
23-24 Μαΐου 2015 

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

1. Στόχοι του Συνεδρίου:
Η παρουσίαση σύγχρονων προσεγγίσεων στην εκπαιδευτική πράξη. Η ευαισθητοποίηση των 
εκπαιδευτικών σε θέματα διδακτικής μεθοδολογίας κι εναλλακτικών προσεγγίσεων. Ο 
γόνιμος προβληματισμός και ο δημιουργικός διάλογος  

2. Ποιους αφορά:
• Εκπαιδευτικούς προσχολικής, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
• Εκπαιδευτικούς κάθε ειδικότητας
• Φοιτητές προπτυχιακούς μεταπτυχιακούς καθώς και υποψήφιους διδάκτορες
• Φίλους της εκπαίδευσης

3. Οι εργασίες που θα υποβληθούν για συμμετοχή, θα κριθούν από την Επιστημονική
Επιτροπή (μελών Δ.Ε.Π. ελληνικών πανεπιστημίων, διδακτόρων, μεταπτυχιακών). Ανώνυμη 
ένθεν κι ένθεν κρίση, σύστημα 2 κριτών, σε περίπτωση διχογνωμίας τελική κρίση από 3ο 
κριτή. 

4. Θεματικές περιοχές συνεδρίου:
1. Φιλοσοφία της παιδείας – Συγκριτική παιδαγωγική – Σχολική παιδαγωγική
2. Παιδαγωγική ψυχολογία: Μάθηση και διδασκαλία, παιδαγωγική αλληλεπίδραση,

συμβουλευτική στην εκπαίδευση
3. Διδακτική μεθοδολογία. Αναλυτικά προγράμματα, σχολικά εγχειρίδια, διδακτικά

αντικείμενα, αξιολόγηση
4. Εκπαίδευση και τεχνολογίες πληροφορίας κι επικοινωνίας.
5. Ειδική αγωγή: Δυσκολίες μάθησης, προβλήματα συμπεριφοράς, ενδοσχολική βία -

ζητήματα διδακτικής και παιδαγωγικής διαχείρισης.
6. Διαπολιτισμική αγωγή
7. Εκπαιδευτική Έρευνα – Διά βίου εκπαίδευση - Εκπαίδευση εκπαιδευτικών (βασική

κατάρτιση, επιμόρφωση)
8. Καινοτομίες στην εκπαίδευση: Καλές εκπαιδευτικές πρακτικές, περιβαλλοντική

αγωγή, πολιτισμικό τοπίο και περιβάλλον, αγωγή υγείας, κοινωνική και
συναισθηματική αγωγή στο σχολείο, πολιτιστικά θέματα, ευρωπαϊκά προγράμματα,
άλλες δράσεις

9. Οργάνωση, διοίκηση και οικονομία της εκπαίδευσης
10. Ιστορία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης

5. Επιζητούμενες εργασίες: Εισηγήσεις, Σύντομες ανακοινώσεις, Ηλεκτρονικές εισηγήσεις,
Αναρτημένες ανακοινώσεις 

6. Κρίσιμες ημερομηνίες: Ως την 15 Ιανουαρίου 2015 Υποβολή ολοκληρωμένων κειμένων
εργασιών για κρίση. 23 & 24 Μαΐου 2015 (Σαββατοκύριακο): Διεξαγωγή του Συνεδρίου. 
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Λεπτομέρειες για τη διαδικασία υποβολής εργασίας, εγγραφής σύνεδρου, και άλλες 
πληροφορίες δίνονται αναλυτικά στο δικτυακό τόπο του συνεδρίου:  

http://neospaidagogos.gr 

Επικοινωνία με την Οργανωτική Επιτροπή: 

sec@neospaidagogos.gr 
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……………………….. …./……../2014 
 
Προς την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» 

(e-Mail: sec@neospaidagogos.gr) 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ  ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

Επιθυμώ να ενταχθώ στην ομάδα των Κριτών εργασιών του συνεδρίου σας. 

Ονοματεπώνυμο  

Επιστημονικό id (τίτλοι σπουδών)  

Θέση εργασίας  

e-Mail επικοινωνίας  

Έχω λειτουργήσει ως Κριτής Εργασιών 
σε άλλα συνέδρια (ΝΑΙ – ΟΧΙ) 

 

Έχω αρθρογραφήσει σε περιοδικά και 
συνέδρια (με σύστημα Κριτών) ΝΑΙ - ΟΧΙ 

 

Θεματικές περιοχές εργασιών που 
επιθυμώ να κρίνω (αναφέρονται στη 
συνέχεια, παρακαλούμε προσδιορίστε 
επακριβώς) 

Π.χ.  
1η. Φιλοσοφία της παιδείας – Συγκριτική 
παιδαγωγική – Σχολική παιδαγωγική  
 

 
 
 

Θεματικές περιοχές συνεδρίου: 

1. Φιλοσοφία της παιδείας – Συγκριτική παιδαγωγική – Σχολική παιδαγωγική 
2. Παιδαγωγική ψυχολογία: Μάθηση και διδασκαλία, παιδαγωγική αλληλεπίδραση, 

συμβουλευτική στην εκπαίδευση 
3. Διδακτική μεθοδολογία. Αναλυτικά προγράμματα, σχολικά εγχειρίδια, διδακτικά 

αντικείμενα, αξιολόγηση  
4. Εκπαίδευση και τεχνολογίες πληροφορίας κι επικοινωνίας.  
5. Ειδική αγωγή: Δυσκολίες μάθησης, προβλήματα συμπεριφοράς, ενδοσχολική βία - 

ζητήματα διδακτικής και παιδαγωγικής διαχείρισης. 
6. Διαπολιτισμική αγωγή  
7. Εκπαιδευτική Έρευνα – Διά βίου εκπαίδευση - Εκπαίδευση εκπαιδευτικών (βασική 

κατάρτιση, επιμόρφωση)  
8. Καινοτομίες στην εκπαίδευση: Καλές εκπαιδευτικές πρακτικές, περιβαλλοντική αγωγή, 

πολιτισμικό τοπίο και περιβάλλον, αγωγή υγείας, κοινωνική και συναισθηματική αγωγή 
στο σχολείο, πολιτιστικά θέματα, ευρωπαϊκά προγράμματα, άλλες δράσεις 

9. Οργάνωση, διοίκηση και οικονομία της εκπαίδευσης.  
10. Ιστορία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 9ου ΤΕΥΧΟΥΣ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014) 

1. Αξιολόγηση της πλατφόρμας «Γλώσσα για ΕΠΑΛ». Μεθοδολογία και αποτελέσματα. …… 

………………………………………………………………………………………………………………………………. σελ. 8 

2. Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία και μάθηση στο Δημοτικό Σχολείο: Η περίπτωση 

της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής. …………………………………………………………….…... Σελ. 18 

3. Διαδραστικά βιβλία μαθητή. Στα αχαρτογράφητα ύδατα της ψηφιοποίησης. ……... Σελ. 27 

4. Διαθεματική, μαθητοκεντρική προσέγγιση του δημοτικού τραγουδιού «Του γιοφυριού 

της Άρτας» με τη χρήση των Τ.Π.Ε. ……………………………………………………………..………... Σελ. 36 

5. Διερεύνηση της ανάπτυξης της δημιουργικής σκέψης στην Εικαστική Αγωγή με τη χρήση 

των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών.  …………………………………………….... Σελ.48 

6. Δομημένος Προγραμματισμός - Διερεύνηση της δομής επανάληψης Για ... από ... μέχρι 

με τη χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού Γλωσσομάθεια. ……………………….………. Σελ. 60 

7. Εκπαιδευτικό Σενάριο Προσχολικής Εκπαίδευσης. Ο καιρός αλλάζει. …….....………… Σελ. 71 

8. Ελεύθερο Λογισμικό Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα στην Ελληνική Πρωτοβάθμια και Δευτε-

ροβάθμια Εκπαίδευση. ………………………………………………………………………….…………….. Σελ. 81 

9. Έμφυλο ψηφιακό χάσμα. Βιβλιογραφική ανασκόπηση αναφορικά με το φύλο και τις ανι-

σότητες στη χρήση των Τ.Π.Ε στην εκπαίδευση. ……………………………………….……..…... Σελ. 92 

10. Η αξιοποίηση εκπαιδευτικών ιστοσελίδων για τη διδασκαλία Αγγλικών σε νήπια. .…..……… 

…………………………………………………………………………………………………………………..….…... Σελ. 100 

11. Η διδασκαλία της γαλλικής ως ξένης γλώσσας με χρήση κόμικς.  ..……………………... Σελ. 111 

12. Η προσέγγιση του έργου του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη με τη συνδρομή του διαδι-

κτύου. ………………………………………………………………………………………….……….…………... Σελ. 120 

13. Η χρήση του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από άτομα στο φάσμα του 

αυτισμού. ……………………………………………………………………………………………………..…... Σελ. 128 

14. Μαθαίνοντας έξω από την τάξη. Δημιουργώντας ηλεκτρονικά μαθήματα κατάλληλα για 

κινητές συσκευές. …………………………………………………………………………………….………... Σελ. 140 

15. Μαθαίνοντας τον προγραμματισμό μέσω της χρήσης έξυπνων κινητών συσκευών στην 

Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με το περιβάλλον App Inventor. ………..…… 

…………………………………………………………………………………………………………….………..…... Σελ. 149 

16. Μια πρόταση αξιοποίησης των ΤΠΕ στη διδασκαλία της ενότητας "Προφορικός και Γρα-

πτός Λόγος - Διάλογος" της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Α' Λυκείου.  ………………… Σελ. 157 
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17. Ο Όμιλος Πληροφορικής στο πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων: Σχεδιασμός 

και υλοποίηση ενός ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού παιχνιδιού με το MS KODU και η πλατ-

φόρμα εφαρμογής του. ……………………………………………………………..……….……………... Σελ. 170 

18. Ποια η χρήση των blogs εκπαιδευτικών στην εκπαίδευση. Η περίπτωση των ιστολογίων 

εκπαιδευτικών ΠΕ60 στην Ελλάδα. ……………………………………………………..……………... Σελ. 182 

19. Πολιτιστικό πρόγραμμα με web2 και εικονογραφημένη αφήγηση.  …………………... Σελ. 193 

20. To e-book στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.  ………………………………………….…………... Σελ. 204 

21. To Weebly ως διαδραστικό εκπαιδευτικό εργαλείο στη διδακτική πράξη. ……..…... Σελ. 209 

22. Το Ολοκαύτωμα των Εβραίων της Θεσσαλονίκης. Μια διδακτική πρόταση με αξιοποίηση 

των Νέων Τεχνολογιών. ……………………………………………………………………….……..……... Σελ. 219 

23. Το σταυρόλεξο ως εργαλείο για εκμάθηση εννοιών, ανακεφαλαίωση και ενεργητική μά-

θηση.  ………………………………………………………………………………………………….……..……... Σελ. 228 
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Αξιολόγηση της πλατφόρμας «Γλώσσα για ΕΠΑΛ»: Μεθοδολογία και αποτελέσματα 
 

Ι. Αντωνίου-Κρητικού*, Π. Μποτίνη**, Κ. Οικονόμου* 
Γλωσσολόγοι – Ερευνήτριες ΙΕΛ/Ε.Κ. «Αθηνά» 

Φιλόλογος – Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια ΙΕΛ/Ε.Κ. «Αθηνά»  
agianna@ilsp.gr, pbotini@ilsp.gr, enadia@ilsp.gr 

 
Περίληψη 

Στόχος της εισήγησης είναι η καταγραφή της μεθοδολογίας που εφαρμόστηκε στο πλαίσιο 
της αξιολόγησης ενός διαδικτυακού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος που αναπτύχθηκε προ-
κειμένου να καλύψει τις γλωσσικές ανάγκες των μαθητών των Επαγγελματικών Λυκείων 
(ΕΠΑΛ). Η αξιολόγηση της πλατφόρμας «Γλώσσα για ΕΠΑΛ» ακολούθησε την πορεία ανά-
πτυξης του έργου. Παράλληλα με τη συνεχιζόμενη αξιολόγηση από την ομάδα σχεδιασμού 
και υλοποίησης του έργου, όλα τα δομικά στοιχεία της εφαρμογής αξιολογήθηκαν και από 
δυνητικούς χρήστες ως προς την επάρκεια και ποιότητα του γλωσσικού υλικού, τη φιλικό-
τητα προς το χρήστη και γενικά τη λειτουργικότητα του συστήματος. Στο πλαίσιο της εισή-
γησης αυτής περιγράφονται οι φάσεις αξιολόγησης της πλατφόρμας «Γλώσσα για ΕΠΑΛ» 
και παρατίθενται τα αποτελέσματα της στατιστικής επεξεργασίας των ερωτηματολογίων 
που συμπληρώθηκαν από μαθητές και εκπαιδευτικούς. 

Λέξεις - Κλειδιά: Διδασκαλία γλώσσας στα ΕΠΑΛ, αξιολόγηση εκπαιδευτικής εφαρμογής  
 

Εισαγωγή  

Η πλατφόρμα «Γλώσσα για ΕΠΑΛ» (www.ilsp.gr/epal) αναπτύχτηκε από το Ινστιτούτο Επε-
ξεργασίας του Λόγου/Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» στο πλαίσιο του έργου «Σχεδιασμός, υ-
λοποίηση διαδικτυακής πλατφόρμας και συνοδευτικών εργαλείων γλωσσικής τεχνολογίας 
για την υποστήριξη του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας στην Τ.Ε.Ε.» του Επιχειρη-
σιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά βίου Μάθηση».  

Σύμφωνα με έρευνα του Υπουργείου Παιδείας (2011α), οι μαθητές των Επαγγελματικών 
Λυκείων (ΕΠΑΛ) αποτελούν μια ομάδα με χαρακτηριστικά που τους διαφοροποιούν από τις 
ομάδες του μαθητικού πληθυσμού που φοιτούν στα Γενικά Λύκεια. Στην πλειονότητά τους 
εμφανίζουν μαθησιακές δυσκολίες, έχουν βίαιη συμπεριφορά, οικογενειακά προβλήματα, 
χαμηλή αυτοεκτίμηση, ενώ μεγάλος αριθμός από αυτούς δεν έχει πρώτη γλώσσα την ελλη-
νική (Παπαναστασίου, 2012). Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στη γλωσσική επάρκεια, οι μαθητές 
των ΕΠΑΛ παρουσιάζουν μεγάλα κενά, μεταξύ άλλων, στην κατανόηση και παραγωγή της 
ελληνικής γλώσσας, στην ορθογραφία, γραμματική και δόμηση ενός κειμένου (ibid).  

Σε παρόμοια συμπεράσματα κατέληξε και έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε τέσσερα Ε-
παγγελματικά Λύκεια της πόλης των Ιωαννίνων (Ράπτη & Κατσάνου, 2007). Με βάση τα πο-
ρίσματα της έρευνας αυτής, οι μαθητές της Α΄ Λυκείου, στην πλειονότητά τους, δεν γνώρι-
ζαν τι είναι η παράγραφος και τα σημεία στίξης, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούν μεγάλες 
περιόδους χωρίς κύρια πρόταση. Επιπλέον «[…] από τα γραπτά έλειπαν οι τόνοι και παρα-
τηρήθηκε έντονα το φαινόμενο της δυσορθογραφίας. Σε γενικές γραμμές ήταν γραπτά χω-
ρίς συνοχή, οι μαθητές δεν είχαν κάτι ουσιώδες να ανακοινώσουν, έγραψαν κείμενα με πο-
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λύ μικρή έκταση, με φτωχό περιεχόμενο, λιγοστά επιχειρήματα, κείμενα που δεν ήταν ολο-
κληρωμένα με αρχή, μέση και τέλος» (ibid). 

Είναι γεγονός ότι η έλλειψη ικανοποιητικής γλωσσικής ικανότητας στους μαθητές που φοι-
τούν στα ΕΠΑΛ δημιουργεί ανησυχίες για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται στη χώρα 
μας η επαγγελματική εκπαίδευση, αφού την προτιμούν μαθητές με χαμηλή επίδοση (Χαρα-
λαμπόπουλος & Χατζησαββίδης, 1997). Τα γλωσσικά κενά και τη μειωμένη απόδοση των 
μαθητών των ΕΠΑΛ στο μάθημα της γλώσσας φιλοδοξεί να καλύψει η εισαγωγή του 2ωρου 
υποστηρικτικού μαθήματος κατά το σχολικό έτος 2011-2012 στο πλαίσιο του οποίου εντά-
χθηκε και η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) (Υ-
πουργείο Παιδείας, 2011β).  
 

Περιγραφή της πλατφόρμας «Γλώσσα για ΕΠΑΛ» 

Η πλατφόρμα «Γλώσσα για ΕΠΑΛ» είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον διδασκαλί-
ας/μάθησης που σχεδιάστηκε για να ενισχύσει το 2ωρο υποστηρικτικό μάθημα της ελληνι-
κής γλώσσας στα ΕΠΑΛ. Στο πλαίσιο αυτό, έχει αναπτυχθεί ένα περιβάλλον για το μαθητή, 
καθώς και ένα περιβάλλον για τον καθηγητή το οποίο έχει εμπλουτιστεί με πρόσθετες λει-
τουργίες (Antoniou-Kritikou et al., 2014). Τα δύο αυτά περιβάλλοντα υποστηρίζονται από 
μία κοινή βάση δεδομένων και η πρόσβαση γίνεται με ξεχωριστό κωδικό και μυστική λέξη 
για κάθε χρήστη.  

Το περιβάλλον του μαθητή 
 
Ο μαθητής έχει πρόσβαση στα ακόλουθα δομικά στοιχεία: 

• 100 δομημένα μαθήματα γλώσσας 
• 30 επαναληπτικά τεστ 
• Πρόσθετα μαθήματα τα οποία έχει καταχωρίσει ο εκπαιδευτικός 
• Λεξικό με 11.500 λήμματα 

  
Αναλυτικότερα, τα 100 μαθήματα γλώσσας περιλαμβάνουν τα γλωσσικά φαινόμενα που 
αναφέρονται στις οδηγίες για το υποστηρικτικό μάθημα γλώσσας και έχουν «γλωσσοκε-
ντρικό στόχο» αφού επιδιώκουν, μεταξύ άλλων, την κατανόηση των γραμματικοσυντακτι-
κών φαινομένων και του ρόλου της στίξης στο γραπτό λόγο, την ποικιλότητα των κειμένων 
κ.ά. (Υπουργείο Παιδείας, 2011β: 6).  

Καθένα από τα μαθήματα περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες:  

α) Αφόρμηση: σύντομη εισαγωγή στο γλωσσικό φαινόμενο με αξιοποίηση της κει-
μενοκεντρικής προσέγγισης (άρθρα εφημερίδων, επιστημονικά κείμενα, λογοτεχνία 
κ.ά.) 

β) Θεωρία: σύντομη παρουσίαση του γλωσσικού φαινομένου  

γ) Ασκήσεις εμπέδωσης: 200 ασκήσεις κλιμακούμενης δυσκολίας  
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Το λεξικό γενικής γλώσσας και ορολογίας περιλαμβάνει αφενός μεν τις πιο συχνές λέξεις 
και φράσεις που σχετίζονται με την καθημερινή ζωή και, αφετέρου, λέξεις από διαφορετι-
κούς επιστημονικούς τομείς που σχετίζονται με την Τεχνική Εκπαίδευση. Κάθε λήμμα περι-
λαμβάνει ένα ή περισσότερα ερμηνεύματα, παραδείγματα χρήσης και σχετικές λέξεις. 

Το περιβάλλον του καθηγητή 
 
Προκειμένου να υποστηριχθούν όλοι οι συντελεστές του γλωσσικού μαθήματος (φιλόλογοι 
ΕΠΑΛ, Σχολικοί Σύμβουλοι, Περιφερειακοί Διευθυντές κ.ά.), στο περιβάλλον του καθηγητή 
έχουν προστεθεί και τα ακόλουθα δομικά στοιχεία: 

• Διαγνωστικά τεστ: αποθετήριο με τα κατατακτήρια τεστ που δίνονται στους μαθη-
τές στην αρχή της σχολικής χρονιάς  

• Εκθέσεις Σχολικών Συμβούλων, διδασκόντων κ.ά.  
• Forum για την ανταλλαγή απόψεων σε θέματα που αφορούν στα ΕΠΑΛ 
• Σύστημα διαχείρισης: δυνατότητα καταχώρισης μεμονωμένων χρηστών, δημιουρ-

γίας τάξεων, παρακολούθησης της επίδοσης των μαθητών τους, καθώς και δη-
μιουργίας νέων μαθημάτων (Πρόσθετα μαθήματα) με ποικιλία δραστηριοτήτων 
(αφόρμηση, θεωρία και ασκήσεις διαφόρων εργονομιών, δημιουργία υπερσυνδέ-
σμων με πολυμεσικό υλικό κ.ά.).  

 
Μεθοδολογία αξιολόγησης της πλατφόρμας  

Η αξιολόγηση της πλατφόρμας «Γλώσσα για ΕΠΑΛ» αποτελεί διαδικασία που συμπορεύεται 
με την ανάπτυξη του έργου. Καθόλη τη διάρκεια του έργου η ομάδα υλοποίησης πραγμα-
τοποιούσε συνεχείς ελέγχους σε όλα τα τμήματα του λογισμικού, ώστε να εξασφαλιστεί η 
αρτιότητα του διδακτικού υλικού, η καταλληλότητα των γραφικών και η λειτουργικότητα 
του συστήματος. Παράλληλα, η πλατφόρμα αξιολογήθηκε και από δυνητικούς χρήστες σε 
δύο φάσεις.  

Η Α΄ φάση αξιολόγησης είχε διαμορφωτικό χαρακτήρα και στόχο να αξιολογηθούν οι σχε-
διαστικές αρχές της εφαρμογής και ο κατάλογος των γλωσσικών φαινομένων που θα περι-
λαμβάνονται στην πλατφόρμα. Στη φάση αυτή, αξιολογήθηκαν όλα τα δομικά στοιχεία της 
πλατφόρμας με δείγμα υλικού, ενώ στη Β΄ φάση αξιολογήθηκε η τελική έκδοση της πλατ-
φόρμας με όλο το διδακτικό υλικό. 

Ως εργαλεία αξιολόγησης και στις δύο φάσεις χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια. Είναι 
γεγονός ότι δεν είναι δυνατόν να γνωρίζει κανείς πόση σημασία δίνουν οι ερωτηθέντες στο 
ερωτηματολόγιο και με πόση σοβαρότητα το αντιμετωπίζουν (Ackroyd & Hughes, 1981). 
Επιπλέον, όπως επισημαίνουν οι ίδιοι ερευνητές, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε σε ποιο 
βαθμό οι ερωτώμενοι έχουν επιβάλει τις δικές τους υποθέσεις ή ερμηνείες στις ερωτήσεις 
που τους υποβάλλονται. Ωστόσο, επελέγη η χρήση των ερωτηματολογίων, επειδή επιτρέπει 
τη συλλογή υλικού σε μεγάλη έκταση και σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ η στα-
τιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων μπορεί να γίνει με επιστημονικό τρόπο. 
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Α΄ φάση: διαμορφωτική αξιολόγηση 
Κατά το σχεδιασμό του έργου είχε προβλεφθεί μία πρώτη αξιολόγηση από εκπαιδευτικούς, 
προκειμένου να διαπιστωθεί εάν το λογισμικό καλύπτει τις ανάγκες της ομάδας-στόχου και 
κατά πόσο χρειάζεται να βελτιωθεί ως προς τη φιλικότητα και την αποτελεσματικότητά του. 
Στο πλαίσιο αυτό, την 1η Απριλίου 2013 οργανώθηκε από το ΙΕΛ/Ε.Κ. «Αθηνά» σε συνεργα-
σία με τη Διεύθυνση Σπουδών Β΄βαθμιας Εκπαίδευσης (Τμήμα Τεχνικής Εκπαίδευσης), μία 
ημερίδα για την παρουσίαση της πλατφόρμας σε μικρό αριθμό εκπαιδευτικών (5 φιλόλογοι 
ΕΠΑΛ). Χρησιμοποιήθηκε ένα προσχέδιο πρωτότυπου (mock-up prototype) της πλατφόρμας 
που περιελάμβανε 31 δομημένα μαθήματα γλώσσας, ένα λεξικό με 1200 περίπου λήμματα 
και τον κατάλογο με τους τίτλους των 100 μαθημάτων.  

Κατά την παρουσίαση έγινε εκτενής αναφορά σε όλα τα δομικά στοιχεία της πλατφόρμας. 
Στη συνέχεια δόθηκαν στους συμμετέχοντες κωδικοί πρόσβασης με την παράκληση να 
πλοηγηθούν στην πλατφόρμα και να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις 
σχετικά με τη χρησιμότητα των διαφόρων δομικών στοιχείων της εφαρμογής, καθώς και με 
ερωτήσεις που θα βοηθούσαν τους δημιουργούς να λάβουν αποφάσεις σχετικά με κάποιες 
σχεδιαστικές αρχές της πλατφόρμας. 

Παρόλο που, σε κάποιες περιπτώσεις, η διαμορφωτική αξιολόγηση μπορεί να οδηγήσει 
ακόμα και σε επανασχεδιασμό της λειτουργικότητας του συστήματος και του υλικού 
(Geissinger, 1997), στην περίπτωση της πλατφόρμας «Γλώσσα για ΕΠΑΛ» δεν χρειάστηκε να 
πραγματοποιηθούν σημαντικές αλλαγές.  

Γενικά, η εκτίμηση των εκπαιδευτικών για την υπό ανάπτυξη πλατφόρμα ήταν πολύ θετική. 
Πιο συγκεκριμένα, θεώρησαν ότι το υλικό ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μαθητών ΕΠΑΛ 
(σε ποσοστό 100%), η αισθητική της πλατφόρμας είναι πολύ καλή (σε ποσοστό 100%) και η 
εργονομία του λεξικού είναι λειτουργική (σε ποσοστό 100%). Με βάση τις απαντήσεις που 
δόθηκαν στα ερωτηματολόγια υιοθετήθηκαν τα εξής: α) η θεματική και όχι η αλφαβητική 
κατάταξη των μαθημάτων γλώσσας, β) η ενσωμάτωση ασκήσεων χωρίς περιορισμό στον 
αριθμό των ερωτήσεων, γ) η καταχώριση των εκθέσεων για την πορεία του υποστηρικτικού 
μαθήματος από το Υπουργείο Παιδείας (και όχι από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς) και δ) 
η καταχώριση των διαγνωστικών τεστ που χρησιμοποιούνται στην αρχή κάθε χρονιάς με το 
όνομα του σχολείου (και όχι του εκπαιδευτικού).  

Τέλος, η δημιουργία πρόσθετων μαθημάτων θεωρήθηκε, σε ποσοστό 60%, δύσκολη, παρό-
λο που οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι οι σχετικές οδηγίες ήταν σαφείς. Το γε-
γονός και μόνο ότι κανείς δεν καταχώρισε στη συνέχεια υλικό -έστω και μία φορά- στο σύ-
στημα διαχείρισης του λογισμικού, αποδεικνύει την επιτακτική ανάγκη καθιέρωσης πολύω-
ρων επιμορφωτικών σεμιναρίων στη χρήση του εργαλείου διαχείρισης υλικού, πριν από 
οποιοδήποτε αίτημα για την αξιοποίησή του. 

Β΄ φάση: τελική αξιολόγηση 
 
Με την ολοκλήρωση του έργου, έλαβε χώρα η Β΄ φάση αξιολόγησης κατά την οποία συ-
μπληρώθηκαν ερωτηματολόγια από μεγαλύτερο αριθμό διαφορετικών χρηστών (μαθητές, 
εκπαιδευτικούς και Σχολικούς Συμβούλους). 
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Α) Αξιολόγηση από εκπαιδευτικούς 

Με βάση τα δεδομένα που προέκυψαν από την Α΄ φάση αξιολόγησης, κρίθηκε απαραίτητο 
να οργανωθούν σεμινάρια επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στη χρήση της πλατφόρμας 
«Γλώσσα για ΕΠΑΛ» προκειμένου, στη συνέχεια, οι εκπαιδευτικοί αυτοί να υιοθετήσουν το 
λογισμικό στη διδακτική πράξη. Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν 46 ώρες επιμόρφωσης, συ-
μπεριλαμβανομένης και μιας ημερίδας που απευθυνόταν αποκλειστικά σε Σχολικούς Συμ-
βούλους των φιλολόγων. Πιο συγκεκριμένα, οργανώθηκαν οκτώ (8) 5ωρα επιμορφωτικά 
σεμινάρια στην Αθήνα, την Πάτρα και τη Θεσσαλονίκη, τα οποία παρακολούθησαν συνολι-
κά 122 εκπαιδευτικοί (φιλόλογοι των ΕΠΑΛ και του Γενικού Λυκείου, Σχολικοί Σύμβουλοι). 

Το πρόγραμμα κάθε 5ωρου επιμορφωτικού σεμιναρίου περιελάμβανε τις εξής φάσεις: α) 
Παρουσίαση των δομικών στοιχείων της πλατφόρμας, β) Παρουσίαση του περιβάλλοντος 
του μαθητή, γ) Παρουσίαση του περιβάλλοντος του καθηγητή, δ) Ελεύθερη πλοήγηση των 
καθηγητών στην πλατφόρμα, ε) Παρουσίαση της διαδικασίας δημιουργίας ενός πρόσθετου 
μαθήματος (Παρώνυμα) και στ) Δημιουργία από τους εκπαιδευτικούς ενός νέου μαθήματος 
(Υπώνυμα – Υπερώνυμα) ακολουθώντας τις αναλυτικές οδηγίες που τους δόθηκαν.  

Στη συνέχεια κλήθηκαν οι εκπαιδευτικοί να συμπληρώσουν (επώνυμα ή ανώνυμα) ένα ηλε-
κτρονικό ερωτηματολόγιο το οποίο περιελάμβανε 18 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που 
κάλυπταν όλα τα δομικά στοιχεία της πλατφόρμας (μαθήματα γλώσσας, λεξικό, ασκήσεις 
κ.ά.) καθώς και μία ανοικτή ερώτηση στην οποία μπορούσαν να διατυπώσουν πρόσθετες 
παρατηρήσεις και σχόλια. Οι ερωτήσεις αφορούσαν τόσο στο περιβάλλον μάθησης και στη 
λειτουργικότητά του (π.χ. «Η πλατφόρμα «Γλώσσα για ΕΠΑΛ» είναι, από αισθητικής άπο-
ψης, φιλική για την ηλικία της ομάδας-στόχου;», «Κρίνετε χρήσιμη τη δυνατότητα προσθή-
κης υλικού από το διδάσκοντα;»), όσο και στο περιεχόμενο (π.χ. «Πιστεύετε ότι τα 100 μα-
θήματα ανταποκρίνονται στις γλωσσικές ανάγκες των μαθητών των ΕΠΑΛ;», «Είναι αξιο-
ποιήσιμα τα Επαναληπτικά τεστ στην εκπαιδευτική διαδικασία;»). Συνολικά, ενενήντα πέντε 
(95) εκπαιδευτικοί συμπλήρωσαν το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο.  

Το σύνολο σχεδόν των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην Επιμόρφωση και αξιολόγησαν 
την πλατφόρμα «Γλώσσα για ΕΠΑΛ» έκρινε θετικά τη χρησιμότητά της, θεωρώντας ότι α-
νταποκρίνεται στις ανάγκες των μαθητών των ΕΠΑΛ.  

Στις περισσότερες ερωτήσεις του ερωτηματολογίου, οι απαντήσεις ήταν θετικές σε ποσοστό 
μεγαλύτερο του 95%. Για παράδειγμα, στην 3η ερώτηση που αφορά στη δυνατότητα αξιο-
ποίησης της πλατφόρμας για αυτομάθηση, το 99% των ερωτηθέντων απάντησε θετικά. Μό-
νο σε δύο ερωτήσεις παρατηρείται ποικιλία στις απαντήσεις. Συγκεκριμένα, στην 8η ερώ-
τηση: «Πώς θα χαρακτηρίζατε το επίπεδο δυσκολίας των ασκήσεων για τους μαθητές;», το 
9% των εκπαιδευτικών το χαρακτήρισε «Πολύ εύκολο», το 26% «Εύκολο», το 63% «Μέτριο» 
και μόνο το 1% «Καθόλου εύκολο». Στη 16η ερώτηση: «Κρίνετε εύκολη τη διαδικασία δη-
μιουργίας μαθημάτων (με αφόρμηση, θεωρία, ασκήσεις) από τον καθηγητή;» το 5% των 
εκπαιδευτικών το χαρακτήρισε «Πάρα πολύ εύκολο», το 16% «Πολύ εύκολο», το 43% «Εύ-
κολο», το 33% «Μέτριο» και μόλις το 3% «Καθόλου εύκολο».  
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Τα σχόλια και οι παρατηρήσεις 43 εκπαιδευτικών που εξέθεσαν τις απόψεις τους στην τε-
λευταία ανοικτή ερώτηση ήταν ιδιαίτερα θετικά (π.χ. «Ευχάριστη και πρωτότυπη πλατφόρ-
μα για τους καθηγητές κυρίως όμως για τους μαθητές που σίγουρα θα εντυπωσιαστούν»).  

Ελάχιστα αρνητικά σχόλια για την πλατφόρμα διατυπώθηκαν στην τελευταία ανοικτή ερώ-
τηση. Το πρώτο σχόλιο αναφέρει: «Στην ερώτηση αν είναι εύκολη η διαδικασία δημιουργί-
ας μαθημάτων παρατηρώ ότι αν και η διαδικασία είναι εύκολη (ιδίως όταν κανείς εξοικειω-
θεί), ωστόσο είναι χρονοβόρα και ίσως για κάποιους συναδέλφους αποτρεπτική». Το δεύ-
τερο αφορούσε στη σύνδεση λέξης του κειμένου με πολυμεσικό υλικό (δημιουργία θερμής 
λέξης): «Θα προτιμούσα να είναι πιο εύκολη η χρησιμοποίηση video από το διαδίκτυο». 

Επιπλέον κάποιοι εκπαιδευτικοί αναφέρθηκαν σε γενικότερα προβλήματα των ΕΠΑΛ που 
αφορούσαν στην κατάργηση του μαθήματος της υποστηρικτικής διδασκαλίας που θα έχει 
ως αποτέλεσμα να μην υπάρχει επαρκής χρόνος αξιοποίησης της πλατφόρμας μέσα στην 
τάξη, καθώς και στην περιορισμένη πρόσβαση των φιλολόγων στα εργαστήρια πληροφορι-
κής των σχολείων τους. Είναι γεγονός ότι παρόμοια προβλήματα υλικοτεχνικής υποδομής, 
καθώς και ανελαστικότητας των προγραμμάτων σπουδών -που δεν διευκολύνουν την εισα-
γωγή ΤΠΕ στη διδακτική πρακτική- αναφέρονται στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία 
(Peralta & Costa, 2007, Ανάγνου et al. 2014). Τέλος, η θετική διάθεση απέναντι στην πλατ-
φόρμα «Γλώσσα για ΕΠΑΛ» υπογραμμίζεται και από την προσπάθεια κάποιων εκπαιδευτι-
κών να προτείνουν εναλλακτικούς τρόπους αξιοποίησής της στον προσωπικό χρόνο των 
μαθητών, εκτός σχολείου.  

Β) Αξιολόγηση από μαθητές 

Η πλατφόρμα «Γλώσσα για ΕΠΑΛ» αξιολογήθηκε συνολικά από 32 μαθητές δύο τμημάτων 
της Α΄ Λυκείου, στο 1ο ΕΠΑΛ Αγίας Παρασκευής στις 15 Ιανουαρίου 2014, αφού προηγήθη-
κε πιλοτική εφαρμογή της πλατφόρμας για μία διδακτική ώρα σε κάθε τμήμα. Η οργάνωση 
της διαδικασίας πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τους φιλολόγους του σχολείου, οι 
οποίοι είχαν συμμετάσχει στην Α΄ φάση της αξιολόγησης. 

Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής έγινε μια σύντομη παρουσίαση του εκπαιδευτικού περι-
βάλλοντος και δόθηκαν στους μαθητές κωδικοί πρόσβασης, ώστε να εξερευνήσουν την 
πλατφόρμα μόνοι τους. Ακολουθώντας έντυπες οδηγίες, οι μαθητές πλοηγήθηκαν στην 
Αφόρμηση του μαθήματος «Παρώνυμα», μελέτησαν τη θεωρία και προσπάθησαν να λύ-
σουν ασκήσεις. Τέλος, με την καθοδήγηση των επιμορφωτών πλοηγήθηκαν σε 2 επιπλέον 
μαθήματα γλώσσας.  

Την επόμενη ημέρα, κατά την ώρα του μαθήματος της γλώσσας, οι μαθητές που παρακο-
λούθησαν την πιλοτική εφαρμογή της πλατφόρμας κλήθηκαν να συμπληρώσουν ένα ερω-
τηματολόγιο το οποίο περιελάμβανε γενικές ερωτήσεις, καθώς και ερωτήσεις που αφορού-
σαν στα Μαθήματα Γλώσσας, στο Λεξικό και στα Επαναληπτικά τεστ. 

Οι απαντήσεις των μαθητών παρουσιάζουν μεγαλύτερη ποικιλία από αυτή των διδασκό-
ντων. Για παράδειγμα, σε ερώτηση που αφορά την αισθητική της πλατφόρμας, στο 34% των 
μαθητών δεν άρεσε καθόλου ενώ στο 35% άρεσε πολύ.  
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Σε σχέση με την ερώτηση που αφορά στη χρήση της πλατφόρμας μέσα στην τάξη, η συντρι-
πτική πλειοψηφία των μαθητών απάντησε αρνητικά, ενώ στην ερώτηση που αφορά στην 
αξιοποίησή της στον προσωπικό χρόνο των μαθητών, οι μισοί ακριβώς φάνηκαν να είναι 
διατεθειμένοι να την χρησιμοποιήσουν εκτός μαθήματος.  

Σε ό,τι αφορά στα μαθήματα γλώσσας, το 59% χαρακτήρισε τις ασκήσεις από «πάρα πολύ 
εύκολες» έως «εύκολες», το 25% τις θεώρησε «μέτριες» και το 16% «καθόλου εύκολες». 
Επισημαίνεται ότι στην ίδια ερώτηση η πλειονότητα των καθηγητών χαρακτήρισε τις ασκή-
σεις «μέτριες». Ενδιαφέρουσα ποικιλία απαντήσεων συναντάμε στην 5η ερώτηση, «Πιστεύ-
εις ότι τα 100 μαθήματα της πλατφόρμας καλύπτουν τις ανάγκες σου;» όπου το 31% των 
μαθητών απάντησε «Πάρα πολύ» και «Πολύ», το 19% «Μέτρια», ενώ το 34% των μαθητών 
απάντησε «Λίγο» και το 16% «Καθόλου». 

Γενικά θετικές ήταν οι απόψεις των μαθητών για τα Επαναληπτικά τεστ (69% των μαθητών 
τα θεωρεί χρήσιμα), καθώς και για το Λεξικό, όπου περίπου τα τρία τέταρτα των μαθητών 
(72%) το θεωρούν χρήσιμο.  

Όσον αφορά στην ανοιχτή ερώτηση, οι περισσότεροι μαθητές χαρακτήρισαν την πλατφόρ-
μα «χρήσιμη», «ωραία» και «εύκολη», ενώ ένα μικρότερο ποσοστό «κουραστική», «βαρε-
τή», «ανιαρή» και «αδιάφορη». Κάποιοι διατύπωσαν στην ίδια ερώτηση αντικρουόμενες 
απόψεις ως εξής: «Δεν μου άρεσε ποτέ γιατί δεν το χρησιμοποιώ ποτέ. Και μου αρέσει διότι 
μαθαίνω σωστά πράγματα από αυτό γνώσεις και θα μου διδάξει τι σωστό και τι λάθος κά-
νω»! 

Επίλογος 

Η γλωσσική ικανότητα είναι μια σύνθετη δεξιότητα που κατακτιέται μέσω της γλωσσικής 
πράξης-χρήσης. Η γλώσσα μαθαίνεται πιο εύκολα, όταν προσεγγίζεται ολιστικά σε αυθεντι-
κά επικοινωνιακά πλαίσια (Stosky, 1984). Για να περάσει, όμως, κανείς στη γλωσσική πράξη 
πρέπει πρώτα να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει σωστά τα «μέσα γλωσσικής παραγωγής» 
(Τσολάκης, 1990). Γραμματική, συντακτικό, προσδιορισμοί, κατηγορούμενα κ.λπ. συνιστούν 
τα «μέσα» με τα οποία ο άνθρωπος καθίσταται ικανός να επικοινωνήσει. «Η γλωσσική ικα-
νότητα είναι ένα σύνολο από γραμματικούς κανόνες που επιτρέπουν στον ομιλητή να είναι 
δημιουργικός και να παράγει με ευκολία ένα δυνάμει άπειρο αριθμό νέων, πρωτότυπων 
προτάσεων και αντίστοιχα στον ακροατή να αποκωδικοποιεί τις προτάσεις αυτές» (Πύλη 
για την ελληνική γλώσσα). 

Στο σημείο αυτό, φαίνεται ότι οι ΤΠΕ μπορούν να παίξουν υποστηρικτικό ρόλο τόσο στη 
διαδικασία αυτομάθησης όσο και σε περιβάλλον τάξης, όπως κατέστη σαφές και στην πε-
ρίπτωση της αξιολόγησης της πλατφόρμας «Γλώσσα για ΕΠΑΛ» από εκπαιδευτικούς και 
μαθητές.  

Κατά την πιλοτική εφαρμογή της πλατφόρμας «Γλώσσα για ΕΠΑΛ», οι μαθητές συμμετείχαν 
με ενδιαφέρον στις δραστηριότητες εξερεύνησης της πλατφόρμας και, στη συνέχεια, αντα-
ποκρίθηκαν με αρκετά θετικά σχόλια στην αξιολόγηση. Ακόμη και οι μη θετικές παρατηρή-
σεις τους δεν συγκέντρωσαν ικανό ποσοστό, ώστε να οδηγήσουν στην ανάγκη κάποιων αλ-
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λαγών στην πλατφόρμα. Εξάλλου, δεν αναμενόταν να ενθουσιάσει τους ανήσυχους εφή-
βους μία εκπαιδευτική πλατφόρμα που έχει, μάλιστα, σχέση με το μάθημα της γλώσσας. 

Αντίθετα, οι εκπαιδευτικοί αξιολόγησαν πολύ θετικά την πλατφόρμα και, μάλιστα, πολλοί 
ήταν αυτοί που συμπλήρωσαν την ανοικτή ερώτηση με ενθουσιώδη σχόλια. Κάποιοι που 
ήταν εξοικειωμένοι με τις ΤΠΕ ζήτησαν να γίνουν διαχειριστές της πλατφόρμας στο σχολείο 
τους, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί και από τους συναδέλφους τους. Πολλοί ήταν αυτοί 
που υποσχέθηκαν να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα κατά την ώρα του μαθήματος της 
γλώσσας, δεδομένου ότι έχει πλέον καταργηθεί το 2ωρο υποστηρικτικό μάθημα γλώσσας 
στα ΕΠΑΛ. Άλλοι ικανοποιήθηκαν με τη δυνατότητα πρόσβασης σε πρόσθετο διδακτικό υλι-
κό για τη γλώσσα. Αξίζει να σημειωθεί ότι κάποιοι από τους εκπαιδευτικούς -οι οποίοι στο 
σχολείο τους δεν έχουν σύνδεση με το Διαδίκτυο- σκέφτηκαν να χρησιμοποιούν την πλατ-
φόρμα από το σπίτι τους, προκειμένου να καθοδηγούν την αυτομάθηση των μαθητών τους, 
η οποία θα πραγματοποιείται, αναγκαστικά, εκτός σχολείου. Η λύση αυτή επιτρέπει στην 
πλατφόρμα να αξιοποιηθεί, πέρα από τη σύγχρονη και στο πλαίσιο της ασύγχρονης εκπαί-
δευσης ξεπερνώντας τους χωροχρονικούς περιορισμούς. Οι παραπάνω προτάσεις των εκ-
παιδευτικών αποδεικνύουν ότι η αξιολόγηση σε ευρύτερο πεδίο εφαρμογής, μπορεί να α-
ναδείξει εκ των υστέρων ωφέλειες που προκύπτουν από τη χρήση της πλατφόρμας 
(Geissinger, 1997). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι διδάσκοντες θεώρησαν πολύ σημαντική την έμφαση που δόθηκε 
στην επιμόρφωση, ιδιαίτερα όσον αφορά στο ανοιχτό κομμάτι της πλατφόρμας, όπου κλή-
θηκαν να δημιουργήσουν και να καταχωρίσουν τα δικά τους μαθήματα. Η καθοδήγηση και 
η ενθάρρυνση που έλαβαν από την υποστηρικτική ομάδα κρίθηκε από τους ίδιους απαραί-
τητη με αποτέλεσμα να σχηματίσουν θετική εικόνα για το λογισμικό. Διαφαίνεται για άλλη 
μια φορά ότι μια σωστά οργανωμένη επιμορφωτική προσπάθεια μπορεί να αμβλύνει σε 
μεγάλο βαθμό την τεχνοφοβία που ακόμα αισθάνονται πολλοί έλληνες εκπαιδευτικοί και, 
ως εκ τούτου, να οδηγήσει σε αποτελεσματικότερη ένταξη των ΤΠΕ στη σχολική πρακτική 
(Vosniadou & Kollias, 2001, Μπακιρτζή-Σαρδέλη, 2014).  

Εν κατακλείδι, η αναπλαισίωση των υφιστάμενων διδακτικών προσεγγίσεων του γλωσσικού 
μαθήματος στην προοπτική του κριτικού εγγραμματισμού μπορεί να επιτευχθεί μέσα από 
τη συνδυαστική χρήση των ΤΠΕ, προκειμένου αφενός μεν οι μαθητές να εξοικειωθούν με τα 
«μέσα γλωσσικής παραγωγής» και, αφετέρου, να συνειδητοποιήσουν τη λειτουργία της 
γλώσσας και των δυνατοτήτων της μέσα από τη δημιουργική διαδικασία της συνεχούς ανα-
ζήτησης στο πλαίσιο καταστάσεων συμμετοχικής δράσης. Προϋπόθεση sine qua non απο-
τελεί η κατάλληλη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση εκπαιδευτικών εφαρ-
μογών και σύγχρονων εκπαιδευτικών κοινωνικών δικτύων σε επίπεδο τάξης. 
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Περίληψη 

Η ένταξη των ΤΠΕ σε όλα τα μαθήματα αποτελεί σημαντικό στόχο αλλά και πρόκληση για το 
σύγχρονο σχολείο, καθώς διαμορφώνει τις συνθήκες για την ενεργό εμπλοκή εκπαιδευτι-
κών και μαθητών/τριών σε μια μαθησιακή διαδικασία η οποία παρέχει ευκαιρίες για συ-
νεργασία και διαμεσολαβήσεις ποικιλίας εννοιών και νοημάτων και αξιοποιεί τις ΤΠΕ ως 
γνωστικά εργαλεία για την οργάνωση των δεδομένων των ιδεών, των σκέψεων και των 
συλλογισμών των μαθητών. Στο πεδίο της διδασκαλίας της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγω-
γής, διά του εν λόγω διδακτικού σεναρίου, υποστηρίζουμε τη μαθησιακή διαδικασία μέσα 
από την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στην κατεύθυνση της εξοικείωσης με νέους τρό-
πους επικοινωνίας, της χρήσης του διαδικτύου για την αναζήτηση και την πρόσκτηση της 
πληροφορίας και της εμπλοκής των μαθητών/τριών σε μια μαθησιακή διαδικασία η οποία 
παρέχει πολλαπλές ευκαιρίες για συνεργασία και αλληλεπίδραση. 

Λέξεις - Κλειδιά: μηχανή αναζήτησης, τηλεδιάσκεψη, διδακτικό σενάριο, αλληλεπίδραση, 
ΤΠΕ. 

Εισαγωγή 

Η ένταξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) σε όλα τα μαθήμα-
τα αποτελεί σημαντικό στόχο αλλά και πρόκληση για το σύγχρονο σχολείο, καθώς, από τη 
μια μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην ενεργό εμπλοκή - συμμετοχή όλων των εκπαι-
δευτικών και των μαθητών/τριών του σχολείου στην εκπαιδευτική διαδικασία και από την 
άλλη υπαινίσσεται τη χρήση των ΤΠΕ ως εργαλείων που λειτουργούν ως διανοητικοί συνερ-
γάτες των μαθητών/τριων και, εν δυνάμει, προεκτείνουν τις γνωστικές τους δεξιότητες στην 
κατεύθυνση της οικοδόμησης των γνώσεων μέσω συνεργατικών δραστηριοτήτων μεταξύ 
παιδιών ή/και ενηλίκων, υπογραμμίζοντας, παράλληλα, τη σημασία του πλαισίου στηρίγ-
ματος (scaffolding), της διαμεσολάβησης – διαπραγμάτευσης ποικιλίας εννοιών και νοημά-
των από σημαντικούς άλλους και της θεώρησης των Τ.Π.Ε. ως κοινωνικού φαινομένου και 
στοιχείου κουλτούρας (Κυριαζής & Μπακογιάννης, 2003; Κόμης, 2004; Ρετάλης, 2005; Κου-
λαϊδής, 2007; Κοκκονός, 2013).  
 
Επιπρόσθετα, από το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) του 
Δημοτικού Σχολείου προτείνεται η παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ με συστηματικό τρόπο 
στην κατεύθυνση της πρόσκτησης της πληροφορίας, της οργάνωσης των δεδομένων των 
ιδεών, των σκέψεων και των συλλογισμών των μαθητών, καθώς και της ενεργού εμπλοκής 
τους σε μια μαθησιακή διαδικασία η οποία παρέχει ευκαιρίες για συνεργασία και διαμεσο-
λαβήσεις ποικιλίας εννοιών και νοημάτων (ΔΕΠΠΣ, 2003). 
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Συμβατότητα με το Α.Π.Σ. και Δ.Ε.Π.Π.Σ. 

Το διδακτικό σενάριο που ακολουθεί είναι απόλυτα συμβατό με το Αναλυτικό Πρόγραμμα 
Σπουδών (ΑΠΣ) της Ε΄ Τάξης, καθώς το θέμα «Η ελληνική πολιτεία προστατεύει τα δικαιώ-
ματά μας» αποτελεί κεφάλαιο του βιβλίου της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της Ε΄ τά-
ξης. Παράλληλα, σύμφωνα με αυτά που προβλέπει το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προ-
γραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ), το εν λόγω διδακτικό σενάριο υποστηρίζει τη μαθησιακή 
διαδικασία μέσα από την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στην κατεύθυνση της εξοικείω-
σης με νέους τρόπους επικοινωνίας, της χρήσης του διαδικτύου για την αναζήτηση και την 
πρόσκτηση της πληροφορίας και της εμπλοκής των μαθητών/τριών σε μια μαθησιακή δια-
δικασία η οποία παρέχει πολλαπλές ευκαιρίες για συνεργασία και αλληλεπίδραση (ΔΕΠΠΣ, 
2003). 

Προαπαιτούμενες γνώσεις – δεξιότητες 

Ως προς το γνωστικό αντικείμενο, δεν είναι αναγκαίες ιδιαίτερες γνώσεις πέρα από τις γνώ-
σεις για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, που έχουν ήδη αποκτήσει οι μαθητές/τριες της 
Ε΄ τάξης στα πλαίσια του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής.  
Σε επίπεδο δεξιοτήτων χρειάζεται οι μαθητέ/τριες να είναι ικανοί/ες να επισημαίνουν γρα-
πτά ή προφορικά τα κύρια σημεία του θέματος που επεξεργάζονται και να κρατούν ση-
μειώσεις, καθώς και να συνεργάζονται σε βασικό επίπεδο στο πλαίσιο της μικρο-ομάδας. 
Ως προς το χρήση των λογισμικών και των άλλων τεχνολογικών εργαλείων, οι μαθητές/τριες 
είναι απαραίτητο να χειρίζονται ικανοποιητικά για την ηλικία τους το λογισμικό πλοήγησης 
στο διαδίκτυο Internet Explorer, τον επεξεργαστή κειμένου Microsoft Word 2003 (εισαγωγή 
κειμένου και αποθήκευση αρχείου), το λογισμικό Revelation Natutal Art (νεανική έκδοση), 
και τον εκτυπωτή του εργαστηρίου υπολογιστών. 
 
  Σκοποί και στόχοι του διδακτικού σεναρίου 

Ως προς το γνωστικό αντικείμενο 
Να κατανοήσουν οι μαθητές/τριες ότι ακόμη και σε δημοκρατικά οργανωμένες κοινωνίες 
υπάρχουν δικαιώματα των ανθρώπων που παραβιάζονται.  
Να κατανοήσουν ότι οι ίδιοι οι μαθητές στο πλαίσιο του σχολικού περιβάλλοντος μπορούν 
να ορίσουν κανόνες ζωής. 
Να συνειδητοποιήσουν ότι σε περίπτωση παραβίασης δικαιωμάτων μπορούν να ζητήσουν 
τη βοήθεια της νομοθεσίας και των ανεξάρτητων αρχών. 
 

Ως προς τις νέες τεχνολογίες 
Να εξοικειωθούν με τη χρήση και τις λειτουργίες του λογισμικού Revelation Natural Art, 
αξιοποιώντας το ως εργαλείο δημιουργικής έκφρασης. 
Να αξιοποιήσουν τον επεξεργαστή κείμενου Microsoft Word 2003, για τη συγγραφή απλού 
κειμένου και την αποθήκευσή του. 
Να εξοικειωθούν με τη διαδικασία της εκτύπωσης, εκτυπώνοντας τις αφίσες που δημιούρ-
γησαν. 
Να γνωρίσουν βασικές λειτουργίες ενός «Βήματος διαλόγου – συζήτησης», όπως είναι η 
εγγραφή, η ανάγνωση άρθρων, η συγγραφή και η ανάρτηση σχολίων.  
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Να έρθουν σε πρώτη επαφή με τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ως εργαλείου 
επικοινωνίας που παρουσιάζει ξεχωριστό ενδιαφέρον. 
Να γνωρίσουν το λογισμικό skype, αξιοποιώντας το ως εργαλείο επικοινωνίας, αλληλεπί-
δρασης και συνεργασίας με το συνήγορο του παιδιού. 
 

Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία 
Να συνεργαστούν στο επίπεδο της μικρο-ομάδας για την επίτευξη κοινών στόχων. 
Να διευρύνουν τις δεξιότητές τους ως προς την αναζήτηση και την πρόσκτηση της πληρο-
φορίας. 
Να εμπλακούν με ενεργητικό τρόπο στη διαδικασία κατασκευής ομαδικών δημιουργιών - 
τεχνουργημάτων.  
Να οικοδομήσουν τις γνώσεις τους για το πώς η ελληνική πολιτεία προστατεύει τα δικαιώ-
ματά των παιδιών μέσα από τη διαπραγμάτευση εννοιών και νοημάτων με σημαντικούς 
άλλους (συμμαθητές, δάσκαλο και συνήγορο του παιδιού). 
Να εκτιμήσουν τη συμβολή της τεχνολογίας στη διαμόρφωση ενός ελκυστικού περιβάλλο-
ντος μάθησης. 
 

Κριτήρια επιλογής λογισμικού και άλλων τεχνολογικών εργαλείων 

Η επιλογή των λογισμικών και των λοιπών τεχνολογικών εργαλείων, στο πλαίσιο του παρό-
ντος διδακτικού σεναρίου, έγινε με κριτήριο το ότι υπηρετούν με συνέπεια τους σκοπούς 
και τους στόχους του διδακτικού σεναρίου και παράλληλα εκπληρώνουν τις θεωρητικές 
αλλά και πρακτικές συνεπαγωγές της διδακτικής προσέγγισης που παρουσιάζουμε στη συ-
νέχεια, καθώς:  
α) Δίνουν τη δυνατότητα για αναζήτηση και πρόσκτηση της πληροφορίας με έναν εξαιρετι-
κά εύληπτο τρόπο (μηχανή αναζήτησης google).  
β) Διαμορφώνουν ένα ελκυστικό περιβάλλον μάθησης, με το οποίο αλληλεπιδρούν οι μα-
θητές προκειμένου να επιτύχουν σκόπιμα – σχεδιασμένα μαθησιακά αποτελέσματα.  
γ) Προάγουν τη συνεργασία, την αλληλεπίδραση και την επικοινωνία. 
 

Οργάνωση της διδασκαλίας και απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 

Οργάνωση της διδασκαλίας 
Η διδασκαλία πραγματοποιήθηκε για τις τρεις πρώτες διδακτικές ώρες στο εργαστήριο υ-
πολογιστών του σχολείου και έλαβαν μέρος σε αυτή αρχικώς οι είκοσι δύο μαθητές/τριες 
του τμήματος Ε1 και στη συνέχεια οι είκοσι δύο μαθητές του τμήματος Ε2. Σε κάθε υπολο-
γιστή βρισκόταν μια μικρο-ομάδα των δύο ατόμων, η οποία αποτελούνταν από τους μαθη-
τές/τριες που κάθονται στο ίδιο θρανίο στην αίθουσα διδασκαλίας, ώστε να αξιοποιηθούν 
οι δεξιότητες συνεργασίας που έχουν ήδη αναπτυχθεί στο πλαίσιο των λοιπών μαθησιακών 
δραστηριοτήτων, να αποφευχθούν πιθανά εμπόδια στη μαθησιακή διαδικασία λόγω της 
αλλαγής συνεργάτη και να μπορούν οι μαθητές/τριες να συνεχιστούν -χωρίς περαιτέρω 
διευθετήσεις (αλλαγή θέσεων, αλλαγή ομάδας κ.λπ.)- στην αίθουσα διδασκαλίας τυχόν 
προεκτάσεις των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.  
 

Υλικοτεχνική υποδομή 
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- Διαδίκτυο: στο πλαίσιο του παρόντος διδακτικού σεναρίου αξιοποιήθηκε το διαδίκτυο, ως 
πηγή πληροφόρησης στην κατεύθυνση της διεύρυνσης των γνώσεων που έχουν ήδη οι μα-
θητές για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.  

- Τα λογισμικά που είναι απαραίτητα για την υλοποίηση του διδακτικού σεναρίου είναι: 

Internet Explorer: χρησιμοποιήθηκε για την πλοήγηση των μαθητών στο διαδίκτυο. Οι μα-
θητές/τριες εργάστηκαν χρησιμοποιώντας το «Βήμα διάλογου – συζήτησης» τoυ διαδι-
κτυακού τόπου του σχολείου, περιηγήθηκαν στον ιστότοπο του Συνήγορου του Παιδιού, και 
χρησιμοποίησαν τη μηχανή αναζήτησης google για να αναζητήσουν την «πληροφορία» που 
τους ήταν απαραίτητη. 

Microsoft Word 2003: Ο εν λόγω επεξεργαστής κειμένου χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουρ-
γία μιας λίστας με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που θεωρούν οι μαθητές/τριες ότι 
έχουν τη μεγαλύτερη σημασία για τη ζωή τους στο σχολείο. 

Revelation Natural Art: χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία από τους μαθητές/τριες μιας 
αφίσας με θέμα τους κανόνες ζωής στο σχολείο (δικαιώματα και υποχρεώσεις των μαθη-
τών/τριών).  

Skype: το λογισμικό σύγχρονης επικοινωνίας skype χρησιμοποιήθηκε για την πραγματοποί-
ηση τηλεδιάσκεψης με το Συνήγορο του Παιδιού.  

Λογισμικό αλληλογραφίας: χρησιμοποιήθηκε για την επικοινωνία (αποστολή και λήψη μη-
νυμάτων) του σχολείου με το συνήγορο του παιδιού.  

- Αλληλεπιδραστικός πίνακας WiiMote-whiteboard, λειτούργησε επικουρικά για τη δη-
μιουργία άμεσης εποπτείας κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του σε-
ναρίου. 
 

Περιγραφή και τεκμηρίωση του διδακτικού σεναρίου 

Διδακτική προσέγγιση: θεωρητικό πλαίσιο 
Η διδακτική προσέγγιση που έχουμε επιλέξει βασίζεται στις γενικές αρχές και τις θέσεις των 
κοινωνικο-πολιτισμικών θεωριών για τη μάθηση. Βασική παραδοχή των κοινωνικο-
πολιτισμικών προσεγγίσεων είναι ότι όταν ένα άτομο συμμετέχει σ' ένα κοινωνικό σύστη-
μα, η κουλτούρα αυτού του συστήματος και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την ε-
πικοινωνία (κυρίως η γλώσσα) διαμορφώνουν τη γνωστική του συγκρότηση και συνιστούν 
πηγή μάθησης και εξέλιξης (Vygotsky, 1978).  

Δεδομένων των παραπάνω, η όλη εκπαιδευτική διαδικασία λαμβάνει χώρα μέσα σε ένα 
συγκεκριμένο κοινωνικο-πολιτισμικό πλαίσιο το οποίο δημιουργείται από την αλληλεπί-
δραση του ατόμου με άλλα άτομα (συμμαθητές, εκπαιδευτικούς, συνήγορο του παιδιού), 
σε συγκεκριμένες επικοινωνιακές περιστάσεις και μέσω της υλοποίησης κοινών - συλλογι-
κών δραστηριοτήτων, συντελώντας έτσι στην απόλαυση της δημιουργίας και στην ικανο-
ποίηση από την αίσθηση της προσωπικής έκφρασης και καλλιέργειας επικοινωνιακών δε-
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ξιοτήτων σύμφωνα με τις κοινωνικο-πολιτισμικές θεωρήσεις για τη μάθηση (θεωρίες της 
δραστηριότητας και συνεργατικής μάθησης) . 
 

Διδακτική προσέγγιση: μεθοδολογικές επισημάνσεις 
Η διδακτική προσέγγιση που προτείνουμε βασίζονται σε μια αλληλουχία εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων, οι οποίες βρίσκονται σε συμφωνία με τις θεωρητικές αρχές και τις θέσεις 
της διδακτικής προσέγγισης που έχουμε επιλέξει, καθώς και με τα ζητήματα που έχουν τε-
θεί κατά τη φάση της περιγραφής των μαθησιακών στόχων.  
Προτεινόμενες δραστηριότητες: 
α) Εγγραφή μικρο-ομάδων στο «Βήμα διάλογου – συζήτησης» (διάρκεια: μία (1) διδακτική 
ώρα). 
β) Καταγραφή και ανάρτηση των απόψεων των μικρο-ομάδων στο «Βήμα διάλογου – συζή-
τησης» (διάρκεια: μία (1) διδακτική ώρα). 
γ) Δημιουργία αφίσας (διάρκεια: μία (1) διδακτική ώρα). 
δ) Επίσκεψη του συνήγορου του παιδιού στο σχολείο (διάρκεια: 2 διδακτικά μονόωρα). 
 

Διδακτικές ενέργειες και μαθησιακές δραστηριότητες 

Εγγραφή μικρο-ομάδων στο βήμα διαλόγου – συζήτησης  
Έχοντας προηγηθεί «συζήτηση - διαπραγμάτευση» με τους/τις μαθητές/τριες για τα δι-
καιώματα και τις υποχρεώσεις τους (σελίδα 53 στο βιβλίο μαθητή της ΚΠΑ Ε΄ τάξης), οι μα-
θητές/τριες αξιοποιούν το «Βήμα διάλογου – συζήτησης» του διαδικτυακού τόπου του σχο-
λείου, καθώς εκεί κάθε μικρο-ομάδα πρώτα γράφει και αναρτά ένα άρθρο για τα σημαντι-
κότερα δικαιώματα και για τις σημαντικότερες υποχρεώσεις των μαθητών/τριών στο σχο-
λείο, και στη συνέχεια μελετά τα άρθρα που έχουν γράψει οι συμμαθητές/τριες της Ε΄ τά-
ξης. Για την υποστήριξη της διαδικασίας εγγραφής στο «Βήμα διάλογου – συζήτησης» οι 
μαθητές/τριες έχουν στη διάθεσή τους σχετικό φύλλο εργασίας. Εναλλακτικά της χρήσης 
του φύλλου εργασίας ή συμπληρωματικά, ο/η δάσκαλος/α της τάξης μπορεί να υποστηρίξει 
τη διαδικασία εγγραφής στο «Βήμα διάλογου – συζήτησης» κάνοντας χρήση του αλληλεπι-
δραστικού πίνακα του εργαστηρίου υπολογιστών του σχολείου (wiimote whiteboard), ώστε 
οι μαθητές/τριες να έχουν τη δυνατότητα της άμεσης (βήμα προς βήμα) εποπτείας. 

 
Καταγραφή και ανάρτηση των απόψεων των ομάδων  

στο «βήμα διάλογου - συζήτησης» 
Οι μαθητές/τριες αξιοποιούν τον επεξεργαστή κείμενου Microsoft Word 2003, προκειμένου 
να δημιουργήσουν μια λίστα με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που θεωρούν ότι έχουν 
τη μεγαλύτερη σημασία για τη ζωή τους στο σχολείο. Στη συνέχεια, αποθηκεύουν το αρχείο 
που δημιούργησαν, ώστε να μπορούν να το χρησιμοποιήσουν στις επόμενες δραστηριότη-
τες. 

Όταν οι μαθητές/τριες ολοκληρώσουν την καταγραφή των δικαιωμάτων και των υποχρεώ-
σεων τους, εισέρχονται στο «Βήμα διάλογου – συζήτησης» του διαδικτυακού τόπου του 
σχολείου και εκεί αναρτούν τις ήδη καταγεγραμμένες απόψεις τους, τις οποίες ανακτούν 
από το αρχείο κειμένου που τις έχουν αποθηκεύσει και, με τη διαδικασία της «αντιγραφής» 
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και της «επικόλλησης», τις εισάγουν στη σχετική φόρμα του βήματος διάλογου – συζήτη-
σης. 
 

 
Εικόνα 1: Ανάρτηση των απόψεων των ομάδων στο «βήμα διάλογου - συζήτησης» 

 
Οι μαθητές/τριες περιηγούνται στις θεματικές κατηγορίες του Βήματος διάλογου – συζήτη-
σης «ΚΠΑ Ε – Συζητούμε για τα δικαιώματά μας» και «ΚΠΑ Ε – Συζητούμε για τις υποχρεώ-
σεις μας», διαβάζουν - μελετούν τις απόψεις των συμμαθητών τους, συζητούν για αυτές 
στο πλαίσιο της μικρο-ομάδας, τις συγκρίνουν με τις δικές τους και μέσα από τις διαμεσο-
λαβήσεις των νοημάτων δομούν την άποψή τους για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
στο σχολείο. Για την υποστήριξη της παρούσας δραστηριότητας οι μαθητές/τριες θα έχουν 
στη διάθεσή τους σχετικό φύλλο εργασίας. 
 

Δημιουργία αφίσας 
Στα πλαίσια της παρούσας δραστηριότητας, κάθε μικρο-ομάδα μαθητών/τριών έχοντας στη 
διάθεσή της τις δικές της απόψεις, αλλά και τις απόψεις των άλλων μικρο-ομάδων αναφο-
ρικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που θεωρούνται σημαντικά για τη ζωή στο σχο-
λείο, δημιουργεί μια αφίσα για τους κανόνες ζωής στο σχολείο. Για τη δημιουργία της αφί-
σας χρησιμοποιείται το λογισμικό Revelation Natural Art (νεανική έκδοση). Κάθε μικρο-
ομάδα εκτυπώνει την αφίσα που δημιούργησε στον εκτυπωτή του εργαστηρίου υπολογι-
στών. Για την υποστήριξη της παρούσας δραστηριότητας οι μαθητές/τριες θα έχουν στη 
διάθεσή τους το σχετικό φύλλο εργασίας. 
 

 
Εικόνα 2: Δημιουργία αφίσας 
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Επίσκεψη του συνήγορου του παιδιού στο σχολείο 
Στα πλαίσια της σχετικής δραστηριότητας (σελίδα 55 στο βιβλίο μαθητή της ΚΠΑ Ε΄ τάξης) οι 
μαθητές/τριες επισκέπτονται τον διαδικτυακό τόπο του συνήγορου του παιδιού, ενημερώ-
νονται για το ρόλο του και βλέπουν πως μπορεί να τους βοηθήσει σε περίπτωση που τον 
χρειαστούν. Στην κατεύθυνση αυτή, οι μαθητές/τριες χρησιμοποιούν, διά του λογισμικού 
Internet Explorer, τη μηχανή αναζήτησης Google, προκειμένου να αναζητήσουν την ιστοσε-
λίδα του συνήγορου του παιδιού. 
Οι μαθητές/τριες περιηγούνται στον διαδικτυακό τόπο του συνήγορου του παιδιού και ε-
ντοπίζουν την υπερσύνδεση «ο συνήγορος στα σχολεία». Την ακολουθούν, ενημερώνονται 
σχετικά, και εισηγούνται να έρθει ο συνήγορος του παιδιού στο σχολείο για να συζητήσουν 
θέματα – ζητήματα που τους/τις απασχολούν, αντί απλώς να «επιτελέσουν» τη διαδικαστι-
κού χαρακτήρα σχετική δραστηριότητα του βιβλίου του μαθητή. Παράλληλα προκύπτει το 
ερώτημα αν θα είναι εύκολο να επισκεφθεί ο συνήγορος του παιδιού το σχολείο που βρί-
σκεται πολύ μακριά από το γραφείο του στην Αθήνα, και προτείνεται από τους/τις μαθη-
τές/τριες να συνομιλήσουν μαζί του χωρίς να μετακινηθεί, αξιοποιώντας τους υπολογιστές 
και το λογισμικό skype που επιτρέπει να τον βλέπουμε και να τον ακούμε από απόσταση. 
  
Οι μαθητές/τριες επέλεξαν να επικοινωνήσουν μαζί του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
και ξεκίνησε η διαδικασία σύνθεσης του μηνύματος – πρόσκλησης προς το συνήγορο του 
παιδιού για συνέντευξη. Όταν ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτή, ενημερώθηκε άμεσα ο 
Διευθυντής του Σχολείου και έστειλε το μήνυμα στο συνήγορο του παιδιού. 
 

 
Εικόνα 3: Περιήγηση στον διαδικτυακό τόπο του συνήγορου του παιδιού / σύνθεση του μη-

νύματος - πρόσκλησης προς το συνήγορο του παιδιού για συνέντευξη 
 
Ο συνήγορος του παιδιού απάντησε θετικά και ρυθμίστηκαν οι λεπτομέρειες της τηλεδιά-
σκεψης – εικονικής επίσκεψής του στο σχολείο (ώρα, τεχνικά ζητήματα κ.λπ.).  
Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, η τηλεδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε στο χώρο πολλαπλών 
χρήσεων του σχολείου, προκειμένου αφενός να συμμετέχουν ταυτόχρονα οι σαράντα τέσ-
σερις μαθητές/τριες των δύο τμημάτων της Ε΄ τάξης και, αφετέρου να υπάρχει άρτια ηχητι-
κή κάλυψη (μικρόφωνα, ηχεία κ.λπ.). Δεδομένου ότι η τηλεδιάσκεψη είχε διάρκεια περίπου 
σαράντα πέντε λεπτών, κάθε ομάδα μαθητών/τριών αρχικώς έθεσε μόνο ένα ερώτημα προς 
το συνήγορο του παιδιού με την πρόβλεψη ότι αν υπήρχε επιπλέον χρόνος θα υπήρχε και 
δεύτερος γύρος ερωτημάτων. Αν και θεωρείται αυτονόητο, ωστόσο επισημαίνεται, ότι οι 
μικρο-ομάδες επιλέξαν με απόλυτη ελευθερία, το είδος και τον τύπο του ερωτήματος που 
υπέβαλαν στο συνήγορο του παιδιού. 
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Εικόνα 4: Η επικοινωνία του συνηγόρου του παιδιού με τους/τις μαθητές/τριές μας μέσω 

SKYPE 
 

Επέκταση – εμπλουτισμός του διδακτικού σεναρίου 

Η υλοποίηση του εν λόγω διδακτικού σεναρίου ικανοποίησε ιδιαίτερα τους/τις μαθη-
τές/τριες, καθώς είχαν την ευκαιρία: (α) να συμμετάσχουν ενεργά σε δραστηριότητες που 
είχαν νόημα για αυτούς/ες, (β) να οικοδομήσουν τις γνώσεις τους για το πώς η ελληνική 
πολιτεία προστατεύει τα δικαιώματά των παιδιών μέσα από συνεργατικές δραστηριοτήτες 
στις οποίες έλαβαν μέρος τόσο οι ίδιοι/ες όσο και ενήλικες (δάσκαλοι και συνήγορος του 
παιδιού), (γ) να διαπραγματευτούν ποικιλία εννοιών και νοημάτων με σημαντικούς άλλους 
(συμμαθητές, δάσκαλο και συνήγορο του παιδιού), και (δ) να εκτιμήσουν τη συμβολή της 
τεχνολογίας στη διαμόρφωση ενός ελκυστικού περιβάλλοντος μάθησης. 
 
Ωστόσο, τόσο κατά την υλοποίηση του διδακτικού σεναρίου ή κατόπιν προτάσεων των μα-
θητών/τριών που συμμετέχουν ή των εκπαιδευτικών του σχολείου θα μπορούσαν να προ-
κύψουν αλλαγές – τροποποιήσεις στην προτεινόμενη διδακτική – μαθησιακή διαδικασία. 
Για παράδειγμα, εκπαιδευτικοί που δεν είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση του διαδραστικού 
πίνακα, θα μπορούσαν εναλλακτικά να χρησιμοποιήσουν αποκλειστικά και μόνο τα σχετικά 
φύλλα εργασίας. Επιπρόσθετα, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν διαφορετικά λογισμικά 
τόσο για την επεξεργασία κειμένου όσο και για τη δημιουργία της αφίσας.  
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Διαδραστικά βιβλία μαθητή. Στα αχαρτογράφητα ύδατα της ψηφιοποίησης 

Ξανθόπουλος Αναστάσιος  
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 

Διδάκτορας Παιδαγωγικής (PhD, M.Ed.) 
 axantho@sch.gr 

Περίληψη 

Τα σχολικά βιβλία στη χώρα μας ήδη από το 2006 εκδίδονται τόσο σε έντυπη όσο και σε 
ψηφιακή μορφή. Ωστόσο, το 2012, με αφορμή τη συγγραφή των νέων Προγραμμάτων 
Σπουδών, επιχειρήθηκε να «εμπλουτιστεί» ψηφιακά το περιεχόμενό τους με ένα πλήθος 
μαθησιακών πόρων που απαντώνται κυρίως στο Διαδίκτυο ή κατασκευάστηκαν ειδικά για 
τον σκοπό αυτό. Τα ψηφιακά αυτά εγχειρίδια φέρουν τον τίτλο: «Διαδραστικά βιβλία μαθη-
τή, εμπλουτισμένα html» για να τα ξεχωρίζουμε από τις άλλες ψηφιακές παραλλαγές· τα 
«μη εμπλουτισμένα html» και τα «βιβλία pdf». Οι παραπάνω εξελίξεις στο σχολικό βιβλίο 
αποτέλεσαν την αφορμή για τη συγγραφή του παρόντος άρθρου υπό το πρίσμα της γεωμε-
τρικά αυξανόμενης χρήσης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) 
στα σχολεία και των προκλήσεων που αυτή θέτει στην Παιδαγωγική. 

Λέξεις-κλειδιά: Δημοτικό, ηλεκτρονικό βιβλίο, σχολικό βιβλίο, ψηφιακό σχολείο, e-book 

Εισαγωγή 

Τον Σεπτέμβριο του 2006 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής εκ-
παίδευσης σχολικά βιβλία όχι μόνο σε έντυπη αλλά και σε ψηφιακή μορφή. Τα ψηφιακά 
βιβλία αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του καταργηθέντος πια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 
(ΠΙ) σε αρχεία τύπου pdf (κείμενο ως εικόνα) και doc (κείμενο επεξεργάσιμο στον κειμενο-
γράφο). Από τη σκοπιά αυτή το έτος 2006 αποτελεί για τη χώρα μας το ορόσημο που σημα-
τοδοτεί το πέρασμα του σχολικού βιβλίου στην ψηφιακή εποχή.  

Ένα δεύτερο ορόσημο μπορούμε να εντοπίσουμε στα έτη 2012-13. Το 2010 στα πλαίσια της 
πράξης του ΕΣΠΑ με τίτλο: «Νέο Σχολείο (Σχολείο 21ου αιώνα)» ξεκινά μια ακόμη αλλαγή 
των σχολικών βιβλίων. Μια πρώτη ιδέα της υλοποίησης της ψηφιακής αναβάθμισης των 
βιβλίων αποκομίσαμε με τη λειτουργία της ιστοσελίδας «Ψηφιακό σχολείο» στην οποία, 
παρά τις ευκολίες που δινόταν για την εύρεση και μεταφόρτωσή τους (download) συγκριτι-
κά με την ιστοσελίδα του ΠΙ, τα σχολικά βιβλία παρέμειναν σε μορφή pdf. Ωστόσο, από τα 
μέσα του 2012 αρχίζει στην πλατφόρμα αυτή η ανάρτηση των πρώτων «εμπλουτισμένων» 
βιβλίων. Το 2013 στη νέα ιστοσελίδα του «Ψηφιακού σχολείου» τα περισσότερα σχολικά 
βιβλία παρουσιάζονται σε ειδική ενότητα και ως «Διαδραστικά», ενώ στην αντίστοιχη ηλε-
κτρονική διεύθυνση περιέχεται η χαρακτηριστική φράση «ebooks» (βλ. 
http://ebooks.edu.gr/2013/). Τα βιβλία, τώρα, και εδώ συνίσταται η πρωτοτυπία, παρου-
σιάζονται πια και σε μια ακόμη ψηφιακή παραλλαγή, αυτή του html ως: (α) «βιβλία μαθητή 
μη εμπλουτισμένα html» και (β) «Διαδραστικά βιβλία μαθητή, εμπλουτισμένα html», η ο-
ποία και θα μας απασχολήσει στην παρούσα μελέτη.  
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Η σημασία και ο κεντρικός ρόλος των σχολικών βιβλίων για την ελληνική εκπαίδευση και 
τους Έλληνες εκπαιδευτικούς έχει επισημανθεί κατά κόρον από τη σχετική βιβλιογραφία 
(Καψάλης & Χαραλάμπους, 2008, σ. 273; Ματσαγγούρας, 2006, σ. 71) και έχει αποτυπωθεί 
σε πρόσφατες σχετικές έρευνες (βλ. ΙΠΕΜ-ΔΟΕ, 2009; ΚΕΜΕ, 2008). Επιπρόσθετα, με την 
εισαγωγή του νέου Προγράμματος Σπουδών (ΠΣ) το 2011 και παρά την ρηξικέλευθη πρό-
βλεψη σε αυτό για «υπέρβαση των σχολικών εγχειριδίων» υποστηρίζεται ότι εξακολουθεί 
να «δίνεται μεγάλη βαρύτητα στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των σχολικών εγχειριδίων, γε-
γονός που φανερώνει ότι ο ρόλος τους στο Νέο Σχολείο θεωρείται κάθε άλλο παρά περιθω-
ριακός ή μεταβατικός» (Κουτσογιάννης & Αλεξίου, 2012, σσ. 114-5; Οδηγός, 2011, σσ. 200, 
209). Συνεπώς, γίνεται αντιληπτή η αναγκαιότητα και επικαιρότητα μιας απόπειρας, όπως η 
παρούσα, για την κριτική αποτίμηση των μεταλλάξεων που υφίσταται το σχολικό βιβλίο στο 
μεταίχμιο ενός ραγδαίου μετασχηματισμού του εκπαιδευτικού τοπίου υπό την καταλυτική 
επίδραση των ΤΠΕ (Ξανθόπουλος, 2014). 

Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις 

Πριν αναπτύξουμε διεξοδικότερα την προσέγγισή μας στο θέμα, θα επιχειρήσουμε να απο-
σαφηνίσουμε ορισμένες έννοιες που σχετίζονται στενά με αυτό και απαντώνται ήδη στον 
τίτλο της εργασίας, ώστε να διευκολύνουμε την κατανόησή του και να είμαστε το δυνατόν 
ακριβέστεροι στα πλαίσια μιας επιστημονικής μελέτης.  

«Διαδραστικά»: Σύμφωνα με το Βικιλεξικό πρόκειται για νεολογισμό που αφορά την εκπαί-
δευση και την πληροφορική και χαρακτηρίζει μια «συσκευή, τεχνολογία, μέσο, που επιτρέ-
πει την αμφίδρομη επικοινωνία» (βλ. http://bit.ly/1aR9EYA).  

«Εμπλουτισμένα»: Μετοχή του ρήματος εμπλουτίζω, δηλαδή, της ενέργειας εκείνης σύμ-
φωνα με την οποία «καθιστώ κάτι πλουσιότερο αυξάνοντας την ποσότητα ή την ποικιλία 
των στοιχείων που το αποτελούν. Το βιβλίο κυκλοφόρησε σε νεότερη έκδοση εμπλουτισμέ-
νη με σχέδια και εικόνες.» (βλ. Λεξικό ΚΕΓ: http://bit.ly/1eMaiJP).  

«html»: Πρόκειται για ακρωνύμιο του αγγλικού όρου Hyper Text Markup Language, ελληνι-
στί «Γλώσσα σήμανσης υπερκειμένου», της γλώσσας, εν ολίγοις, ψηφιακής σήμανσης κει-
μένου με την οποία «γράφονται» οι ιστοσελίδες στο Διαδίκτυο και την οποία στη συνέχεια 
«διαβάζουν» οι διάφοροι πλοηγοί ιστού (web browsers) για να μας εμφανίσουν το περιε-
χόμενό τους (βλ. http://el.wikipedia.org/wiki/HTML).  

«e-book»: Σύμφωνα με τον ορισμό του ΠΙ ως: «"ηλεκτρονικό βιβλίο" δεν πρέπει να εννοού-
με μόνο την ψηφιακή έκδοση ενός συμβατικού βιβλίου αλλά το δυναμικό και διαδραστικό 
μέσο μάθησης που λειτουργεί ως πολυμεσικό εργαλείο γνώσης. Με την έννοια αυτή, ο όρος 
δε συνδέεται απλώς με τη δυνατότητα πρόσβασης του χρήστη σε κείμενα, ήχους και εικό-
νες. Αντιθέτως, το "ηλεκτρονικό βιβλίο" συνιστά ένα σύνθετο και δυναμικό περιβάλλον μά-
θησης. Η πρόσβαση του εκπαιδευτικού και του μαθητή σε πολλαπλές πηγές μάθησης μέσω 
υπερσυνδέσμων, καθώς και η δυνατότητα διάδρασης, μπορούν να καταστήσουν το μέσο 
αυτό ποιοτικό εργαλείο, όχι μόνο όσον αφορά στην άντληση πληροφοριών αλλά και όσον 
αφορά στην κατάκτηση και τη σύνθεση της νέας γνώσης.» (ΠΙ, 2009, σσ. 3-4).  
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Ύστερα από τα ανωτέρω γίνεται ευκολότερα κατανοητό ότι το «ηλεκτρονικό βιβλίο» (e-
book) ως μια ψηφιακή μορφή του έντυπου που απλά μπορούμε να το διαβάσουμε και στις 
διάφορες ψηφιακές συσκευές (υπολογιστές, ταμπλέτες, κινητά τηλέφωνα, e-book readers) 
(βλ. http://bit.ly/1f31UFW), χωρίς να μπορούμε να αλληλεπιδράσουμε με το περιεχόμενό 
του, έχει σοβαρές διαφορές με το «εμπλουτισμένο βιβλίο» (enhanced e-book) και, μολονότι 
οι όροι χρησιμοποιούνται εναλλακτικά, πρέπει να γνωρίζουμε τις διαφορές τους (Ξανθό-
πουλος, 2014).  

Αν επιχειρούσαμε να δώσουμε έναν ορισμό στο «εμπλουτισμένο βιβλίο» (enhanced e-
book), αυτός θα ήταν πιο κοντά στον όρο του ΠΙ για το ηλεκτρονικό βιβλίο (e-book), αφού 
ως τέτοιο νοείται το βιβλίο με «πολυμεσικό» (multimedia) περιεχόμενο, που περιλαμβάνει, 
δηλαδή, βίντεο, εικόνα, ήχο, υπερκείμενο, υπερσυνδέσεις, γραφήματα, πίνακες, παιχνίδια, 
κουίζ, χάρτες, κ.ά. και επιτρέπει την αλληλεπίδραση με τον χρήστη-αναγνώστη. 

Εξελίσσοντας το ηλεκτρονικό βιβλίο 

Αναφέρθηκε ήδη ότι από το 2006 και έως το 2012 τα σχολικά βιβλία εκδίδονταν και σε έ-
ντυπη και σε ψηφιακή μορφή ως pdf ή doc, δύο παραλλαγές που αποκλείουν τη δυνατότη-
τα αλληλεπίδρασης με τον αναγνώστη. Εντούτοις, το βήμα ήταν σημαντικότατο καθώς έδι-
νε τη δυνατότητα να αξιοποιηθούν μέσω των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των διαδρα-
στικών πινάκων για πολλές διαφοροποιημένες παιδαγωγικές δράσεις μέσα στη σχολική 
αίθουσα (π.χ. εξυπηρέτηση διαφορετικών μαθησιακών στιλ, εξατομίκευση, ομαδική διδα-
σκαλία και αξιολόγηση) και για μια μη αυστηρά γραμμική προσπέλαση του περιεχομένου 
τους. Επιπρόσθετα, οι μαθητές με ειδικές ανάγκες ήταν οι πιο άμεσα ωφελημένοι της ψη-
φιακής εποχής εφόσον, για παράδειγμα, μεταξύ άλλων, τα βιβλία μπορούσαν να τυπωθούν 
με μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς ή να διαβαστούν στο υπολογιστή τους με χρήση 
των δυνατοτήτων των παραπάνω εφαρμογών. Παράλληλα, το όφελος για τον τεχνολογικό 
γραμματισμό των μαθητών από την ψηφιακή ενασχόλησή τους με τα σχολικά βιβλία όλων, 
μάλιστα, των μαθημάτων είναι προφανές. 

Σαφέστατα, όμως, η χρήση των ηλεκτρονικών βιβλίων το παραπάνω διάστημα δεν αξιοποι-
ούσε παρά ελάχιστα τις δυνατότητες και τα παιδαγωγικά πλεονεκτήματα του μέσου αυτού 
σε σχέση με το έντυπο βιβλίο. Ταυτόχρονα, η ανυπαρξία, αφενός από την Πολιτεία ενός 
οργανωμένου σχεδίου για την εισαγωγή του ηλεκτρονικού βιβλίου στην εκπαίδευση με κά-
ποιου είδους παιδαγωγική αιτιολόγηση του όλου εγχειρήματος και, αφετέρου, κάποιου 
ισχυρού κινήτρου για τους εκπαιδευτικούς προκειμένου να το υιοθετήσουν επιδείνωνε την 
παραπληρωματική χρήση του. Επιπρόσθετα, όπως για τα έντυπα βιβλία δεν έγινε καμία 
αξιολόγηση από κάποιον επίσημο κρατικό φορέα, έτσι και για τα ψηφιακά αυτής της πε-
ριόδου δε γνωρίζουμε πολλά για το πώς χρησιμοποιήθηκαν στην τάξη ούτε για την όποια 
αποδοχή και διεισδυτικότητά τους —όπως θα συνέβαινε αν γνωρίζαμε, για παράδειγμα, 
πόσες φορές «κατέβηκαν» (πόσα «hits» είχαν) από την επίσημη ιστοσελίδα του ΠΙ. Το ΠΙ 
μόλις το 2009 παρουσίασε μια «Πρόταση για τον σχεδιασμό και την εισαγωγή του “ηλε-
κτρονικού βιβλίου” στην εκπαίδευση» και πρότεινε την πιλοτική εφαρμογή του «σε συν-
δυασμό με τα ήδη υπάρχοντα παραδοσιακά βιβλία» (ΠΙ, 2009, σ. 10). Την ίδια χρονιά, όμως, 
άλλοι επιτάχυναν· η πολιτεία της Καλιφόρνιας, επέσπευδε την εισαγωγή του ηλεκτρονικού 
βιβλίου, για οικονομικούς κυρίως λόγους, αποφασίζοντας να καταργήσει τελείως την έντυ-
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πη μορφή σε κάποια μαθήματα (βλ. http://gov.ca.gov/press-release/12225/). Αντίστοιχα, 
στην Πολωνία η κυκλοφορία στις 17 Απριλίου 2014 του πρώτου ηλεκτρονικού σχολικού βι-
βλίου (αλφαβητάριο πρώτης Δημοτικού) αιτιολογήθηκε επί τη βάσει οικονομικών παρά 
παιδαγωγικών κριτηρίων (βλ. http://bit.ly/1jkkccS). Το ίδιο μπορούμε να εικάσουμε και για 
τη Νότια Αφρική, αφού η πρωτοβουλία για την εισαγωγή ψηφιακών βιβλίων στην εκπαί-
δευση ανήκει σε ιδιωτικό εκδοτικό οίκο (Robson, 2014). 

Σε κάθε περίπτωση, το 2012, και με αφορμή την εισαγωγή των νέων ΠΣ στα πλαίσια του 
Νέου Σχολείου, αρχίζει ο εμπλουτισμός των σχολικών βιβλίων. Η φιλοσοφία και η παιδα-
γωγική αιτιολόγηση του όλου εγχειρήματος εκκινεί από τα ΠΣ και τα οφέλη που προσδοκώ-
νται από την χρήση των ΤΠΕ για τον γλωσσικό, τεχνολογικό αλλά και ευρύτερο γραμματι-
σμό των μαθητών με σκοπό μια εκ βάθρων αλλαγή στη μέθοδο και τα περιεχόμενα της ελ-
ληνικής εκπαίδευσης (Πρόγραμμα, 2011, σ. 5). Συγχρόνως, σε άλλα κείμενα περιγράφονται 
αναλυτικά και οι μαθησιακοί «πόροι» (υπερσύνδεσμοι, υπερκείμενα, βίντεο, ήχος, εικόνα, 
κουίζ, παιχνίδια, λεξικά, κλπ.) που εμπλούτισαν τα βιβλία το πώς, δηλαδή, και το τι ενσω-
ματώθηκε στην νέα μορφή τους, καθώς και η παιδαγωγική διάσταση του εμπλουτισμού 
(Κουτσογιάννης & Αλεξίου, 2012, σσ. 109-147; Μητροπούλου, Κομηνού, & Αργυρόπουλος, 
2013). Το αποτέλεσμα του εμπλουτισμού είναι αναρτημένο πια στην ιστοσελίδα του ψη-
φιακού σχολείου (Ξανθόπουλος, 2014).  

Συζήτηση 

Το έντυπο βιβλίο για διδακτική χρήση ή με κάποια παιδαγωγική πρόθεση, ήταν από τη γέν-
νησή του τον 17ο αιώνα ένα τεχνολογικό μέσο που επιζητούσε, όπως κάθε μέσο, να δώσει 
στο μαθητή ένα «παράθυρο» για τον κόσμο, γι’ αυτό και ο Comenius, o θεωρούμενος πατέ-
ρας του, έκανε ευρεία χρήση των καινοτομιών που η τυπογραφία είχε φέρει στο προσκήνιο 
σε όφελος της Παιδαγωγικής. Μια απλή ματιά στα Αναγνωστικά της πατρίδας μας του 
προηγούμενου αιώνα δείχνει ότι κάτι αντίστοιχο γινόταν και εδώ: η συγγραφική ομάδα ι-
δεατά αποτελούνταν από έναν λογοτέχνη, έναν παιδαγωγό και ένα εικονογράφο, με τον 
τελευταίο να συμβάλλει συχνά καταλυτικά στην καταξίωση του βιβλίου που «διακοσμού-
σε». Έπειτα, τα σχολικά βιβλία άρχισαν να παίρνουν τη μορφή του «διδακτικού πακέτου». 
Στην αρχή αυτό περιελάμβανε άλλα βιβλία «αναφοράς» (βιβλίο δασκάλου, λεξικά, γραμμα-
τικές) και έντυπο υλικό αλλά και κασέτες, βιντεοταινίες, διαφάνειες και πιο πρόσφατα CD, 
DVD, λογισμικά (βλ. http://ts.sch.gr/software) και υποστήριξη ή επιπλέον υλικό μέσω σχετι-
κών ιστοσελίδων (Ξανθόπουλος, 2014). 

Ωστόσο, στις ανθρωπιστικές επιστήμες τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα, κάποιες έρευνες 
τουλάχιστον έχουν δείξει ότι μεταξύ του έντυπου, του απλού ηλεκτρονικού (basic e-book) 
και του εμπλουτισμένου βιβλίου (enhanced e-book) κάθε άλλο παρά υπερέχει το τελευταίο 
(Chiong, Ree, Takeuchi, & Ericson, 2012; Herold, 2014; Hoffelder, 2014). Επίσης, σε άλλη 
έρευνα (Καπανιάρης, Βαϊνάς, & Βαλατσού, 2010) που έγινε στη χώρα μας σε 107 μαθητές 
Γυμνασίου που χρησιμοποίησαν e-book readers (συσκευές ανάγνωσης ψηφιακών βιβλίων) 
στα σχολεία τους έδειξε ότι η «εκπαιδευτική αξιολόγηση της συσκευής» ήταν μετρίου επι-
πέδου. Mόνο το 25% αποκόμισε θετική εμπειρία από τη χρήση τους και μόνο το 30% θεω-
ρεί ότι ενισχύθηκαν οι γνώσεις του μέσω των βιβλίων που διάβασε στην συσκευή, ενώ το 
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65% δεν πιστεύει ότι βελτιώθηκε η συνεργασία και επικοινωνία με τους συμμαθητές του 
μέσω των συσκευών αυτών.  

Τα εμπλουτισμένα βιβλία θα κριθούν, επομένως, όπως και τα έντυπά τους, από το κατά 
πόσο κατάφεραν να πετύχουν αυτόν τον κρίσιμο «διδακτικό μετασχηματισμό» (ή «ανα-
πλαισίωση» κατά Bernstein) της επιστημονικής γνώσης σε σχολική και με τρόπο, μάλιστα, 
παραγωγικότερο από εκείνο των έντυπων. Η δυνατότητα της αλληλεπίδρασης ή της αμφί-
δρομης επικοινωνίας, επί παραδείγματι, ή της ομαδικής εργασίας και της εύκολης αναζή-
τησης και ανακάλυψης, που παρέχονται σε ένα σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον, μας δίνει 
τη δυνατότητα να εφαρμόσουμε αρχές μαθητοκεντρικών θεωριών μάθησης, όπως οι γνω-
στικές, οι κονστρουβιστικές και οι ανθρωπιστικές.  

Στα παραπάνω συμφραζόμενα πρέπει να προσθέσουμε και άλλες προκλήσεις που σχετίζο-
νται στενά με τη «δόμηση» —ο όρος «συγγραφή» είναι δόκιμος;—, των εμπλουτισμένων 
αυτών βιβλίων. Στον λογοτέχνη, τον παιδαγωγό και τον εικονογράφο, προσθέσαμε τον προ-
γραμματιστή για το συνοδευτικό λογισμικό και την ιστοσελίδα και, τώρα, αναζητούμε τον 
«εμπλουτιστή». Το προφίλ, η επαγγελματική ή επιστημονική ιδιότητα του νέου αυτού πα-
ράγοντα, ποια θα πρέπει να είναι; Πληροφορικός, παιδαγωγός ή και τα δύο; Πότε θα πρέ-
πει να παρεμβαίνει στο έργο της συγγραφικής ομάδας; Πώς θα αξιολογείται, από ποιους 
και με ποια κριτήρια το έργο του; Τα παραπάνω είναι ερωτήματα που όλο και συχνότερα 
θα μας απασχολούν στο εγγύς μέλλον.  

Ωστόσο, η βασική πρόκληση των βιβλίων αυτών σε ένα καθαρά πρακτικό επίπεδο είναι, 
όπως είδαμε και στην Εισαγωγή, να άρουν τη διπλή αντίφαση· αφενός να γίνουν «υπηρέτες 
δύο αφεντάδων», του ΔΕΠΠΣ με τις πρόνοιες του οποίου γράφτηκαν και του ΠΣ του 2011 
στη βάση του οποίου εμπλουτίστηκαν και, αφετέρου, να σταθούν δίπλα σε ένα ΠΣ που δια-
κηρύσσει ότι η χρήση «συγκεκριμένων σχολικών εγχειριδίων για το μάθημα της διδασκαλί-
ας της νεοελληνικής γλώσσας αποδεικνύεται επιστημονικά και πρακτικά μια πλάνη για τη 
γλωσσική καλλιέργεια» και γι’ αυτό «δεν είναι πλέον υποχρεωτική» (Οδηγός 2011, σσ. 200, 
209).  

Είναι γνωστό ότι για τα εγχειρίδια του 2006 έχουν διατυπωθεί αντικρουόμενες απόψεις, 
αλλά, όπως τονίσαμε προηγουμένως, κάποια αξιολόγηση γι’ αυτά από έναν επίσημο φορέα 
δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής, ώστε να έχουμε ως δεδομένο ένα βασικό consensus στο τι 
λειτουργεί και τι χρήζει αναθεώρησης σ’ αυτά. Συνεπώς, η όποια βελτίωσή τους μέσω του 
εμπλουτισμού τους, μολονότι δεν μπορεί να αμφισβητηθεί εκ βάθρων, σίγουρα εγείρει ε-
ρωτήματα και, μάλλον, χρήζει περαιτέρω ερευνητικής τεκμηρίωσης. Το ερώτημα αν ο ψη-
φιακός εμπλουτισμός τους πέτυχε την «επανατοποθέτησή» τους και την αύξηση της αποτε-
λεσματικότητάς τους (Καψάλης & Χαραλάμπους, 2008, σ. 212), είναι, προς το παρόν, προς 
διερεύνηση. 

Αδιαμφισβήτητα, πάντως, ο πήχης δεν είναι ψηλά. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού PISA 
(βλ. http://www.iep.edu.gr/pisa/) έδειξαν ότι παρά τα νέα ΠΣ και τη συγγραφή νέων βιβλί-
ων την προηγούμενη δεκαετία (χώρια τις επιμορφώσεις σε Α΄ και Β΄ επίπεδο στις ΤΠΕ), υ-
πήρξε στασιμότητα έως το 2009, ενώ το 2012 καταγράφηκε ραγδαία πτώση στην διεθνή 
κατάταξη της χώρας. Και ενώ σαφώς για την κατάσταση αυτή πρέπει να ερευνηθούν δεκά-
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δες άλλοι παράγοντες, οικονομικοί, εκπαιδευτικοί και κοινωνικοί, έχει ήδη επισημανθεί ότι 
«είναι πιθανό ένα ποσοστό τουλάχιστον της αποτυχίας» των Ελλήνων μαθητών στους διε-
θνείς διαγωνισμούς PISA «να οφείλεται στο εγχειριδιοκεντρικό χαρακτήρα της συντελούμε-
νης μάθησης στα ελληνικά σχολεία —από το Δημοτικό μέχρι το Πανεπιστήμιο» (ΙΠΕΜ-ΔΟΕ, 
2009, σ. 9).  

Τέλος, πρέπει να μας ανησυχήσει το εκπαιδευτικό περιβάλλον μέσα στο οποίο ερχόμαστε 
να προκρίνουμε το εμπλουτισμένο βιβλίο, καθώς η ευρεία επένδυση στην προστιθέμενη 
παιδαγωγική αξία των ΤΠΕ στον χώρο της εκπαίδευσης, δεν μπορεί να υπονομεύεται από 
έλλειψη υποδομών, χαμηλής «ψηφιακής ετοιμότητας» των εκπαιδευτικών ή «κουλτούρας» 
στη χρήση τους από μαθητές και εκπαιδευτικούς. Το 2013 δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα 
σχετικής έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) (βλ. για το πλήρες κείμενο 
http://bit.ly/1auC6zF και τα δελτία τύπου http://bit.ly/1eVusRj και http://bit.ly/1eVuWHm) 
στα οποία καταγράφηκε ότι:  

• Ποσοστό 50 έως 80% των σπουδαστών στις χώρες τις ΕΕ δε χρησιμοποιούν ποτέ 
ψηφιακά διδακτικά βιβλία και το 20% των σπουδαστών δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης δεν έχει ποτέ ή σχεδόν ποτέ χρησιμοποιήσει υπολογιστή στα σχολικά του μα-
θήματα.  

• Μόνον ένα στα τέσσερα παιδιά 9 ετών φοιτά σε «σχολείο με υψηλό επίπεδο ψη-
φιακού εξοπλισμού». 

• Στο επίπεδο του εξοπλισμού παρατηρούνται σημαντικές διαφορές από χώρα σε 
χώρα, με αυτές του νότου (π.χ. Ελλάδα και Ιταλία) να έχουν τα χειρότερα εξοπλι-
σμένα σχολεία. Ωστόσο, έλλειψη εξοπλισμού δε σημαίνει και έλλειψη ενδιαφέρο-
ντος, καθώς πολλές νότιες χώρες καταγράφουν τα υψηλότερα ποσοστά χρήσης των 
ΤΠΕ στα σχολεία (π.χ. Κύπρος και Βουλγαρία).  

• Έξι στους δέκα εκπαιδευτικούς δεν έχουν επιμορφωθεί για τη χρήση των ΤΠΕ στην 
τάξη. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δεν θεωρούν τους εαυτούς τους ως «ψηφιακά 
σίγουρους» ή ικανούς να διδάσκουν αποτελεσματικά ψηφιακές δεξιότητες, και το 
70% θα ήθελε περισσότερη κατάρτιση στη χρήση των ΤΠΕ.  

Ακόμη, μολονότι στη χώρα μας η διείσδυση των ΤΠΕ στα σχολεία, και η χρήση τους από εκ-
παιδευτικούς και μαθητές έχει βελτιωθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια μέσω των υπηρε-
σιών που παρέχει το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) (βλ. http://bit.ly/1ofI4iW), υστερού-
με ακόμη σε σχέση με την Ευρώπη ειδικά στον τομέα της χρήσης και αξιοποίησης των ΤΠΕ 
από τους εκπαιδευτικούς, αφού μέχρι και πριν από τρία χρόνια: 

• το 35% των εκπαιδευτικών δήλωνε ότι έχει χρησιμοποιήσει τις ΤΠΕ στα μαθήματά 
τους (μέσος όρος ΕΕ 74%) και το 31% ότι δεν έχει καμία εμπειρία στη χρήση των 
ΤΠΕ (μέσος όρος ΕΕ 7%)·  

• μόλις το 1,4% των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και το 3,7% της Δευτεροβάθ-
μιας είχαν ενεργή ιστοσελίδα το ΠΣΔ και, ενώ το 40% των σχολείων διέθετε ιστοσε-
λίδα, μόνο το 10 έως 15% ήταν ενεργές (βλ. http://bit.ly/1ofIoyd). 
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Σε συγχορδία με τα παραπάνω βρίσκονται και τα ευρήματα της πιλοτικής εφαρμογής της 
«Αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας». Εκεί διαβάζουμε: 
«Δείκτες με αρνητική αποτίμηση (οι οποίοι αξιολογήθηκαν ως περιοχές με αρκετά σοβαρά 
προβλήματα ή με αρνητικά στοιχεία περισσότερα από θετικά): Οικονομικοί πόροι του σχο-
λείου (60%)· υποστήριξη της επιστημονικής-παιδαγωγικής κατάρτισης και εξέλιξης των εκ-
παιδευτικών (49%)· χώροι του σχολείου (45%) και εξοπλισμός του σχολείου (39%)» (βλ. 
http://bit.ly/1bJ7j2m, σ. 10). 

Τα παραπάνω δείχνουν πόσο πολυπαραγοντικό ζήτημα είναι η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην 
εκπαίδευση. Το εμπλουτισμένο βιβλίο απαιτεί νέους ρόλους για τον εκπαιδευόμενο και 
τον εκπαιδευτή, όπως αυτοί π.χ. περιγράφονται από τους Kalantzis & Cope (2013), και οι 
οποίοι απαιτούν έναν δάσκαλο «σχεδιαστή μάθησης, και όχι (μόνο) έναν απλό διεκπεραιω-
τή προγραμμάτων σπουδών […] που εμπλέκεται με άνεση σε απευθείας ηλεκτρονικό μα-
θησιακό σχεδιασμό και χρησιμοποιεί ηλεκτρονικές πλατφόρμες διδασκαλίας, οι οποίες δεν 
είναι μόνο ένα βιβλίο ή μόνο ένα τετράδιο εργασίας του μαθητή» (βλ. http://bit.ly/1aSt9jR) 
(Ξανθόπουλος, 2014). 

Επίλογος 

Δεν ξέρουμε αν ο Τσολάκης (1995) που διακήρυσσε ότι: «θα ’ρθει καιρός —πρέπει να ’ρ-
θει— που η γλώσσα δε θα διδάσκεται πια από βιβλία» (σ. 8) θα έβλεπε το 2013 στα ε-
μπλουτισμένα την πλήρωση της προφητείας του. Πάντως, τα διαδραστικά εμπλουτισμένα 
βιβλία δεν πρέπει να τα εκλάβουμε ως άλλη μια απόπειρα «εκσυγχρονισμού» ή «lifting» 
ενός φθαρμένου(;) προϊόντος, του έντυπου, δηλαδή, εγχειριδίου, μέσω της προσθήκης ψη-
φιακών εργαλείων και πόρων, αλλά ως ένα δυναμικό πεδίο όπου επιδιώκουμε μέσω των 
ψηφιακών μέσων να αναδείξουμε μεθόδους και τεχνικές για το πώς να μαθαίνουμε αποτε-
λεσματικότερα μέσα αλλά και έξω από το σχολείο (Gee, 2010).  

Ο απώτερος σκοπός της «τεχνολογίας» που μας απασχόλησε εδώ εντάσσεται στο ακόλουθο 
πλαίσιο: «η ανοικτή εκπαίδευση που βασίζεται στην τεχνολογία θα είναι σύντομα “ανα-
γκαία”, όχι μόνο “χρήσιμη” για όλες τις ηλικίες.» [Ανδρούλλα Βασιλείου, Επίτροπος της ΕΕ 
για θέματα εκπαίδευσης, πολιτισμού, πολυγλωσσίας και νεολαίας (βλ. 
http://bit.ly/1eVuWHm)]. Αν θέλουμε, λοιπόν, να αμφισβητήσουμε κριτικά και να αλλά-
ξουμε ριζικά το κοινωνικοοικονομικό γίγνεσθαι γεφυρώνοντας το διευρυνόμενο ψηφιακό 
χάσμα πλούσιων και φτωχών χωρών ή ατόμων, τα εμπλουτισμένα βιβλία, δε μας είναι χρή-
σιμα· μας είναι αναγκαία (Ξανθόπουλος, 2014). 
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Διαθεματική, μαθητοκεντρική προσέγγιση του δημοτικού τραγουδιού 
«Του γιοφυριού της Άρτας» με τη χρήση των Τ.Π.Ε. 

Καρακατσάνη Ευμορφία  
Εκπαιδευτικός Π.Ε. 02 

ekarak@sch.gr 

Περίληψη 

Το παρόν διδακτικό σενάριο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής 
Λογοτεχνίας της Γ΄ Γυμνασίου. Μέσω της παιδαγωγικής αξιοποίησης των Τεχνολογιών της 
Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.), αφενός προσεγγίζονται διάφορα θέματα που θίγο-
νται στο δημοτικό τραγούδι «Του γιοφυριού της Άρτας» και αφετέρου επιτυγχάνεται η 
γνωριμία με παραλλαγές του που απαντώνται τόσο στην Ελλάδα όσο και στα Βαλκάνια. 
Πρόκειται για μία διαθεματική, βιωματική, μαθητοκεντρική προσέγγιση του συγκεκριμένου 
δημοτικού τραγουδιού, κατά την οποία αξιοποιούνται η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία σε 
συνδυασμό με στοιχεία της μεθόδου σχεδίων εργασίας (project) και η δημιουργική γραφή. 
Βασικοί στόχοι είναι η ενεργητική συμμετοχή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία, η 
ενεργοποίηση του «πολιτισμικού κεφαλαίου» τους, η ανάπτυξη της δημιουργικότητας, της 
κριτικής σκέψης και των επικοινωνιακών – κοινωνικών δεξιοτήτων τους και γενικά η από-
κτηση εφοδίων που θα τους βοηθήσουν να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στις διαρκώς μετα-
βαλλόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. 

Λέξεις – Κλειδιά: Λογοτεχνία, διαθεματικότητα, ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, Τ.Π.Ε., δη-
μιουργική γραφή 

Θεωρητικό πλαίσιο – παιδαγωγική προσέγγιση 

Το παρόν διδακτικό σενάριο βασίζεται στη θεωρία της ανακαλυπτικής μάθησης που πρό-
τεινε ο J. Bruner και στις κοινωνιοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης. Σύμφωνα με την ανακα-
λυπτική θεωρία μάθησης, ο μαθητής συμμετέχει ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία, διε-
ρευνά, ανακαλύπτει και οικοδομεί βαθμιαία τη νέα για τον ίδιο γνώση, χρησιμοποιώντας 
τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις του και ακολουθώντας το δικό του προσωπικό ρυθμό. Στην 
πορεία αυτής της ανακάλυψης και της οικοδόμησης της νέας γνώσης από το μαθητή, ο εκ-
παιδευτικός τού συμπαραστέκεται, τον εμψυχώνει, τον καθοδηγεί, τον διευκολύνει. Οι κοι-
νωνιοπολιτισμικές θεωρίες τονίζουν το ρόλο της αλληλεπίδρασης του ατόμου – μαθητή με 
το κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον για την επίτευξη μάθησης· επισημαίνουν ότι ο 
εκπαιδευτικός έχει ρόλο διαμεσολαβητικό, συντονίζει διακριτικά και ελέγχει τη μαθησιακή 
διαδικασία (Gräsel, Bruhn, Mandl, & Fischer, 1997: 7· Ματσαγγούρας, 1997: 89· Woolfolk, 
1998: 44-45· Littleton & Häkkinen, 1999: 24· Ράπτης & Ράπτη, 2003: 114, 122· Φ.Ε.Κ. 303, τ. 
Β΄/13-03-2003: 3742· Νημά & Καψάλης, 2008: 227· Κασσωτάκης & Φλουρής, 2013: 124-
125). 

Με βάση το θεωρητικό πλαίσιο που προαναφέρθηκε, ακολουθούνται στο διδακτικό σενά-
ριο συγκεκριμένες μαθητοκεντρικές διδακτικές μέθοδοι – πρακτικές, όπως είναι η ομαδο-
συνεργατική διδασκαλία σε συνδυασμό με στοιχεία της μεθόδου σχεδίων εργασίας 
(project). Αυτές προωθούν, μεταξύ άλλων, την ενεργητική μάθηση, κινητοποιούν ακόμη και 
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τους αδύναμους και τους αδιάφορους μαθητές, διευκολύνουν τη διαφοροποιημένη διδα-
σκαλία, αναδεικνύουν τις ικανότητες όλων των μαθητών, καλλιεργούν την πρωτοβουλία, 
ενθαρρύνουν τη δημιουργικότητα, αναπτύσσουν την κριτική σκέψη των μαθητών, κινούν το 
ενδιαφέρον τους, ενισχύουν την αυτοπεποίθησή τους, τους εξασκούν σε δημοκρατικές δια-
δικασίες και τους βοηθούν να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους· συγχρόνως, αυξάνουν 
το σεβασμό προς τους άλλους και συμβάλλουν στην ανάπτυξη και άλλων κοινωνικών – επι-
κοινωνιακών, καθώς και μεταγνωστικών δεξιοτήτων (Johnson & Johnson, 1975: 84· Frey, 
1986: 10-11, 81· Αναγνωστοπούλου, 2001: 10-20· Κοσσυβάκη, 2003: 390-391· Ματσαγγού-
ρας, 2003: 226-227· Αργυροπούλου, 2007: 27-28· Μπρίνια, 2007: 97-99· Ματσαγγούρας, 
2008: 46-47, 49-50, 52-53, 55-60· Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. – Π.Ι., 2011α: 30· Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. – Π.Ι., 2011β: 
82-84). 

Επιπλέον, επιλέγεται η διαθεματική προσέγγιση (Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Νεο-
ελληνική Γλώσσα, Πληροφορική, Μουσική), όπως φαίνεται από τα φύλλα εργασίας των μα-
θητών. Αυτή η προσέγγιση δίνει έμφαση στις εμπειρίες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών, 
τους εμπλέκει στις διαδικασίες προγραμματισμού και αυτοαξιολόγησης με βάση συγκεκρι-
μένα κριτήρια, ενεργοποιεί τα εσωτερικά κίνητρά τους για μάθηση, προωθεί την αυτενέρ-
γεια και καλλιεργεί την κριτική τους σκέψη· συμβάλλει, επίσης, στην ανάπτυξη των διαμα-
θητικών σχέσεων και προσεγγίζει ολιστικά τη γνώση, συσχετίζοντας τη νέα γνώση με το ό-
λον στο οποίο ανήκει (Ματσαγγούρας, 2003: 106-111· Φ.Ε.Κ. 303, τ. Β΄/13-03-2003: 3737, 
3742· Αργυροπούλου, 2007: 23-25· Νημά & Καψάλης, 2008: 72-73). Έτσι, μέσω της διαθε-
ματικότητας η εκπαίδευση συμβάλλει, ώστε «να πραγµατοποιηθούν οι απαιτούµενες αλ-
λαγές στη συµπεριφορά και τον τρόπο ζωής, τη διάχυση της γνώσης, την ανάπτυξη ικανοτή-
των και την κατάλληλη προετοιµασία για τις αναγκαίες αλλαγές στη µεταβαλλόµενη κοινω-
νική πραγµατικότητα» (Φ.Ε.Κ. 303, τ. Β΄/13-03-2003: 3806). 

Επιπρόσθετα, αξιοποιούνται δημιουργικά οι Τ.Π.Ε., καθώς χρησιμοποιούνται ως περιβάλ-
λοντα που διευκολύνουν την προσπάθεια των μαθητών κατά τη μαθησιακή διαδικασία. Οι 
μαθητές έχουν άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες, λογοτεχνικά κείμενα -εκτός από αυτά 
του σχολικού εγχειριδίου-, φωτογραφίες, πίνακες ζωγραφικής, αναγνώσεις κειμένων· πα-
ράγουν δικά τους πολυτροπικά κείμενα, παρουσιάζουν πολυμεσικά τις εργασίες τους και 
αξιοποιούν τον επεξεργαστή κειμένου για την ενασχόλησή τους με τη δημιουργική γραφή 
(Λαφατζή, 2005: 67· Roblyer, 2008: 34-35· Νικολαΐδου, 2009: 124-125· Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. – Π.Ι., 
2011α: 28-29). Επίσης, εργάζονται σε πραγματικές περιστάσεις επικοινωνίας, μέσω της δη-
μιουργίας ιστολογίου και της δημοσίευσης των εργασιών τους σε αυτό (Λαφατζή, 2005: 68· 
Κουτσογιάννης, 2010α: 207-208· Παυλίδου, 2010: 226-227· Μιτιντζή, 2012: 38-40). Ας ση-
μειωθεί ότι η ανάρτηση των κειμένων των μαθητών στο διαδίκτυο, καθώς προσδίδει σε αυ-
τά επικοινωνιακή δυνατότητα, κινητοποιεί τους μαθητές να ασχοληθούν με περισσότερη 
σπουδή, επιμέλεια και προσοχή (Jonassen, Howland, Marra, & Crismond, 2011: 96). Με ό-
λους τους παραπάνω τρόπους, οι μαθητές συμμετέχουν ενεργητικά στην εκπαιδευτική δια-
δικασία, με αποτέλεσμα η μάθηση να είναι βιωματική. 

Η δημιουργική γραφή είναι μία από τις βιωματικές μεθόδους μάθησης. Μέσω αυτής οι μα-
θητές αναπτύσσουν τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους (Μανδηλαράς, 2010: 135-
136), προσλαμβάνουν τη λογοτεχνία με ενεργητικό τρόπο, γίνονται πλέον ενημερωμένοι 
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αναγνώστες και έχουν τη δυνατότητα να παρεμβαίνουν στο περιβάλλον τους αναπλάθο-
ντάς το (Σουλιώτης, 2012: 13). Μάλιστα, η δημιουργική γραφή που συνδυάζεται με τη χρή-
ση του επεξεργαστή κειμένου δίνει, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα στους μαθητές να ανα-
καλύψουν πολλές πτυχές της συγγραφικής διαδικασίας, καθώς και τον παιγνιώδη χαρακτή-
ρα της λογοτεχνίας (Νικολαΐδου, 2009: 121-122).  

Στόχοι του διδακτικού σεναρίου 

Η ταξινόμηση των στόχων του διδακτικού σεναρίου ακολουθεί τις οδηγίες που περιλαμβά-
νονται στο γενικό μέρος των Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ. (Φ.Ε.Κ. 303, τ. Β΄/13-03-2003: 3740), ε-
μπλουτισμένη με στόχους που σχετίζονται με τις Τ.Π.Ε. (Κουτσογιάννης, 2010β: 332· Μι-
κρόπουλος & Μπέλλου, 2010: 77). 

Α) Γνωστικοί: 

• Να κατανοήσουν οι μαθητές τα δημοτικά τραγούδια ως λογοτεχνικά κείμενα, στα 
οποία αποτυπώνεται ένας κόσμος με τον πολιτισμό, τις αξίες, τις ιδέες και την κοι-
νωνικοπολιτική του οργάνωση (Φ.Ε.Κ. 303, τ. Β΄/13-03-2003: 3802).  

• Να εμβαθύνουν στο πολιτισμικό και αξιακό σύστημα που αποτυπώνεται στα δημο-
τικά τραγούδια και να χρησιμοποιήσουν την παραπάνω γνώση για την κατανόηση 
και κριτική επεξεργασία των αντιλήψεων και των πράξεων των ηρώων (Φ.Ε.Κ. 303, 
τ. Β΄/13-03-2003: 3796· Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. – Π.Ι., 2011α: 22). Επιπλέον, να εξετάσουν τη 
διαχρονική ισχύ ορισμένων παραμέτρων του πολιτισμού αυτού.  

• Να γνωρίσουν διαφορετικές παραλλαγές του τραγουδιού που προέρχονται τόσο 
από διάφορα μέρη της Ελλάδας όσο και από άλλες βαλκανικές χώρες και να συνει-
δητοποιήσουν ότι η λογοτεχνία είναι ένας κατεξοχήν τόπος συνάντησης και γνωρι-
μίας με διαφορετικούς πολιτισμούς (Φ.Ε.Κ. 303, τ. Β΄/13-03-2003: 3735· 
Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. – Π.Ι., 2011α: 21-22).  

Β) Συναισθηματικοί – παιδαγωγικοί: 

• Να αναπτύξουν συλλογικό πνεύμα και δεξιότητες συνεργατικής μάθησης και να συ-
νειδητοποιήσουν την αξία της ομαδοσυνεργατικής μάθησης για την επίλυση προ-
βλημάτων που ενδεχομένως θα προκύψουν και για την επίτευξη κοινών στόχων 
(Φ.Ε.Κ. 303, τ. Β΄/13-03-2003: 3734, 3735).  

• Να καλλιεργήσουν την κριτική τους σκέψη και να αναπτύξουν κριτική στάση αξιο-
λογώντας και συγκρίνοντας τα διάφορα κείμενα και τις παρεχόμενες πληροφορίες 
(Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. – Π.Ι., 2011β: 73). 

• Να αναπτύξουν και να καλλιεργήσουν τη φαντασία τους (Φ.Ε.Κ. 303, τ. Β΄/13-03-
2003: 3795). 

• Να ασκηθούν στην παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου και στη δημιουργική 
γραφή. 
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• Να εξοικειωθούν και να εκτιμήσουν τις δραστηριότητες αυτοαξιολόγησης και ετε-
ροαξιολόγησης από τον εκπαιδευτικό και τους συμμαθητές τους στο πλαίσιο της 
ανατροφοδότησης (Φ.Ε.Κ. 303, τ. Β΄/13-03-2003, 3744). 

Γ) Σε σχέση με τις Τ.Π.Ε.: 

• Να εξοικειωθούν με τη διαδικτυακή έρευνα, καθώς και με την κριτική ανάγνωση 
και επιλογή της ηλεκτρονικής πληροφορίας. 

• Να ασκηθούν περαιτέρω στη χρήση του επεξεργαστή κειμένου και του λογισμικού 
παρουσιάσεων για τη συνεργατική σύνθεση και παρουσίαση των εργασιών τους. 

• Να μάθουν να δημιουργούν ηλεκτρονικά πολυτροπικά κείμενα (Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. – Π.Ι., 
2011β: 73). 

Συμβατότητα με τα Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ. 

Το παρόν σενάριο είναι απόλυτα συμβατό με τα Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ. για το μάθημα της Λο-
γοτεχνίας. Επιπλέον, αξιοποιεί στοιχεία από το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία 
του ίδιου μαθήματος. Κατ’ αρχάς, οι μαθητές έρχονται σε επαφή με το δημοτικό τραγούδι 
«Του γιοφυριού της Άρτας», το οποίο είναι αντιπροσωπευτικό έργο της πολιτισμικής μας 
κληρονομιάς και περιλαμβάνεται στα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ΄ Γυμνασίου. 
Έτσι, ενδυναμώνονται η µορφωτική επάρκεια, η επικοινωνιακή ικανότητα και η συναισθη-
µατική ανάπτυξη των µαθητών, στοιχεία που αποτελούν το γενικό σκοπό του μαθήματος 
της Λογοτεχνίας (Φ.Ε.Κ. 303, τ. Β΄/13-03-2003: 3795). 

Επιπλέον, η θεωρία της ανακαλυπτικής μάθησης, καθώς και η παιδαγωγική προσέγγιση 
που ακολουθείται (ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, μέθοδος σχεδίων εργασίας, διαθεματι-
κή προσέγγιση του θέματος, δημιουργική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. σε συνδυασμό με την ενα-
σχόληση με τη δημιουργική γραφή) προτείνονται και συνιστώνται από τα παραπάνω κείμε-
να αναφοράς. Το ίδιο ισχύει τόσο για την επιλογή της ταξινόμησης των στόχων όσο και για 
την πλειονότητα των στόχων του διδακτικού σεναρίου, όπως προκύπτει από τις βιβλιογρα-
φικές αναφορές.  

Προϋποθέσεις υλοποίησης 

Προκειμένου να υλοποιηθεί το διδακτικό σενάριο, απαιτείται εξοικείωση των μαθητών με 
την πλοήγηση στο διαδίκτυο και την αναζήτηση πληροφοριών σε αυτό, με τη χρήση του 
επεξεργαστή κειμένου και του λογισμικού παρουσιάσεων, με την ανάρτηση υλικού σε ιστο-
λόγιο, καθώς και με την ομαδοσυνεργατική μέθοδο διδασκαλίας. Τέλος, είναι απαραίτητη η 
εξασφάλιση του εργαστηρίου πληροφορικής για συνεχόμενα δίωρα. 

Πορεία υλοποίησης του διδακτικού σεναρίου 

Το διδακτικό σενάριο χωρίζεται σε δύο φάσεις· για την υλοποίησή του απαιτούνται τέσσε-
ρις έως πέντε (4-5) διδακτικές ώρες. Προϋπόθεση είναι να έχει προηγηθεί η επεξεργασία 
και μία πρώτη ερμηνευτική προσέγγιση του δημοτικού τραγουδιού στην τάξη. Αφετηρία για 
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την όλη προσπάθεια αποτελεί η κινητοποίηση των μαθητών, οι οποίοι εντοπίζουν διάφορα 
θέματα και παραμέτρους που τους κεντρίζουν το ενδιαφέρον (π.χ. η θυσία της γυναίκας 
του πρωτομάστορα) και σχετίζονται με τις εμπειρίες τους (π.χ. η αλβανική παραλλαγή του 
δημοτικού τραγουδιού) (Frey, 1986: 8· Μπρίνια, 2007: 84). Ακολουθεί σύντομη συζήτηση 
του συνόλου της τάξης, η οποία καταλήγει σε συγκεκριμένα θέματα, με τα οποία επιθυμεί 
να ασχοληθεί περαιτέρω, και προγραμματίζει τις ενέργειές της (Μπρίνια, 2007: 85).  

Το πρώτο στάδιο, το οποίο διαρκεί δύο έως τρεις (2-3) διδακτικές ώρες, υλοποιείται στο 
εργαστήριο πληροφορικής. Οι μαθητές, προκειμένου να ανακαλέσουν την προηγούμενη 
σχετική γνώση, παρακολουθούν ένα βίντεο με την απαγγελία του δημοτικού τραγουδιού 
(Το γεφύρι της Άρτας) (TheLilaca, 2010). Κατόπιν, χωρίζονται σε πέντε (5) ανομοιογενείς 
ομάδες μεικτής δυναμικότητας των τεσσάρων έως πέντε (4-5) ατόμων, σύμφωνα με τις 
προτιμήσεις τους, τα ενδιαφέροντά τους και τις μεταξύ τους διαπροσωπικές σχέσεις (John-
son & Johnson, 1975: 84· Αργυροπούλου, 2007: 28· Μπρίνια, 2007: 85· Νημά & Καψάλης, 
2008: 159-160· Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. – Π.Ι., 2011β: 85), και αναλαμβάνουν ρόλους στους οποίους 
εναλλάσσονται κατά τη διάρκεια υλοποίησης των εργασιών.  

Στο σημείο αυτό τονίζεται η σημασία της συμμετοχής όλων για τη βελτίωση της διδασκαλί-
ας του μαθήματος και τη διεξαγωγή και περάτωση της προσπάθειας. Ο εκπαιδευτικός δια-
νέμει σε όλες τις ομάδες τα φύλλα εργασίας σε φωτοτυπίες προς διευκόλυνση της εργασίας 
των μαθητών και παρέχει τις απαραίτητες διευκρινίσεις. Διευκρινίζεται ότι κάθε ομάδα α-
σχολείται με δύο φύλλα εργασίας (παρατίθενται παρακάτω συνεχόμενα για λόγους ευκο-
λίας και εξοικονόμησης χώρου). Η πρώτη σειρά φύλλων εργασίας έχει καταρτιστεί με βάση 
τις προτιμήσεις των μαθητών.  

Η κάθε ομάδα τοποθετείται σε έναν από τους πέντε σταθμούς εργασίας και ανοίγει το φά-
κελο με τον τίτλο του σεναρίου που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή. Οι 
μαθητές ασχολούνται με τα διαφορετικά για κάθε ομάδα φύλλα εργασίας, τα οποία περι-
λαμβάνουν ανοιχτού τύπου δραστηριότητες (Κοσσυβάκη, 2003: 406)· διεξάγουν έρευνα στο 
διαδίκτυο, επεξεργάζονται το υλικό που συγκεντρώνουν, συγκρίνουν τις διάφορες πληρο-
φορίες και συνθέτουν την εργασία τους (Μπρίνια, 2007: 86).  

Συγκεκριμένα, η πρώτη ομάδα ασχολείται με το θέμα της μοίρας, την άποψη των ανθρώ-
πων για το ρόλο της στη ζωή τους και τη στάση τους απέναντί της. Εντοπίζει σχετικά με το 
θέμα γνωμικά και διαπιστώνει τη στάση των ανθρώπων των παλαιότερων εποχών, με βάση 
έργα της λογοτεχνικής μας παράδοσης. Επιπλέον, εξετάζει τις σύγχρονες απόψεις για τη 
μοίρα και το ρόλο της και προχωρεί σε συγκρίσεις. Καταγράφει τα συμπεράσματα της έ-
ρευνάς της με τη μορφή παρουσίασης, την οποία εμπλουτίζει με σχετικό οπτικοακουστικό 
υλικό. Στη συνέχεια, ασκείται στη δημιουργική γραφή, «ενσαρκώνοντας» έναν από τους 
παρευρισκόμενους μάστορες, ο οποίος αφηγείται τα τραγικά συμβάντα στην οικογένειά 
του. Καταγράφει την αφήγηση σε έγγραφο που θα δημιουργήσει μέσω του επεξεργαστή 
κειμένου. 

Η δεύτερη ομάδα εξετάζει το θέμα της αδελφικής αγάπης. Μελετά σχετικές με το θέμα ι-
στορίες (που προτείνονται από τα σχολικά εγχειρίδια ή άλλες, τις οποίες θα επιλέξει) και τις 
συγκρίνει με το δημοτικό τραγούδι. Καταγράφει τα συμπεράσματα της έρευνάς της με τη 
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μορφή παρουσίασης, την οποία εμπλουτίζει με σχετικό οπτικοακουστικό υλικό. Πειραματί-
ζεται, επίσης, με τη δημιουργική γραφή. Καλείται να καταγράψει ηλεκτρονικά το διάλογο 
που διαμείβεται ανάμεσα στον πρωτομάστορα και στον αδελφό της γυναίκας του, όταν ο 
τελευταίος έρχεται μετά από κάποιο χρονικό διάστημα στην περιοχή.  

Η τρίτη ομάδα επεξεργάζεται το θέμα της θυσίας για το κοινό καλό ή για το συνάνθρωπο. 
Εντοπίζει στο διαδίκτυο πληροφορίες για κάποιες θυσίες από λογοτεχνική μας παράδοση 
και επισημαίνει ομοιότητες και διαφορές με τη θυσία της γυναίκας του πρωτομάστορα. 
Καταγράφει τα συμπεράσματα της έρευνάς της με τη μορφή παρουσίασης, την οποία ε-
μπλουτίζει με σχετικό οπτικοακουστικό υλικό. Η άσκηση δημιουργικής γραφής που της ζη-
τείται είναι να «μπει» στο ρόλο του πρωτομάστορα και να καταγράψει ηλεκτρονικά μία σε-
λίδα του ημερολογίου του. 

Η τέταρτη ομάδα αναζητά παραλλαγές του δημοτικού τραγουδιού «Του γιοφυριού της Άρ-
τας» στον ελλαδικό χώρο και τις συγκρίνει μεταξύ τους. Δημιουργεί μία παρουσίαση με τα 
συμπεράσματα της έρευνάς της, την οποία εμπλουτίζει με σχετικό οπτικοακουστικό υλικό. 
Στο πλαίσιο της ενασχόλησής της με τη δημιουργική γραφή, καλείται να ξαναδιαβάσει τους 
στίχους 1-14 του δημοτικού τραγουδιού και να αλλάξει την εξέλιξη της ιστορίας, γράφοντας 
σε πεζό λόγο. Το κείμενό της θα καταγράψει, επίσης, ηλεκτρονικά. 

Η πέμπτη ομάδα διαβάζει διάφορες παραλλαγές του δημοτικού τραγουδιού «Του γιοφυ-
ριού της Άρτας» που απαντώνται στην περιοχή των Βαλκανίων και εντοπίζει ομοιότητες και 
διαφορές σε σχέση με αυτήν του σχολικού βιβλίου. Καταγράφει τα συμπεράσματά της με 
τη μορφή παρουσίασης, την οποία εμπλουτίζει με σχετικό οπτικοακουστικό υλικό. Στο 
πλαίσιο του πειραματισμού της με τη δημιουργική γραφή, ξαναδιαβάζει τους στίχους 1-32 
του δημοτικού τραγουδιού και αλλάζει την εξέλιξη της ιστορίας, καταγράφοντάς την ηλε-
κτρονικά σε ποιητικό λόγο.  

Το δεύτερο στάδιο διαρκεί δύο (2) διδακτικές ώρες. Κάθε ομάδα παρουσιάζει τις εργασίες 
της στο σύνολο της τάξης (Κοσσυβάκη, 2003: 404· Μπρίνια, 2007: 86). Στη συνέχεια, υπο-
βάλλονται ερωτήματα, διατυπώνονται απορίες και σχόλια, ζητούνται διευκρινίσεις, γίνεται 
συζήτηση και συνοψίζονται τα συμπεράσματα (Ματσαγγούρας, 2008: 157).  

Ακολουθεί αξιολόγηση τόσο από τους μαθητές, οι οποίοι αξιολογούν τους εαυτούς τους και 
τους συμμαθητές τους (Ματσαγγούρας, 1997: 273), όσο και από τον εκπαιδευτικό, ο οποίος 
διατηρεί ηλεκτρονικό φάκελο με τις δραστηριότητες των ομάδων στον προσωπικό του ηλε-
κτρονικό υπολογιστή και σε ηλεκτρονικό υπολογιστή του σχολείου. Η αξιολόγηση έχει παι-
δαγωγικό χαρακτήρα και γίνεται με βάση την επίτευξη των αρχικών στόχων, την ποιότητα 
των εργασιών των ομάδων, τη συμμετοχή στην ομαδική προσπάθεια και τις πρωτοβουλίες 
και διαδικασίες που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της ομάδας (Ματσαγγούρας, 2003: 283-
284· Μπρίνια, 2007: 87· Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. – Π.Ι., 2011α: 33· Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. – Π.Ι., 2011β: 78-79).  

Ενδεικτικά, εξετάζονται η πληρότητα της απάντησης των ερωτημάτων που έχουν τεθεί, ο 
βαθμός ανταπόκρισης στα είδη γραπτού λόγου (π.χ. αφήγηση, διάλογος, ημερολόγιο) στο 
πλαίσιο της δημιουργικής γραφής και ο τρόπος παρουσίασης της εργασίας (π.χ. πλήρης ε-
νημέρωση του συνόλου της τάξης, παραστατικότητα, ετοιμότητα στην αιτιολόγηση των επι-
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λογών και στην απάντηση ερωτήσεων)· ακόμη, ο βαθμός συνεργασίας ανάμεσα στα μέλη 
της κάθε ομάδας, η συμβολή των μελών της στη δημιουργία θετικού ή αρνητικού κλίματος, 
η προσφορά και η λήψη βοήθειας μεταξύ τους, ο τρόπος διαχείρισης διαφωνιών, η δημο-
κρατικότητα κατά τη λήψη αποφάσεων και η τήρηση του προκαθορισμένου χρόνου για την 
απάντηση των φύλλων εργασίας.  

Ο εκπαιδευτικός επισημαίνει στους μαθητές τα θετικά σημεία της εργασίας τους, καθώς και 
τις αδυναμίες ή παραλείψεις τους και τους ενθαρρύνει, προκειμένου να συνεχίσουν την 
εφαρμογή τέτοιου είδους πρακτικών μάθησης. Οι ομάδες, λαμβάνοντας υπόψη τους τις 
προτάσεις – παρατηρήσεις από τον εκπαιδευτικό και τους συμμαθητές τους, αναμορφώ-
νουν τα κείμενά τους, ώστε να αποτελέσουν υποθέματα μιας ενιαίας εργασίας. Οι γραμμα-
τείς των ομάδων συναντώνται, με σκοπό τη διαμόρφωση των τελικών παραδοτέων όλων 
των ομάδων. Τέλος, ο υπεύθυνος μαθητής κάθε ομάδας για την ανάρτηση του υλικού στο 
ιστολόγιο παραλαμβάνει και αναρτά το αντίστοιχο παραδοτέο στο ιστολόγιο του μαθήμα-
τος. Ας σημειωθεί ότι ο εκπαιδευτικός παρακολουθεί διακριτικά και παρεμβαίνει, όταν 
χρειάζεται, για τη διευκόλυνση του έργου των μαθητών. 

Συμπεράσματα – επεκτασιμότητα του διδακτικού σεναρίου 

Οι στόχοι που τέθηκαν στην αρχή επιτεύχθηκαν σε μεγάλο βαθμό. Οι μαθητές γνώρισαν το 
δημοτικό τραγούδι «Του γιοφυριού της Άρτας», μία από τις πιο γνωστές και αξιόλογες πα-
ραλογές. Ασχολήθηκαν με την έρευνα και καλλιέργησαν την κριτική τους σκέψη και την ικα-
νότητα να διαμορφώνουν υπεύθυνα την προσωπική τους άποψη και στάση, μέσω της σύ-
γκρισης κειμένων διαφορετικών εποχών και τόπων και μέσω του προβληματισμού σχετικά 
με πτυχές του πολιτισμού που αποτυπώνεται στο δημοτικό τραγούδι. Επιπλέον, πειραματι-
ζόμενοι με τη δημιουργική γραφή, οι μαθητές ανέπτυξαν τη φαντασία τους και καλλιέργη-
σαν συνεργατικά το γραπτό τους λόγο, χρησιμοποιώντας τις Τ.Π.Ε.  

Όλοι οι μαθητές συμμετείχαν με προθυμία και έντονο ενδιαφέρον στη μαθησιακή διαδικα-
σία· αυτό αποδεικνύεται και από το αίτημά τους για επανάληψή της. Αξιοσημείωτη υπήρξε 
η ενεργοποίηση των μαθητών με χαμηλή επίδοση και μειωμένο ενδιαφέρον στην τάξη, οι 
οποίοι, μάλιστα, ενσωματώθηκαν χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα στην κάθε ομάδα. Η ανάρ-
τηση των εργασιών των μαθητών στο ιστολόγιο του μαθήματος αποδείχθηκε ιδιαίτερο κί-
νητρο γι’ αυτούς.  

Οι μαθητές συνεργάστηκαν άψογα μεταξύ τους τόσο στο πλαίσιο της κάθε ομάδας όσο και 
στο σύνολο της τάξης. Ο διάλογος, που διαμείφθηκε στα παραπάνω δύο πλαίσια, έδωσε 
στους μαθητές την ευκαιρία να αναπτύξουν τεκμηριωμένο λόγο και να συνειδητοποιήσουν 
τη σπουδαιότητα των δημοκρατικών μεθόδων και των αρχών του πλουραλισμού, προσφέ-
ροντας παράλληλα εξαιρετικές ευκαιρίες αυτογνωσίας, μέσω της αυτοαξιολόγησης και ετε-
ροαξιολόγησης. 

Παρατηρήθηκαν ορισμένες δυσκολίες που αφορούσαν κυρίως στην ταχύτητα εκτέλεσης 
των δραστηριοτήτων από τους μαθητές όσο και σε άλλα, τεχνικής φύσης, προβλήματα. 
Διαπιστώθηκε ότι η παρουσία δεύτερου εκπαιδευτικού –κατά προτίμηση καθηγητή Πλη-
ροφορικής– κατά τη διάρκεια υλοποίησης του σεναρίου θα συνέβαλλε στην ομαλότερη διε-
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ξαγωγή της όλης διαδικασίας. Επιπλέον, χρειάστηκε να παρασχεθούν σε κάποιες ομάδες 
σχετικές διευκρινίσεις, προκειμένου να εξελιχθεί ομαλά η διαδικασία που αφορούσε στη 
δημιουργική γραφή.  

Ως προς την επεκτασιμότητά του, το διδακτικό σενάριο πληροί τις προϋποθέσεις για την 
εφαρμογή και αξιοποίηση της μεθόδου της δραματοποίησης. Συγκεκριμένα, οι μαθητές 
μπορούν να δραματοποιήσουν τα κείμενα που συν – έγραψαν στο πλαίσιο της δημιουργι-
κής γραφής. Τέλος, είναι δυνατόν το παρόν διδακτικό σενάριο να αποτελέσει, με κατάλληλη 
τροποποίηση, βάση για τη λειτουργία θεατρικού ομίλου ή ομίλου δημιουργικής γραφής σε 
σχολικές μονάδες στις οποίες το θεσμικό πλαίσιο το επιτρέπει (Φ.Ε.Κ. 118, τ. Α΄/24-05-
2011: 2373) ή πολιτιστικού προγράμματος. 
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Φύλλα εργασίας 

1η Ομάδα: Η μοίρα 

Α) Στο δημοτικό τραγούδι «Του γιοφυριού της Άρτας» η γυναίκα του πρωτομάστορα λέει 
στο στίχο 35: «Αλίμονο στη μοίρα μας, κρίμα στο ριζικό μας!». Να εντοπίσετε στο διαδίκτυο 
(ενδεικτικά αναφέρονται: http://el.wikipedia.org/wiki/, https://www.google.gr/): α) 8-10 
γνωμικά σχετικά με τη μοίρα και το πεπρωμένο και β) πληροφορίες από τη λογοτεχνική μας 
παράδοση για το ρόλο της μοίρας στη ζωή των ανθρώπων, όπως π.χ. του Οιδίποδα ή και 
άλλων που εσείς θα σκεφτείτε. Κατόπιν, να επισημάνετε ομοιότητες και διαφορές μεταξύ 
τους ως προς την άποψη των ανθρώπων για τη δύναμη της μοίρας και ως προς τη στάση 
τους απέναντί της. Να σκεφτείτε, επίσης, ποια στάση τηρούν σήμερα οι άνθρωποι σχετικά 
με το θέμα αυτό. Στη συνέχεια, να δημιουργήσετε μία παρουσίαση βασισμένη στο πληρο-
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φοριακό υλικό που συγκεντρώσατε και στα συμπεράσματά σας, εμπλουτίζοντάς την με σχε-
τικό οπτικοακουστικό υλικό. 

Β) Αφού ξαναδιαβάσετε τους στίχους 35-46 του δημοτικού τραγουδιού, να υποθέσετε ότι 
είστε ένας από τους μάστορες και ότι αφηγείστε τα τραγικά συμβάντα στην οικογένειά σας. 
Να καταγράψετε την αφήγηση σε ένα έγγραφο που θα δημιουργήσετε μέσω του επεξεργα-
στή κειμένου (περίπου 10 σειρές).  

2η Ομάδα: Η αδελφική αγάπη 

Α) Να ξαναδιαβάσετε τους στίχους 41-46 του δημοτικού τραγουδιού, όπου θίγεται το θέμα 
της αδελφικής αγάπης. Να μελετήσετε: α) την ακόλουθη ιστορία: Ειρήνης Μάρρα, Τα κόκκι-
να λουστρίνια (Κ.Ν.Λ. Α΄ Γυμνασίου), αφού επισκεφθείτε το ψηφιακό σχολείο (http://digital 
school.minedu.gov.gr/) και β) την ιστορία της τραγωδίας «Αντιγόνη» του Σοφοκλή (ενδεικτι-
κά αναφέρονται: http://el.wikipedia.org/wiki/, https://www.google.gr/). Μπορείτε, επίσης, 
να επιλέξετε κάποια άλλη ιστορία με αντίστοιχο θέμα που εσείς θα σκεφτείτε. Στη συνέ-
χεια, να διαλέξετε δύο από αυτές τις ιστορίες και να τις συγκρίνετε με τους συγκεκριμένους 
στίχους του δημοτικού τραγουδιού ως προς το θέμα της αδελφικής αγάπης. Να δημιουργή-
σετε μία παρουσίαση βασισμένη στο πληροφοριακό υλικό που συγκεντρώσατε και στα συ-
μπεράσματά σας, εμπλουτίζοντάς την με σχετικό οπτικοακουστικό υλικό. 

Β) Να υποθέσετε ότι ο αδελφός της γυναίκας του πρωτομάστορα έρχεται μετά από κάποιο 
χρονικό διάστημα στην Άρτα και συναντάει το γαμπρό του. Να καταγράψετε σε ένα έγγρα-
φο που θα δημιουργήσετε μέσω του επεξεργαστή κειμένου το διάλογο που διαμείβεται 
ανάμεσά τους (περίπου 10 σειρές).  

3η Ομάδα: Η θυσία για το κοινό καλό ή για το συνάνθρωπο 

Α) Στο δημοτικό τραγούδι «Του γιοφυριού της Άρτας» η γυναίκα του πρωτομάστορα θυσιά-
ζεται για το κοινό καλό. Να εντοπίσετε στο διαδίκτυο (ενδεικτικά αναφέρονται: 
http://el.wikipedia.org/wiki/, https://www.google.gr/) πληροφορίες για κάποιες θυσίες από 
τη λογοτεχνική μας παράδοση, όπως π.χ. της Ιφιγένειας, της Άλκηστης ή και άλλων προσώ-
πων που εσείς θα σκεφτείτε. Κατόπιν, να επιλέξετε δύο από αυτές και να επισημάνετε ο-
μοιότητες και διαφορές με τη θυσία της γυναίκας του πρωτομάστορα. Στη συνέχεια, να δη-
μιουργήσετε μία παρουσίαση βασισμένη στο πληροφοριακό υλικό που συγκεντρώσατε και 
στα συμπεράσματά σας, εμπλουτίζοντάς την με σχετικό οπτικοακουστικό υλικό. 

Β) Αφού ξαναδιαβάσετε τους στίχους 1-14 του δημοτικού τραγουδιού, να υποθέσετε ότι 
είστε ο πρωτομάστορας και ότι κρατάτε ημερολόγιο. Να καταγράψετε σε ένα έγγραφο που 
θα δημιουργήσετε μέσω του επεξεργαστή κειμένου τις σκέψεις που σας βασανίζουν και τα 
συναισθήματά σας (δύο παράγραφοι).  

4η Ομάδα: Οι παραλλαγές του δημοτικού τραγουδιού 

«Του γιοφυριού της Άρτας» στον ελλαδικό χώρο 
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Α) Αφού ξαναδιαβάσετε την κερκυραϊκή παραλλαγή «Του γιοφυριού της Άρτας» από το 
σχολικό σας εγχειρίδιο (http://digital school.minedu.gov.gr/), να αναζητήσετε στο διαδίκτυο 
(http://www.youtube.com/) παραλλαγές του δημοτικού τραγουδιού από διαφορετικές πε-
ριοχές του ελλαδικού χώρου. Κατόπιν, να διαλέξετε δύο από αυτές και να τις συγκρίνετε ως 
προς το περιεχόμενο με την κερκυραϊκή. Να δημιουργήσετε μία παρουσίαση βασισμένη 
στο πληροφοριακό υλικό που συγκεντρώσατε και στα συμπεράσματά σας, εμπλουτίζοντάς 
την με σχετικό οπτικοακουστικό υλικό. 

Β) Να ξαναδιαβάσετε τους στίχους 1-14 του δημοτικού τραγουδιού. Στη συνέχεια, να αλλά-
ξετε την εξέλιξη της ιστορίας και να την καταγράψετε σε πεζό λόγο (δύο παράγραφοι) σε 
ένα έγγραφο που θα δημιουργήσετε μέσω του επεξεργαστή κειμένου. 

5η Ομάδα: Οι παραλλαγές του δημοτικού τραγουδιού 

 «Του γιοφυριού της Άρτας» στην περιοχή των Βαλκανίων 

Α) Αφού διαβάσετε τις διάφορες παραλλαγές του δημοτικού τραγουδιού «Του γιοφυριού 
της Άρτας» που συναντώνται στην περιοχή των Βαλκανίων (αλβανική: το κάστρο της Ροζά-
φα, βουλγαρική και δύο σερβικές: σσ. 15-18 από το βιβλίο του Κ. Ρωμαίου. (1979). Δημοτι-
κό Τραγούδι. Προβλήματα καταγωγής και τεχνοτροπίας. Τόμος πρώτος. Αθήνα), να επιλέξε-
τε δύο από αυτές και να τις συγκρίνετε ως προς το περιεχόμενο με την ελληνική του σχολι-
κού σας βιβλίου (http://digital school.minedu.gov.gr/). Στη συνέχεια, να δημιουργήσετε μία 
παρουσίαση βασισμένη στο πληροφοριακό υλικό που συγκεντρώσατε και στα συμπερά-
σματά σας, εμπλουτίζοντάς την με σχετικό οπτικοακουστικό υλικό. 

Β) Αφού ξαναδιαβάσετε τους στίχους 1-32 του δημοτικού τραγουδιού, να αλλάξετε την εξέ-
λιξη της ιστορίας και να την καταγράψετε σε ποιητικό λόγο (5-6 στίχοι) σε ένα έγγραφο που 
θα δημιουργήσετε μέσω του επεξεργαστή κειμένου. 
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Περίληψη 

Οι νέες παιδαγωγικές αντιλήψεις υιοθετούν τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και 
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη διδακτική των μαθημάτων, καθώς διαθέτουν πλήθος εκπαιδευτι-
κών εφαρμογών που μπορούν να δημιουργήσουν ένα ελκυστικότερο μαθησιακό πλαίσιο, 
συμβάλλοντας, με τον τρόπο αυτόν, στην καλλιέργεια της δημιουργικότητας. Στην παρούσα 
εργασία περιγράφεται μία έρευνα-διδακτική παρέμβαση που πραγματοποιήθηκε σε δύο 
Τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η διδακτική παρέμβαση βασίστηκε στη διεπιστημονι-
κή προσέγγιση του γνωστικού αντικειμένου της Εικαστικής Αγωγής και της Μυθολογίας, 
γνωστικού άξονα του μαθήματος της Ιστορίας, και στόχευε στη διερεύνηση της σχέσης του 
βαθμού ανάπτυξης της δημιουργικής σκέψης των εκπαιδευομένων και της επίδοσής τους 
στην παραγωγή εικαστικών έργων, με τη χρήση των ΤΠΕ.  

Λέξεις - Κλειδιά: Εικαστική Αγωγή, δημιουργικότητα, Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοι-
νωνιών 

Η Εικαστική Αγωγή και η καλλιέργεια της δημιουργικότητας 

Η εικαστική παιδεία είναι το εφόδιο το οποίο μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο να μην εί-
ναι απλός παθητικός καταναλωτής των εικόνων, αλλά να είναι σε θέση να αποκωδικοποιεί 
και να ερμηνεύει τα οπτικά ερεθίσματα που δέχεται, ώστε να μπορεί να επικοινωνεί μέσω 
αυτών (Παπαϊωάννου, 2009: 101). Η διδασκαλία της τέχνης στο σχολείο οξύνει την αντιλη-
πτική ικανότητα των διδασκομένων (Boughton, 1986: 125) και τους βοηθά να καταλάβουν 
ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι να δουν και να ερμηνεύσουν τον κόσμο (Eisner, 2000: 8). Το 
μάθημα της Εικαστικής Αγωγής στοχεύει στην απόκτηση οπτικής παιδείας των εκπαιδευο-
μένων, στη δυνατότητά τους να κατανοούν και να κρίνουν τα οπτικά ερεθίσματα και στην 
καλλιέργεια της δημιουργικότητάς τους (Σάλλα-Δοκουμετζίδη, 1994: 125). Αυτό μπορεί να 
επιτευχθεί με την καλλιέργεια του οπτικού γραμματισμού ο οποίος ορίζεται ως η ικανότητα, 
όχι μόνο ανάγνωσης, ερμηνείας και κατανάλωσης οπτικών μορφών, που αφορούν στην ο-
πτική επικοινωνία, αλλά κριτικής αποτίμησης και δημιουργίας οπτικών εννοιών και παρα-
γωγής οπτικών μηνυμάτων (Kress, & van Leeuwen, 2001: 15-16).  

Οι έννοιες της κριτικής και δημιουργικής σκέψης είναι στενά συνδεδεμένες με την εκπαι-
δευτική διαδικασία όλων των γνωστικών αντικειμένων. Ο καθηγητής Ηλίας Ματσαγγούρας 
(1994, όπ. αναφ. στο Οδυσσέως-Πολυδώρου, 2009: 6) ορίζει τις δύο αυτές έννοιες ως εξής: 
«Η κριτική σκέψη αφορά στην ικανότητα του ανθρώπου να χρησιμοποιεί διάφορες γνωστι-
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κές λειτουργίες μεμονωμένα ή συνδυαστικά, ανάλογα με την περίσταση, προκειμένου να 
φτάσει στον στόχο του, ενώ η δημιουργική σκέψη αφορά στην ικανότητα του ανθρώπου να 
αναζητά και να εφευρίσκει πολλές πρωτότυπες και καινοτόμες ιδέες και λύσεις προκειμέ-
νου να φτάσει στην επίλυση ενός προβλήματος». Η καλλιέργεια της δημιουργικής σκέψης 
πραγματώνεται με τις ευκαιρίες που προσφέρει, περισσότερο από κάθε άλλο γνωστικό α-
ντικείμενο, η διδασκαλία των Εικαστικών (Parker, 2005: 187), με τη συμμετοχή των διδα-
σκομένων σε δραστηριότητες ελεύθερης έκφρασης οι οποίες προωθούν την έμπνευση, την 
πρωτοτυπία και τη φαντασία (Καλούρη-Αντωνοπούλου, 1985: 69-77) στο πλαίσιο της πα-
ραγωγής ιδεών (Τσακίρη, & Καπετανίδου, 2007: 109) ή εικόνων, συνδυάζοντας και ανα-
διοργανώνοντας προηγούμενες οπτικές εμπειρίες των εκπαιδευομένων (Κούβου, 2007: 
190). Η καλλιέργεια της δημιουργικότητας στο μάθημα της Εικαστικής Αγωγής θεωρείται 
επιτακτική ανάγκη, αφού οι διδασκόμενοι ζουν σ’ ένα περιβάλλον το οποίο, σε αντίθεση με 
το παρελθόν, αποτελείται από μεγάλο αριθμό ανθρώπων που δρουν ως δημιουργοί ή ως 
λήπτες οπτικών ερεθισμάτων. Επομένως, το σύγχρονο σχολείο οφείλει να προωθεί τη δη-
μιουργικότητα, αφού η εικόνα αποτελεί ένα πολιτισμικό προϊόν ισχυρής επιρροής και με-
γάλης σημασίας για τη σύγχρονη κοινωνία (Freedman, 2011: 18). Οι δημιουργικές δραστη-
ριότητες που παρέχει το γνωστικό αντικείμενο της Εικαστικής Αγωγής, αναπτύσσουν την 
πρωτοβουλία, ενισχύουν την αυτοπεποίθηση (Σιούτας, Ζημιανίτης, Κουταλέλη, & Παναγο-
πούλου, 2008: 41), ενεργοποιούν το σώμα, τη σκέψη και τα συναισθήματα των παιδιών, με 
αποτέλεσμα να κινητοποιούνται όλες οι ψυχοσωματικές λειτουργίες τους σ’ ένα αρμονικό 
και ενιαίο σύνολο (Παυλίδου, 2002: 954).  

Η χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη  
διδασκαλία της Εικαστικής Αγωγής 

Η ολοένα αυξανόμενη χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική πράξη έχει δείξει 
ότι, σε σύγκριση με την παραδοσιακή διδασκαλία, η ενεργή εμπλοκή των μαθητών/τριών 
στη μαθησιακή διαδικασία αυξάνεται (Newby, Stepich, Lehman, & Russell, 2009: 216). Ο 
Η/Υ είναι ένα διδακτικό εργαλείο που παρέχει τη δυνατότητα της συνεργατικής (Welsh, & 
Condie, 2010: 428) ή της εξατομικευμένης διδασκαλίας, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί τις 
κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη ενός αλληλεπιδραστικού μαθησιακού περιβάλλο-
ντος που κινητοποιεί το παιδί (Newby, κ.συν. 2009: 216).  

Φυσικά, οι Νέες Τεχνολογίες δεν σκοπεύουν να υποκαταστήσουν τα παραδοσιακά μέσα 
παραγωγής οπτικών εικόνων, αλλά να χρησιμοποιήσουν τον Η/Υ ως εργαλείο που θα επι-
τρέψει στο σχολείο να δημιουργήσει νέα περιβάλλοντα διδασκαλίας, στοχεύοντας στην 
περαιτέρω ενίσχυση της μάθησης (Καραθανάση, & Παπαευθυμίου, 2010: 6). Με τον τρόπο 
αυτόν η διδασκαλία της Τέχνης καθίσταται ενδιαφέρουσα, όχι μόνο για εκείνα τα παιδιά 
που είναι ταλαντούχα και παρουσιάζουν ιδιαίτερη κλίση, αλλά για περισσότερα, προσφέ-
ροντας στο μάθημα μεγαλύτερη αποδοχή από το σύνολο της μαθητικής κοινότητας (Robly-
er, 2008: 316). Ακόμη, η χρήση των Νέων Τεχνολογιών στο μάθημα των Εικαστικών μπορεί 
να συμβάλει στη διερεύνηση των καλλιτεχνικών προβλημάτων (Bruce, 2007: 1358) στην 
κατάκτηση γνώσεων, στην καλλιέργεια της φαντασίας, και, μέσα από την ευκαιρία των μα-
θητών/τριών να υποδύονται κοινωνικούς ρόλους, στη σταδιακή δόμηση της προσωπικότη-
τάς τους (Χριστοπούλου, & Λαμπροπούλου, 2005: 24). Επιπλέον, οι ΤΠΕ διαθέτουν ένα πε-
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ριβάλλον που, σε σχέση με την παραδοσιακή διδασκαλία, προσαρμόζεται πιο εύκολα στις 
ικανότητες και τις εμπειρίες του χρήστη (Bruce, 2007: 1357) και ενεργοποιεί τις αισθήσεις 
(Puurula, 2002: 26) με οπτικά και ηχητικά ερεθίσματα που θέτουν σε παράλληλη λειτουργία 
την όραση και την ακοή (Selivanov, 2004: 32). Ο Η/Υ είναι ένα εκπαιδευτικό μέσο με ιδιαί-
τερη δυναμική που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καλλιέργεια της οπτικής αντίληψης 
των παιδιών, γιατί, σε σχέση με τις παραδοσιακές διδακτικές τεχνικές διδασκαλίας, διαθέ-
τει πιο εξελιγμένους τρόπους εκμάθησης της εικαστικής γλώσσας (Madrazo, Quílez, & 
Sicilia, 2002: 139). Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στο μάθημα των Εικαστικών μπορεί να συμβάλει 
στη συνεργατική, βιωματική και ολιστική μαθησιακή διαδικασία, ενδυναμώνοντας έτσι την 
κριτική στάση των παιδιών απέναντι στο φαινόμενο της τέχνης (Γρόσδος, Μακαρατζής, & 
Ανδρεάδου, 2008: 518). Οι Νέες Τεχνολογίες, ως εργαλεία έκφρασης, μπορούν ακόμη να 
βρουν πολλές εφαρμογές στην εκπαιδευτική πράξη και να προάγουν την καλλιτεχνική δη-
μιουργικότητα των διδασκομένων, ενώ ταυτόχρονα, η δυνατότητα που προσφέρεται στα 
παιδιά να εξοικειωθούν με τους Η/Υ, τα βοηθά να κατανοήσουν την επέκταση της χρήσης 
των ΤΠΕ σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αφορούν άλλα γνωστικά αντικείμενα του 
σχολικού αναλυτικού προγράμματος (Μαρκατάτος, 2002: 344). 

Υπόθεση - Μεθοδολογία της έρευνας 

Στόχος της παρούσας έρευνας αποτελεί η μελέτη της σχέσης ανάμεσα στον βαθμό ανάπτυ-
ξης της δημιουργικής σκέψης των φοιτητών και της επίδοσής τους στην παραγωγή εικαστι-
κών έργων, με τη χρήση των ΤΠΕ. Προκειμένου να ελεγχθεί η παραπάνω υπόθεση, πραγμα-
τοποιήθηκε διδακτική παρέμβαση σε δείγμα φοιτητών η οποία περιγράφεται αναλυτικά 
παρακάτω. Η ερευνητική μεθοδολογία που ακολουθήθηκε βασίστηκε στο πρότυπο της έ-
ρευνας συσχετίσεων (Cohen, & Manion, 1994: 180 κ.ε.) αφού, σύμφωνα με το παραπάνω 
ερευνητικό ερώτημα, η έρευνα στηρίχθηκε στη συσχέτιση του βαθμού ανάπτυξης της δη-
μιουργικής σκέψης και της επίδοσης στην παραγωγή εικαστικών έργων, που αποτέλεσαν τις 
δύο μεταβλητές της Έρευνας. Το δείγμα της έρευνας συγκροτήθηκε με τυχαία δειγματολη-
ψία ατόμων, διαδικασία που συνεχίστηκε έως τη συμπλήρωση του αναγκαίου αριθμού υ-
ποκειμένων (Cohen, κ.συν. 1994: 130) φτάνοντας τους 65 φοιτητές/τριες.  

Περιγραφή της Έρευνας 

Η διδακτική παρέμβαση απευθυνόταν σε φοιτητές και πραγματοποιήθηκε στο εαρινό εξά-
μηνο του ακαδημαϊκού έτους 2012-13. Η διδασκαλία είχε διάρκεια έξι διδακτικών ωρών και 
πραγματοποιήθηκε στο προαναφερόμενο δείγμα που προερχόταν από το Τμήμα Γλώσσας, 
Φιλολογίας και Πολιτισμού των Παρευξείνιων Χωρών (ΤΓΦΠΠΧ) και από το Παιδαγωγικό 
Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης, στο πλαί-
σιο των μαθημάτων, του 4ου Εξάμηνου Σπουδών, Πληροφορική IV: Πολυμέσα στην Εκπαί-
δευση και τα Μουσεία και Εκπαιδευτικό Λογισμικό, αντιστοίχως. Η διδασκαλία ολοκληρώ-
θηκε σε δύο ημερήσιες τρίωρες συναντήσεις στο ΤΓΦΠΠΧ στις 19/02/2013 και 26/02/2013, 
ενώ στο ΠΤΔΕ στις 02/04/2013 και 04/04/2013. Αναλυτικότερα, το μάθημα αναπτύχθηκε ως 
εξής: 

Το πρώτο δίωρο είχε προπαρασκευαστικό χαρακτήρα και περιελάμβανε την προβολή δια-
φανειών με θέμα: Οι μύθοι του Ορφέα στην Ιστορία της Τέχνης με τις οποίες οι φοιτη-

50/235

_________________________________________________________________________________________________________ 
I S S N : 1 7 9 2 - 4 1 4 6        Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Α Κ Ο    Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο     i - T E A C H E R       9ο   Τ Ε Υ Χ Ο Σ   -  Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ   2 0 1 4



τές/τριες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τους μύθους αυτούς μέσω εικαστικών έργων 
που προέρχονταν από διαφορετικά καλλιτεχνικά ρεύματα της Ιστορίας της Τέχνης. Επίσης, 
προβλήθηκε μία ακόμα παρουσίαση με θέμα: Τα εικαστικά στοιχεία και οι αρχές του 
design, με σκοπό να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες της εικαστικής γλώσσας που αποτε-
λείται από τα εικαστικά ή μορφικά στοιχεία (σημείο, γραμμή, σχήμα, μορφή, χρώμα, φως, 
τόνος, υφή και διάστημα) και τις αρχές του design (σύνθεση, θέμα, χώρος, χρόνος, επανά-
ληψη και ύφος). Κατά την προβολή των διαφανειών δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο 
με τον οποίο τα εικαστικά στοιχεία μπορούν να επαναλαμβάνονται σε μια εικαστική σύν-
θεση, ώστε να είναι σε θέση ο καλλιτέχνης να αποδίδει στο έργο του τη χρονική διάρκεια, 
τη διαδοχή των γεγονότων, την κίνηση και τον ρυθμό. 
Το δεύτερο δίωρο περιελάμβανε τη διδασκαλία δημιουργίας οπτικοποιημένων ιστοριών 
(κόμικ) από τους φοιτητές με τη βοήθεια Η/Υ και σε ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον ερ-
γασίας στο εκπαιδευτικό λογισμικό αισθητικής έκφρασης και ανάπτυξης της δημιουργικό-
τητας Strip Generator. Οι φοιτητές/τριες πραγματοποίησαν εγγραφή στο διαδικτυακό λογι-
σμικό, κατανόησαν τη λειτουργία των διαθέσιμων εργαλείων, πειραματίστηκαν και εξοι-
κειώθηκαν με τη χρήση τους, έμαθαν να αναρτούν στην πλατφόρμα του Λογισμικού τα έρ-
γα τους. Στη συνέχεια τους ανατέθηκε η δημιουργία ενός κόμικ με τον τίτλο: “Η κάθοδος 
του Ορφέα στον Άδη και η επάνοδός του στον Κόσμο”. Όσο αφορά την επιλογή του αριθμού 
των πλαισίων του κόμικ ή οποιασδήποτε άλλης επιλογής που διατίθεται στο Λογισμικό, δεν 
τέθηκε κανένας περιορισμός. Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας οι φοιτητές έλαβαν την 
οδηγία να επιχρωματίσουν το έργο τους με τη βοήθεια του βοηθητικού προγράμματος Ζω-
γραφική του λειτουργικού συστήματος Microsoft Windows. Τα κριτήρια με τα οποία θα γι-
νόταν η αξιολόγηση των κόμικ, ανακοινώθηκαν στους φοιτητές, ώστε να γνωρίζουν εκ των 
προτέρων με ποιον τρόπο θα αξιολογηθούν τα έργα τους. Τα κριτήρια που τέθηκαν ήταν τα 
ακόλουθα: 
• Η πληρότητα, η ευρηματικότητα και η πρωτοτυπία της σύνθεσης με βάση τον τρόπο 

αφήγησης (θέμα, πλοκή, χώρος, χρόνος, χαρακτήρες) και ο τρόπος συνδυασμού εικό-
νας και λόγου που επιτρέπει την επικοινωνιακή λειτουργία του κόμικ στη βάση της πο-
λυτροπικής νοηματοδότησής του.  

• Το αισθητικό αποτέλεσμα της σύνθεσης του κόμικ. 
• Τέλος, το τρίτο δίωρο ήταν αφιερωμένο στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου ανί-

χνευσης της δημιουργικής σκέψης από τους φοιτητές. Χρησιμοποιήθηκε το 
ερωτηματολόγιο της T. Naudé το οποίο βασίστηκε σε δύο παλαιότερα ερωτηματολόγια: 

• Το ερωτηματολόγιο του ψυχολόγου Ellis Paul Torrance το οποίο χρησιμεύει στη μέτρη-
ση της δημιουργικότητας σε ενήλικες, γνωστό ως Abbreviated Torrance Test for Adults. 

• Το ερωτηματολόγιο των ψυχολόγων Raymond Cattell, Maurice Tatsuoka και Herbert 
Eber το οποίο χρησιμεύει στη μέτρηση της προσωπικότητας σε ενήλικες, γνωστό ως Six-
teen Personality Factor Questionnaire (16PF). 

Η επιλογή της T. Naudé να χρησιμοποιήσει τα δύο αυτά ερωτηματολόγια έγινε, διότι η ε-
ρευνήτρια είχε την πεποίθηση πως στη διερεύνηση της δημιουργικότητας σημαντικός πα-
ράγοντας είναι και η προσωπικότητα του εξεταζόμενου (Naudé, 2005: 42). Στην παρούσα 
Έρευνα χρησιμοποιήθηκε μόνο το μέρος του ερωτηματολογίου της T. Naudé που αφορά τη 
μέτρηση της δημιουργικότητας, ενώ το μέρος που αφορούσε τη μέτρηση της προσωπικότη-
τας παραλείφθηκε. Αυτό έγινε προκειμένου να είναι δυνατή η συσχέτιση των αποτελεσμά-
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των αυτής της έρευνας με αποτελέσματα άλλης έρευνας που διεξήχθη σε μαθητές δημοτι-
κού, στην οποία χρησιμοποιήθηκε το τεστ των M. Wallach & N. Kogan (Wallach, & Kogan, 
1965: 28-37) που αφορούσε μόνο τη μέτρηση της δημιουργικότητας. Το τεστ της T. Naudé 
μεταφράστηκε από τα αγγλικά στα ελληνικά και αντιστρόφως, προκειμένου να ελεγχθεί η 
σωστή του μετάφραση. Η στάθμιση του Τεστ θεωρείται πως βρίσκεται σε καλό επίπεδο, 
αφού κατά τη μετάφραση δεν παρατηρήθηκαν ιδιαίτερα προβλήματα στην προσαρμογή 
των ερωτήσεων στην ελληνική πραγματικότητα. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία του Ερωτη-
ματολογίου ενισχύεται από το γεγονός ότι, η δημιουργία του, όπως προαναφέρθηκε, βασί-
στηκε στο ερωτηματολόγιο Abbreviated Torrance Test for Adults που έχει χρησιμοποιηθεί 
σε πλήθος ερευνών των οποίων τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι το Τεστ αυτό είναι ένα 
έγκυρο και αξιόπιστο εργαλείο μέτρησης της δημιουργικότητας (Naudé, 2005: 37-38). 

Συλλογή και αξιολόγηση των ερευνητικών δεδομένων 

Η συλλογή και η αξιολόγηση των ερευνητικών δεδομένων, προκειμένου να ελεγχθούν οι 
δύο μεταβλητές της έρευνας, άρχισε με την επεξεργασία των οπτικοποιημένων ιστοριών 
(κόμικ) που δημιούργησαν οι εξεταζόμενοι φοιτητές/τριες και ολοκληρώθηκε με την επε-
ξεργασία των απαντήσεων που έδωσαν στο ερωτηματολόγιο.  

Τα κόμικ που δημιούργησαν οι φοιτητές/τριες με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού λογισμικού 
αισθητικής έκφρασης και ανάπτυξης της δημιουργικότητας Strip Generator (Εικόνα 1) συ-
γκεντρώθηκαν και αξιολογήθηκαν ως εξής: 
• Ορίστηκε κλίμακα αξιολόγησης από το 1 έως το 5 (με άριστα το 5). 
• Αξιολογήθηκαν τα έργα των φοιτητών/τριών με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης, όπως 

αυτά περιγράφονται αναλυτικά παραπάνω.  
• Αξιολογήθηκαν τα έργα των φοιτητών από τρεις αξιολογητές και εξήχθη ο μέσος όρος 

των βαθμών των τριών αξιολογητών για κάθε εικαστικό έργο, ώστε να επιτευχθεί πιο 
αντικειμενική αξιολόγηση. 

• Τέλος, αθροίστηκαν οι τρεις μέσοι όροι της βαθμολογίας των τριών αξιολογητών, προ-
κειμένου να εξαχθεί ο Βαθμός Αξιολόγησης Κόμικ (ΒΑΚ) κάθε φοιτητή/τριας. 

Στη συνέχεια συντάχθηκε συγκεντρωτικός αξιολογικός πίνακας με τις βαθμολογίες, τους 
μέσους όρους, και τον Βαθμό Αξιολόγησης Κόμικ (ΒΑΚ) για κάθε υποκείμενο της έρευνας, 
σύμφωνα με τη βαθμολογία των τριών αξιολογητών. Τα έντυπα των ερωτηματολογίων που 
συμπλήρωσαν οι φοιτητές κατά τη διδασκαλία του τρίτου δίωρου, συγκεντρώθηκαν και, 
τηρώντας την ανωνυμία των εξεταζόμενων, αξιολογήθηκαν οι απαντήσεις με βάση τις οδη-
γίες (Naudé, 2005: 47-49). Αφού ολοκληρώθηκε η βαθμολόγηση κάθε ερώτησης, καταγρά-
φηκαν και αθροίστηκαν οι αξιολογικές μονάδες όλων των ερωτήσεων του Τεστ, ώστε να 
εξαχθεί ο Δείκτης Δημιουργικότητας Ενηλίκων (ΔΔΕ). 
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Επεξεργασία αποτελεσμάτων 

Προκειμένου να ελεγχθεί η σχέση μεταξύ του ΔΔΕ και του ΒΑΚ σε κάθε εκπαιδευόμενο, συ-
ντάχθηκε σχετικός πίνακας με τα δεδομένα των δύο αυτών μεταβλητών. Στη συνέχεια, 
πραγματοποιήθηκε η στατιστική ανάλυση των δεδομένων η οποία έγινε με το στατιστικό 
πακέτο SPSS 17. Ως μονάδα ανάλυσης χρησιμοποιήθηκε το σύνολο του δείγματος (65). Οι 
μεταβλητές της έρευνας ΔΔΕ και ΒΑΚ χαρακτηρίζονται ποσοτικές, αλλά και κατηγορικές (ε-
πιδόσεις πάνω και κάτω από τον ΜΟ). Έτσι, από τους 27 εξεταζόμενους φοιτητές οι οποίοι 
έχουν ΔΔΕ πάνω από τον ΜΟ (90,60), έχουν ΒΑΚ πάνω από τον ΜΟ (3,22) μόνο οι 19. Έχου-
με δηλαδή μία συσχέτιση 19/27=70,37%. Αντιστοίχως, διαπιστώνεται ότι από τους 38 εξε-
ταζόμενους φοιτητές οι οποίοι έχουν ΔΔΕ κάτω του ΜΟ (90,60), έχουν ΒΑΚ κάτω του ΜΟ 
(3,22) μόνο οι 28. Έχουμε δηλαδή μία συσχέτιση 28/38=73,68%. Τα αποτελέσματα της σύ-
γκρισης των δύο μεταβλητών ΔΔΕ και ΒΑΚ φαίνονται στο ακόλουθο διάγραμμα διασποράς 
(Εικόνα 2) στο οποίο κάθε φοιτητής/τρια αναπαριστάται με τη μορφή σημείου στο επίπεδο, 
ενώ το χρώμα διαμορφώνεται ανάλογα με τις επιδόσεις κάθε εξεταζόμενου σε κάθε μετα-
βλητή.  

Σε επίπεδο περιγραφικής στατιστικής συντάχτηκαν οι ακόλουθοι Πίνακες Β και Γ οι οποίοι 
περιλαμβάνουν βασικά στατιστικά στοιχεία (ΜΟ, Τυπική Απόκλιση, Εύρος κτλ.) και στοχεύ-
ουν στην αναλυτική περιγραφή των μεταβλητών ΔΔΕ και ΒΑΚ της Έρευνας. 

Εικόνα 1. Οπτικοποιημένη ιστορία (κόμικ) φοιτήτριας εμπνευσμένη από τον μύθο του 
Ορφέα και της Ευρυδίκης που δημιουργήθηκε με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού λογι-
σμικού αισθητικής έκφρασης και ανάπτυξης της δημιουργικότητας Strip Generator 
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Στον Πίνακα Α η Τυπική Απόκλιση (27,46) δείχνει ότι οι περισσότερες τιμές του ΔΔΕ, σε σχέ-
ση με τον ΜΟ (90,60), κυμαίνονται ανάμεσα στο 63,14 = 90,60 - 27,46 και στο 118,06 = 
90,60 + 27,46. Συνεπώς, το μέγεθος της Τυπικής Απόκλισης (27,46) μας επιτρέπει να διαπι-
στώσουμε ότι, σύμφωνα με τον Πίνακα Α, ανάμεσα στις τιμές του ΔΔΕ 63,14 και 118,06 
βρίσκονται 46 φοιτητές οι οποίοι αντιπροσωπεύουν ποσοστό 70,77%.  

Στον Πίνακα Β η Τυπική Απόκλιση (0,68) δείχνει ότι οι περισσότερες τιμές του ΒΑΚ, σε σχέση 
με τον ΜΟ (3,22), κυμαίνονται ανάμεσα στο 2,54 = 3,22 - 0,68 και στο 3,90 = 3,22 + 0,68. 
Συνεπώς, το μέγεθος της Τυπικής Απόκλισης (0,68) μας επιτρέπει να διαπιστώσουμε ότι, 
σύμφωνα με τον Πίνακα Α, ανάμεσα στις τιμές του ΒΑΚ 2,54 και 3,90 βρίσκονται 39 φοιτη-
τές οι οποίοι αντιπροσωπεύουν ποσοστό 60,00%.  

Σε συνέχεια της περιγραφικής στατιστικής συντάχτηκε ο ακόλουθος Πίνακας Γ στον οποίο 
καταγράφεται ο συντελεστής γραμμικής συσχέτισης Pearson r = +0,507. Η τιμή αυτή φανε-
ρώνει ότι ανάμεσα στις μεταβλητές ΔΔΕ και ΒΑΚ υπάρχει θετική μέτρια γραμμική συσχέτι-
ση1. Επιπλέον, στον ίδιο Πίνακα καταγράφεται ο δείκτης p (p-value) ο οποίος φανερώνει ότι 

1 Ο συντελεστής r μπορεί να κυμαίνεται από -1 έως και +1. Το μηδέν αντιπροσωπεύει μηδε-
νική σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών. Είναι φυσικό ότι μια σχέση του τύπου 0,6 είναι 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α. Συνολική εικόνα των επιδόσεων στον ΔΔΕ 

Πλήθος (Ν) Εύρος Ελάχιστη 
τιμή 

Μέγιστη 
τιμή ΜΟ Τυπική 

Απόκλιση 

65 131 39 170 90,60 27,46 

Εικόνα 2. Διάγραμμα διασποράς των μεταβλητών ΔΔΕ και ΒΑΚ 
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η στατιστική πιθανότητα λάθους στη συσχέτιση που παρατηρήθηκε ανάμεσα στις μεταβλη-
τές ΔΔΕ και ΒΑΚ είναι ασήμαντη (λιγότερο από 1%). 

 

Συμπεράσματα 

Ύστερα από τη συγκέντρωση, την αξιολόγηση, την επεξεργασία και την καταγραφή των ε-
ρευνητικών δεδομένων που προηγήθηκε στην προηγούμενη ενότητα, διενεργήθηκε η εξα-
κρίβωση του ερευνητικού ερωτήματος της Έρευνας, ως ακολούθως:  
Ο έλεγχος της υπόθεσης της Έρευνας, δηλαδή αν εκπαιδευόμενοι με ανεπτυγμένη δη-
μιουργική σκέψη είναι σε θέση, κάτω από συγκεκριμένες διδακτικές συνθήκες (χρήση των 
ΤΠΕ), να παράγουν εικαστικά έργα με υψηλές επιδόσεις, σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολό-
γησης που περιγράφονται παραπάνω, έδειξε ότι: 
Στην έρευνα του δείγματος των φοιτητών/τριών διαπιστώθηκε ότι τα αποτελέσματα των 
μεταβλητών ΔΔΕ και ΒΑΚ πάνω και κάτω από τον ΜΟ ήταν 70,37% και 73,68%, αντιστοίχως. 
Επιπλέον, διαπιστώνεται ότι ανάμεσα στις μεταβλητές του ΔΔΕ και ΒΑΚ υπάρχει θετική μέ-
τρια γραμμική συσχέτιση (Pearson r = +0,507).  

Τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώνουν την υπόθεση της έρευνας, ενώ ταυτόχρονα ενισχύουν 
την άποψη των J. Parker και Ρ. Καλούρη-Αντωνοπούλου οι οποίοι, όπως αναφέρθηκε στην 
ενότητα Η Εικαστική Αγωγή και η καλλιέργεια της δημιουργικότητας, υποστηρίζουν ότι η 
καλλιέργεια της δημιουργικής σκέψης πραγματώνεται περισσότερο από κάθε άλλο γνωστι-
κό αντικείμενο στη διδασκαλία της Εικαστικής Αγωγής (Parker, 2005: 187) με τις ευκαιρίες 

ταυτόσημη σε μέγεθος με μια σχέση -0,6, με τη διαφορά ότι η πρώτη είναι θετική ενώ η 
δεύτερη αρνητική. Έτσι, προτείνεται η ακόλουθη πεντάβαθμη κλίμακα:  
Αν − 0,20 < r ≤ −0,00 ή 0,00 ≤ r < 0,20 υπάρχει μηδενική γραμμική συσχέτιση. 
Αν − 0,40 < r ≤ −0,21 ή 0,21 ≤ r < 0,40 υπάρχει μικρή γραμμική συσχέτιση. 
Αν − 0,60 < r ≤ −0,41 ή 0,41 ≤ r < 0,60 υπάρχει μέτρια γραμμική συσχέτιση. 
Αν − 0,80 < r ≤ −0,61 ή 0,61 ≤ r < 0,80 υπάρχει δυνατή γραμμική συσχέτιση. 
Aν −1 < r ≤ −0,81 ή 0,81 ≤ r < 1 υπάρχει εξαιρετικά δυνατή γραμμική συσχέτιση (Εμβαλω-
τής, Κατσής, & Σιδερίδης, 2006: 30). 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β. Συνολική εικόνα των επιδόσεων στον ΒΑΚ 

Πλήθος (Ν) Εύρος Ελάχιστη 
τιμή 

Μέγιστη 
τιμή ΜΟ Τυπική 

Απόκλιση 

65 2,67 1,83 4,50 3,22 0,68 

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ. Συνάφεια του συντελεστή γραμμικής συσχέτισης (Pearson r) ανάμεσα 
στις μεταβλητές του ΔΔΕ και του ΒΑΚ 

r = 0,507** 
**P<0,01 
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που προσφέρει το μάθημα στη συμμετοχή των διδασκομένων σε δραστηριότητες ελεύθε-
ρης έκφρασης οι οποίες προωθούν την έμπνευση, την πρωτοτυπία και τη φαντασία (Κα-
λούρη-Αντωνοπούλου, 1985: 69-77). Ακόμα, επιβεβαιώνεται η άποψη του Γ. Μαρκατάτου ο 
οποίος, όπως αναφέρθηκε στην ενότητα Η χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επι-
κοινωνιών στη διδασκαλία της Εικαστικής Αγωγής, θεωρεί ότι οι Νέες Τεχνολογίες, ως ερ-
γαλεία έκφρασης, μπορούν να βρουν πολλές εφαρμογές στην εκπαιδευτική πράξη και να 
προάγουν την καλλιτεχνική δημιουργικότητα των διδασκομένων (Μαρκατάτος, 2002: 344). 
Τέλος, η επιβεβαίωση του ερευνητικού ερωτήματος ενισχύεται και από τα συμπεράσματα 
έρευνας που διεξήγαγε ο E. Burkett ο οποίος βρήκε ότι οι ΤΠΕ δημιουργούν ένα ελκυστικό 
και επιτυχημένο διδακτικό περιβάλλον, έτσι ώστε οι εικαστικές δραστηριότητες να συμβά-
λουν στην ανάπτυξη της πρωτοβουλίας και στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των εκπαι-
δευομένων (Burkett, 2008: 491; Σιούτας, κ.συν. 2008: 41), στοιχεία απαραίτητα για την καλ-
λιέργεια της δημιουργικότητάς τους.  

Από την παραπάνω ανάλυση των συμπερασμάτων φαίνεται ότι τα ευρήματα της παρούσας 
έρευνας μπορεί να συμβάλλουν, σε σημαντικό βαθμό, στη βελτίωση της καθημερινής διδα-
κτικής πρακτικής. Η επιβεβαίωση της υπόθεσης της έρευνας καταδεικνύει ότι η χρήση των 
Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στο μάθημα της Εικαστικής Αγωγής προάγει 
την καλλιτεχνική δημιουργικότητα των διδασκομένων, κατασκευάζοντας ένα πιο ελκυστικό 
μαθησιακό πλαίσιο που ενισχύει τη διάθεση των εκπαιδευομένων για συμμετοχή, με στόχο 
την κινητοποίηση του ενδιαφέροντός τους. Επιπλέον, η επιβεβαίωση της υπόθεσης της έ-
ρευνας συντείνει στην εδραίωση της άποψης ότι το σχολείο μπορεί, κάτω από συγκεκριμέ-
νες διδακτικές συνθήκες, να αναπτύξει τον βαθμό της δημιουργικής σκέψης των διδασκο-
μένων, μέσω δραστηριοτήτων εικαστικής δημιουργικής έκφρασης.  
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Διδακτική πρόταση για την διερεύνηση της Δομής Επανάληψης Για … από … μέχρι με τη 
χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού Γλωσσομάθεια 

 

 

Περίληψη 

Το συγκεκριμένο σενάριο προσεγγίζει τη διδασκαλία μιας εκ των εννοιών του δομημένου 
προγραμματισμού και συγκεκριμένα της δομής Επανάληψης στη Γ΄ Λυκείου με έναν 
πρωτότυπο τρόπο. Η αναζήτηση της γνώσης και η εργασία σε εκπαιδευτικό 
προγραμματιστικό περιβάλλον, που εμπεριέχεται, δημιουργεί κίνητρα ενασχόλησης με την 
προς εξέταση έννοια με τρόπο που υπερτερεί κατά πολύ σε σύγκριση με τον παραδοσιακό 
τρόπο εκπαίδευσης. Το σενάριο είναι κατάλληλα διαμορφωμένο για την ηλικία και την 
αντίληψη των μαθητών, ώστε εκμεταλλευόμενοι το γνωστικό και νοητικό τους δυναμικό να 
μπορούν αν πειραματιστούν, μετασχηματίζοντας προοδευτικά τις ιδέες τους μέσα από την 
ανατροφοδότηση. 

Λέξεις - Κλειδιά: Επανάληψη, βήμα, ατέρμων βρόχος, αρχική τιμή, τελική τιμή. 

Εισαγωγή 

Στο σενάριο αυτό γίνεται μια προσπάθεια προσέγγισης της δομής επανάληψης 
Για…από…μέχρι…. από τους μαθητές με αυτενέργεια τους μέσω του προγραμματισμού σε 
ΓΛΩΣΣΑ. Ο καθηγητής με τις μεθόδους του καταιγισμού ιδεών (Brainstorming), των 
ερωταποκρίσεων και κατάλληλου φύλλου δραστηριοτήτων προσπαθεί να αποτιμήσει τις 
πρότερες γνώσεις εκ μέρους των μαθητών. Τα συμπεράσματα που θα εξαχθούν θα 
χρησιμοποιηθούν από τον ίδιο τον καθηγητή για να κάνει τις απαραίτητες παρεμβάσεις στη 
διδασκαλία. Στη συνέχεια μέσα από φύλλα εργασίας και ερωτήσεις που αφορούν την 
καθημερινότητα, κατανοούν οι μαθητές το πλαίσιο της έννοιας δομής επανάληψης 
Για…από…μέχρι... και πότε αυτή χρησιμοποιείται. Ακολουθούν δραστηριότητες που 
αφορούν την υπό εξέταση έννοια, και θα εκτελεστούν από τον ίδιο το μαθητή στο 
εκπαιδευτικό λογισμικό Γλωσσομάθεια. Με τον τρόπο αυτό δίνουμε την δυνατότητα στο 
μαθητή να ερευνήσει, να πειραματιστεί και να κατανοήσει αυτή τη δομή. 

Διδακτικό Σενάριο 

Θέμα 

Στο εκπαιδευτικό σενάριο περιγράφονται τα θέματα που αφορούν έννοια του δομημένου 
προγραμματισμού και πιο συγκεκριμένα την έννοια της δομής επανάληψης «Για… από… 
μέχρι…», με τη χρήση του εκπαιδευτικού προγραμματιστικού περιβάλλοντος 
Γλωσσομάθειας. 

Που Απευθύνεται 

Νάκος Κωνσταντίνος 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.19 
kosnakos@yahoo.gr 

Καραχρήστος Χριστόφορος 
Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΑΠ 

karachrist@eap.gr 
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Απευθύνεται κυρίως σε μαθητές Γ’ Λυκείου και συγκεκριμένα στο μάθημα "Ανάπτυξη 
εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον". 

Συσχετισμός με το Αναλυτικό Πρόγραμμα - Εκτιμώμενη Διάρκεια - Χώρος Υλοποίησης 

Το σενάριο εντάσσεται στο αναλυτικό πρόγραμμα της Γ' Λυκείου (Σχολικό Βιβλίο, κεφάλαιο 
2ο, παράγραφος 2.4.5 και κεφάλαιο 8, παράγραφος 8.2) σύμφωνα με το αναλυτικό 
πρόγραμμα σπουδών για τη διδασκαλία του μαθήματος Ανάπτυξη Εφαρμογών σε 
Προγραμματιστικό Περιβάλλον στην Γ' Λυκείου (Ενιαίο Λύκειο). Ο ενδεικτικός απαιτούμενος 
χρόνος που απαιτείται για να υλοποιηθεί το σενάριο είναι επτά (7) διδακτικές ώρες. Το 
σενάριο πρέπει να διεξαχθεί εξ ολοκλήρου στο εργαστήριο των υπολογιστών του σχολείου. 

Προαπαιτούμενες Γνώσεις 

Οι μαθητές για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες του εκπαιδευτικού σεναρίου 
θα πρέπει να : 

• Έχουν κατανοήσει τις έννοιες των αριθμητικών, συγκριτικών και λογικών τελεστών 
• Γνωρίζουν τα σχήματα που χρησιμοποιούνται στα διαγράμματα ροής και τη σημασία 

τους 
• Μπορούν να ακολουθούν τους Βασικούς κανόνες σύνταξης εντολών αλγορίθμου και 

προγράμματος 
• Γνωρίζουν την έννοια της περατότητας 
• Έχουν κατανοήσει την έννοια του μετρητή και τη χρησιμότητά του 
• Έχουν εξοικειωθεί με το προγραμματιστικό περιβάλλον της Γλωσσομάθειας 

Αναπαραστάσεις μαθητών σχετικά με τη διδαχθείσα έννοια 

Η χρήση της δομής επανάληψης Για… από… μέχρι… προσθέτει ιδιαίτερες γνωστικές 
δυσκολίες στις γενικές δυσκολίες που αφορούν στην πρόσκτηση του προγραμματισμού. Οι 
βασικότερες εξ αυτών είναι: 

• Ποιος είναι ο τύπος των τιμών που παίρνει η «μεταβλητή», πόσο σύνθετες μπορεί να 
είναι οι παραστάσεις «αρχική-τιμή», «τελική-τιμή», «βήμα» και ποιος ο τύπος των 
αποτελεσμάτων τους.  

• Ο καθορισμός του βήματος ανανέωσης της μεταβλητής-μετρητή: Οι μαθητές δεν 
είναι πάντα σε θέση να καθορίσουν την τιμή βάσει της οποίας θα αυξάνεται ή θα 
μειώνεται η τρέχουσα τιμή της μεταβλητής μετρητή. Συχνά μάλιστα, χρησιμοποιούν 
μία επιπλέον μεταβλητή (ή και την ίδια μεταβλητή) στο σώμα εντολών της 
επανάληψης και αλλάζουν την τιμή της χρησιμοποιώντας εντολή ανάθεσης τιμής. 

• Μερικοί μαθητές δεν κατανοούν ότι η μεταβλητή ελέγχου είναι μια μεταβλητή που 
αυξάνεται κατά ένα βήμα σε κάθε επανάληψη και επομένως πιστεύουν ότι έχουν τη 
δυνατότητα να αλλάζουν την τιμή της στο σώμα του βρόχου. 

• Δυσκολεύονται να αντιληφθούν την επαναληπτική διαδικασία εντολών τις οποίες 
βλέπουν να παρατίθενται ακολουθιακά στον αλγόριθμο. 
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Προστιθέμενη αξία χρήσης του Λογισμικού 

Το σενάριο βασίζεται σε ανοικτού τύπου δραστηριότητες κατασκευασμένες με το λογισμικό 
Γλωσσομάθεια που στοχεύουν στο να παρέχουν στο μαθητή τη δυνατότητα να εμπλακεί 
ενεργά στη διερεύνηση της δομής επανάληψης. Η ενεργός εμπλοκή αναμένεται να τους 
βοηθήσει να οικοδομήσουν επαρκή νοητικά μοντέλα. Επιπρόσθετα προωθείται η εμπέδωση 
της μάθησης μέσω κοινωνικής εμπειρίας και αλληλεπίδρασης. 

Καθορισμός στόχων σεναρίου 

Σκοπός του σεναρίου: 

Να κατανοήσει ο μαθητής την έννοια της επαναληπτικής εκτέλεσης μιας ομάδας εντολών 
ενός προγράμματος όταν το πλήθος των επαναλήψεων είναι γνωστό. 

Βασικοί στόχοι του σεναρίου:  
• Να αντιλαμβάνονται οι μαθητές ότι μια ομάδα εντολών μπορεί να επαναληφθεί 

περισσότερες από μια φορές (γνωστό πλήθος επαναλήψεων)  
• Να αναγνωρίζουν την εντολή αρχικοποίησης της τιμής της μεταβλητής ελέγχου  
• Να αναγνωρίζουν την εντολή ανανέωσης της τιμής (βήμα) της μεταβλητής ελέγχου  
• Να αναγνωρίζουν πότε τελειώνει η εκτέλεση του μπλόκ (Συνθήκη Ψευδής) εντολών 

που επαναλαμβάνεται 
• Να αντιληφθούν οι μαθητές ότι για να επαναληφθεί μια ομάδα εντολών πρέπει να 

πληρείται κάποια συνθήκη (Να είναι δηλαδή Αληθής) 
• Να επιλέγουν και να συντάσσουν απλά προγράμματα στα οποία να χρησιμοποιούν 

τη δομή επανάληψης Για… από … μέχρι….  

Δραστηριότητες υλοποίησης του Εκπαιδευτικού σεναρίου 

Δραστηριότητες Ψυχολογικής & Γνωστικής Προετοιμασίας 

Ενημέρωση των Μαθητών για τους στόχους  

Επόμενο βήμα είναι ο εκπαιδευτικός να ενημερώσει σύντομα τους μαθητές για την πορεία 
της διδασκαλίας και για τους διδακτικούς στόχους που έχουν τεθεί, τι δηλαδή θα πρέπει να 
γνωρίζουν μετά το τέλος του μαθήματος. Γίνεται επομένως αναφορά για πρώτη φορά στην 
έννοια που θα μελετηθεί.  

Διερεύνηση προϋπάρχουσας – προ απαιτούμενης γνώσης 

Στο πλαίσιο του να διερευνήσουμε τις προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών 
χρησιμοποιείται η μέθοδος των ερωταποκρίσεων μέσω των οποίων ο μαθητής αναλαμβάνει 
ενεργητικό ρόλο στη διδασκαλία και του δίνεται η δυνατότητα να εκφράσει τις ιδέες του. 

Δραστηριότητες 
1. Δραστηριότητα αποτίμησης πρότερης γνώσης (ατομική εργασία) 
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Εικόνα 1 

 

2. Δραστηριότητα αποτίμησης πρότερης γνώσης (ατομική εργασία) 

Να γραφεί αλγόριθμος που να διαβάζει 3 αριθμούς. Να υπολογίζει πόσοι αριθμοί από 
αυτούς που διαβάστηκαν είναι αρνητικοί (χρήση μετρητή) 
 

3. Δραστηριότητα - αποτίμησης πρότερης και προϋπάρχουσας γνώσης (ατομική εργασία) 
Να γραφεί αλγόριθμος που να διαβάζει 3 θετικούς αριθμούς. Να βρίσκει και να εμφανίζει 
ποιός είναι ο μεγαλύτερος από αυτούς. Αρχικοποιήστε κατάλληλα. Στη συνέχεια να 
πραγματοποιείται η ίδια διαδικασία με 3 αριθμούς. 

4. Δραστηριότητα διερεύνησης ιδεών, αντιλήψεων και αναπαραστάσεων (ατομική 
εργασία) 

Α) Μια εταιρία αποφάσισε να δώσει αύξηση 10% σε έναν υπάλληλό της. Περιγράψτε με 
λόγια τα βήματα που θα κάνετε για να βρείτε το νέο μισθό αυτού του υπαλλήλου.  
Β) Την επόμενη χρονιά η εταιρία αναπτύχτηκε και προσέλαβε 5 υπαλλήλους. Κάποια στιγμή 
αποφάσισε να δώσει αύξηση 10% σε κάθε υπάλληλό της. Περιγράψτε με λόγια τα βήματα 
που θα κάνετε για να βρείτε το νέο μισθό κάθε υπαλλήλου. 
Γ) Μια εταιρία αποφάσισε να δώσει αύξηση 10% σε κάποιους από τους υπαλλήλους της. Θα 
διαβάζει τα ονόματα των υπαλλήλων και θα υπολογίζει το νέο μισθό. Η διαδικασία θα 
τελειώνει όταν σαν όνομα δώσουμε τη λέξη τέλος. Περιγράψτε με λόγια τα βήματα που θα 
κάνετε για να βρείτε το νέο μισθό κάθε υπαλλήλου. 

Ερωτήσεις-Παρατηρήσεις 
1. Οι λύσεις των 4 προβλημάτων παρουσιάζουν ομοιότητες; Παρουσιάζουν διαφορές και 
ποιες είναι; 
2.Έχετε ακούσει τον όρο επανάληψης; Αν ναι σημειώστε τι νομίζετε ότι είναι. Στις παραπάνω 
4 εκφωνήσεις υπάρχει κάποια επανάληψη; Αν ναι γνωρίζουμε πόσες φορές θα γίνει αυτή; 
3.Πρέπει πάντοτε να γνωρίζουμε τον αριθμό των επαναλήψεων που θα κάνει ένα 
πρόγραμμα; 

Δραστηριότητες Διδασκαλίας Γνωστικού Αντικειμένου 

Διδακτικές Στρατηγικές: 
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Στόχος μας είναι οι μαθητές να οικοδομήσουν σταδιακά τη γνώση, να εμπλέκονται 
ενεργητικά, να ανασκευάζουν παρανοήσεις και γνωστικές συγκρούσεις. Οι διδακτικές 
στρατηγικές που θα ακολουθηθούν είναι : 

• Επικοδομιστικές διδακτικές στρατηγικές 

Μέσω της Δραστηριότητας 1 του Β΄ φύλλου δραστηριοτήτων (Εικόνα 2) εφαρμόζεται η 
εποικοδομιστική θεωρία. Οι μαθητές αναγνωρίζουν τα βασικά στοιχεία που αποτελούν τη 
δομή επανάληψης Για… από… μέχρι… (δηλ. μεταβλητή, αρχική και τελική τιμή, βήμα).Στη 
συνέχεια δίνεται ένα πρόγραμμα στους μαθητές χωρίς να τους έχει εξηγηθεί η θεωρία. 
Χρησιμοποιώντας το λογισμικό Γλωσσομάθεια πειραματίζονται και ανακαλύπτουν τον τρόπο 
λειτουργίας της Για… από… μέχρι (και για τις 2 περιπτώσεις που υπάρχουν). Με την επίλυση 
της δραστηριότητας οι μαθητές εκφράζουν τα αποτελέσματα που βρήκαν στον καθηγητή και 
μέσω του διαλόγου επιβεβαιώνεται η θεωρία που ανακάλυψαν. 

 
Εικόνα 2 

 

Η ίδια στρατηγική ακολουθείται και στην Δραστηριότητα 2 στο Β΄ φύλλο δραστηριοτήτων 
(Εικόνα 3). Μέσω του πειραματισμού σε κατάλληλα προγράμματα που έχουν δοθεί με τη 
χρήση του Εκπαιδευτικού Λογισμικού «Γλωσσομάθεια», οι μαθητές ανακαλύπτουν πότε 
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χρησιμοποιείται η δομή επανάληψης Για… και πόσο σύνθετες εκφράσεις μπορεί να είναι οι 
μεταβλητή , αρχική τιμή, τελική τιμή, και το βήμα. Επιπρόσθετα διερευνούν τι συμβαίνει σε 
περίπτωση που δεν υπάρχει το με_βήμα. Η μέθοδος που ακολουθήθηκε εδώ είναι αυτή των 
Διερευνήσεων. 

 
Εικόνα 3 

Στην Δραστηριότητα 3 (Εικόνα 4) χρησιμοποιούνται οι «Γνωστικές Συγκρούσεις». Οι μαθητές 
έρχονται σε ασυμβατότητα ανάμεσα στις ιδέες-γνώσεις που έχουν οικοδομήσει μέχρι 
στιγμής και σε αυτά που συναντούν στη συγκεκριμένη άσκηση. Οι ασυμβατότητες οι 2. Η 
πρώτη έγκειται στην ύπαρξη «ατέρμωνα» βρόχου, όταν το βήμα είναι 0 και η δεύτερη 
έγκειται στο γεγονός ότι υπάρχει πιθανότητα να μην μπει ποτέ το πρόγραμμα στην 
επανάληψη. Στόχος είναι η ασυμβατότητα αυτή να γίνει πηγή έντασης και μπορέσει να 
αποτελέσει κινητήρια δύναμη στην ανάπτυξη των νέων γνώσεων. Με την επίλυση κάθε 
τμήματος της δραστηριότητας οι μαθητές εκφράζουν τα αποτελέσματα που βρήκαν στον 
καθηγητή και μέσω του διαλόγου επιβεβαιώνεται η θεωρία που ανακάλυψαν. 
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Εικόνα 4 

 

(Σημείωση προς εκπαιδευτικούς: Το λογισμικό Γλωσσομάθεια υπάρχει στη σελίδα του e-yliko (Η 
δικτυακή εκπαιδευτική πύλη του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων) και συγκεκριμένα στο 
http://www.e-yliko.gr/Lists/List30/openSoft.aspx . 

Η χρήση του λογισμικού πρέπει να γίνει με μεγάλη προσοχή, και αφού διερευνηθεί από τον 
εκπαιδευτικό, καθώς μπορεί να υπάρχουν σημεία που έρχονται σε αντίθεση με το σχολικό εγχειρίδιο. 
Για παράδειγμα 

Για ι από 10 μέχρι 1 με βήμα 0 
 Γράψε “Hello” 
Τέλος_επανάληψης 

ενώ πρέπει να εκτελείται άπειρες φορές, το λογισμικό δεν το εκτελεί καθόλου.) 

• Κοινωνικοεποικοδομιστικές διδακτικές στρατηγικές 

Μέσω της επόμενης Δραστηριότητας (Εικόνα 5) εφαρμόζεται η κοινωνικοπολιτισμική 
διδακτική. Η δραστηριότητα εκτελείται σε ομάδες των δύο ατόμων. Συγκεκριμένα ένα μέλος 
θα είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη του διαγράμματος ροής και το άλλο για την ανάπτυξη 
του προγράμματος. Και τα δυο μέλη της ομάδας εργάζονται μαζί ταυτόχρονα και υλοποιούν 
πρώτα το διάγραμμα ροής και μετά το πρόγραμμα. Τέλος Θα συγκρίνουν το διάγραμμα ροής 
που κατασκεύασαν με αυτό που θα βγάλει το λογισμικό «Γλωσσομάθεια». Στη συνέχεια 
συζητούν μεταξύ τους για να ανακαλύψουν τη σημασία και το ρόλο των 4 σημείων κλειδιών 
που τους έχουν ζητηθεί. Στο επόμενο βήμα οι μαθητές κάνουν της αντίθετη διαδικασία. 
Δίνεται κάποιο διάγραμμα ροής που λόγω περιορισμένου χώρου δεν αναφέρεται στο 
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συγκεκριμένο σχέδιο μαθήματος και ζητείται η κατασκευή προγράμματος. Ένα μέλος θα 
είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη του προγράμματος σε χαρτί και το άλλο για την ανάπτυξη 
του προγράμματος στο λογισμικό «Γλωσσομάθεια.»  

 
Εικόνα 5 

 

Στην Δραστηριότητα 5 (Εικόνα 6) στόχος είναι να κατανοήσουν την έννοια της αρχικοποίησης 
τιμών. Εδώ θα χρησιμοποιηθεί η μέθοδος της επίλυσης προβλήματος. Για το λόγο αυτό τους 
δίνεται δραστηριότητα με 3 πιθανές λύσεις. Ζητείται από τους μαθητές να αναζητήσουν τη 
σωστή λύση και να τεκμηριώσουν την απάντησή τους. Επίσης δίνεται ένα πρόβλημα στους 
μαθητές που καλούνται πάλι σε ομάδες των 2 να αναζητήσουν τη λύση του και να 
κατασκευάσουν το κατάλληλο πρόγραμμα στη «Γλωσσομάθεια». 

 
Εικόνα 6 
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Δραστηριότητες Εμπέδωσης Γνωστικού Αντικειμένου 

Για την κατανόηση και την αφομοίωση των νέων γνώσεων για τη δομή επανάληψης 
χρησιμοποιείται το Γ' Φύλλο Εργασίας. Ο καθηγητής μοιράζει το φύλλο εργασίας στους 
μαθητές και τους προτρέπει να ασχοληθούν με τις ασκήσεις, να απαντούν στο φύλλο και να 
σημειώνουν τις παρατηρήσεις που τυχόν έχουν. Στο τέλος κάθε άσκησης οι μαθητές 
καλούνται να συζητήσουν τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα που κατέληξαν. Ο 
καθηγητής τους καθοδηγεί επιβεβαιώνοντας ή διορθώνοντας τις απαντήσεις, υπενθυμίζει 
την έννοια, τη χρήση και τον τρόπο λειτουργίας της δομής επανάληψης Για… από… μέχρι… 
που διδάχθηκαν. 

Διδακτικές Στρατηγικές: 

Στόχος μας είναι να δούμε κατά πόσο οι μαθητές μας έχουν εμπεδώσει τις έννοιες που 
διδαχθήκαν, δηλαδή την έννοια της δομής επανάληψης Για… από… μέχρι… , του τρόπου 
λειτουργίας της και πότε χρησιμοποιείται. Είναι μια ακόμα ευκαιρία σε περίπτωση που 
υπάρχουν κάποια «σκοτεινά» σημεία, που οι μαθητές κατάλαβαν λάθος ή δεν έχουν 
κατανοήσει πλήρως, να εξηγηθούν ξανά και να λυθούν τυχόν παρανοήσεις. Οι διδακτικές 
στρατηγικές που θα ακολουθηθούν είναι : 

• Κοινωνιογνωστικές συγκρούσεις 

Μέσω της 1ης Δραστηριότητας του φύλλου εργασίας (Εικόνα 7) που περιέχει ερωτήσεις και 
ασκήσεις εμπέδωσης, αφού απαντηθούν τα ερωτήματα από τον κάθε μαθητή ξεχωριστά, ο 
καθηγητής προτρέπει όλη την τάξη να συζητήσουν μεταξύ τους αν συμφωνούν με τις 
απαντήσεις τους. Γίνετε ανταλλαγή και τεκμηρίωση των απόψεων για τις απαντήσεις που 
δόθηκαν, χρησιμοποιώντας τις γνώσεις που αποκόμισαν από τη δραστηριότητα διδασκαλίας 
του γνωστικού αντικειμένου 

 

 

Εικόνα 7 
 

• Κοινωνιο-εποικοδομιστική θεωρία μάθησης 
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Με την Δραστηριότητα 2 του Φύλλου εργασίας προωθείται η συνεργασία μεταξύ των 
μαθητών και ο εποικοδομιστικός τρόπος μάθησης. Οι μαθητές σε ομάδες των 2 ατόμων 
συνεργάζονται για να κατανοήσουν το πρόβλημα και να το αποδομήσουν. Η στρατηγική που 
επιλέγεται είναι αυτή της επίλυσης προβλήματος. Συγκεκριμένα τα μέλη της ομάδας 
συνεργάζονται από κοινού για να χαράξουν τη τακτική που θα ακολουθήσουν για την 
επίλυση του προβλήματος. Ο ένας μαθητής υλοποιεί τον αλγόριθμο στο χαρτί και ο άλλος 
στο λογισμικό «Γλωσσομάθεια». Εκτελούν το πρόγραμμα στο λογισμικό και εντοπίζουν τυχόν 
συντακτικά λάθη. Λαμβάνουν ανατροφοδότηση από το πρόγραμμα για τα λάθη αυτά (αν 
υπάρχουν) και διορθώνουν τον αλγόριθμο και το πρόγραμμά τους. 
 
Ένα ενιαίο Λύκειο της Αιτωλ/νίας έχει 450 μαθητές. Οι μαθητές ψήφισαν για το πρόεδρο του 
σχολείου. Οι υποψήφιοι είναι πέντε. Ο μαθητής μπορεί να σημειώσει στο ψηφοδέλτιό του 
την ένδειξη Β, Γ, Δ, Ε και Ζ ανάλογα με τον υποψήφιο που υποστηρίζει. Να γραφεί αλγόριθμος 
που θα δέχεται ως είσοδο την προτίμηση κάθε μαθητή. Η προτίμηση θα είναι Β ή Γ ή Δ ή Ε ή 
Ζ, ή Λ για λευκό, ή Α αν το ψηφοδέλτιο είναι άκυρο. Να υλοποιήσετε πρόγραμμα που θα 
υπολογίζει:  
α) Το πλήθος των ψήφων καθενός από τους πέντε υποψήφιους.  
β) Το πλήθος των λευκών ψηφοδελτίων.  
γ) Το πλήθος των άκυρων ψηφοδελτίων.  
δ) Ποιος εκλέχθηκε πρόεδρος. 
Αφού δημιουργήσετε το πρόγραμμα τρέξτε το στο λογισμικό «Γλωσσομάθεια» για να 
εντοπίσετε τυχόν λάθη. 

Αξιολόγηση σεναρίου 

Για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε το σενάριο στη κατεύθυνση της επίτευξης των στόχων 
θα πρέπει να παρατηρήσουμε την πορεία των μαθητών στην εξέλιξη του σεναρίου, τη 
διαχείριση του χρόνου, τις ερωτήσεις που θα διατυπωθούν, τις δυσκολίες που θα 
αντιμετωπίσουν οι μαθητές και τα φύλλα εργασίας τους. Σε περίπτωση που παρατηρηθούν 
σημεία στα οποία οι μαθητές δυσκολεύονται ή σημεία που οι στόχοι δεν επιτυγχάνονται 
πρέπει να επανασχεδιαστούν οι αντίστοιχες δραστηριότητες. Το λογισμικό Γλωσσομάθεια 
φαίνεται να διευκολύνει την οικοδόμηση της έννοιας της δομής επανάληψης Για… από… 
μέχρι… αφού περιλαμβάνει δυνατότητες παρακολούθησης και αλλαγής μεταβλητών και 
παραστάσεων, βηματικής/ αργής εκτέλεσης, αναλυτικές επεξηγήσεις λαθών, εισαγωγή 
διαθέσιμων εντολών από λίστα. Τα προβλήματα της ορθής σύνταξης της εντολής 
ξεπερνιούνται αφού σε περίπτωση συντακτικών λαθών εμφανίζει αναλυτικά μηνύματα 
εξηγώντας στους μαθητές πού ακριβώς υπήρξε πρόβλημα  
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Εκπαιδευτικό Σενάριο Προσχολικής Εκπαίδευσης. «Ο καιρός αλλάζει…» 
 

Παπάζογλου Ασημίνα 
Εκπαιδευτικός ΠΕ60 

pasimina2@gmail.com 
 

Περίληψη 

Το προτεινόμενο εκπαιδευτικό σενάριο απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και 
έχει ως κεντρικό θέμα «Τις Μεταβολές του Καιρού». Το θέμα εντάσσεται στο γνωστικό α-
ντικείμενο Παιδί και Περιβάλλον. Αναλύεται η συμβατότητα του σεναρίου με το Διαθεμα-
τικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) για το Νηπιαγωγείο και το Νέο Πρό-
γραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου. Προσδιορίζεται ο γενικός σκοπός και οι επιμέρους 
διδακτικοί στόχοι και η μεθοδολογική, θεωρητική και διδακτική προσέγγιση που αξιοποι-
ούνται. Τα νήπια παρατηρούν και περιγράφουν έργα τέχνης, κάνουν υποθέσεις, περιηγού-
νται σε ιστοσελίδες, παρουσιάζουν ένα δελτίο καιρού, προσεγγίζουν μέσα από την δραμα-
τική τέχνη τα διαφορετικά καιρικά φαινόμενα, εκφράζονται δημιουργικά μέσα από λογι-
σμικά σχεδίασης. Ο αναστοχασμός και τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την αξιολό-
γηση της υλοποίησης του σεναρίου αναδεικνύουν τον σημασία της ενσωμάτωσης των ΤΠΕ 
στο καθημερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου για την ολόπλευρη ανάπτυξη των νηπίων, 
όταν υποστηρίζουν τους στόχους του προγράμματος, λαμβάνουν υπόψη τις προηγούμενες 
γνώσεις και εμπειρίες των παιδιών και όταν ο εκπαιδευτικός λειτουργεί με υποστηρικτικό 
ρόλο και οργανώνει κατάλληλα το μαθησιακό περιβάλλον. 

Λέξεις - Κλειδιά: ενεργητική μάθηση, θεματική διερεύνηση, διαθεματική προσέγγιση, θεω-
ρία κοινωνικού εποικοδομισμού, κοινωνιοπολιτισμική προσέγγιση 

Εισαγωγή 

Σύμφωνα με το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου, ο ρόλος της Τεχνολογίας στο 
Νηπιαγωγείο προσδιορίζεται μέσα από τις καθημερινές δράσεις σε όλο το Πρόγραμμα. Ο/Η 
νηπιαγωγός επιλέγει τις ΤΠΕ προκειμένου να εμπλουτίσουν τις μαθησιακές εμπειρίες των 
νηπίων, να ενισχύσουν τις βασικές ικανότητες τους και να παραγάγουν προστιθέμενη αξία 
στις εκπαιδευτικές πρακτικές (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011β). Σκοπός του άρθρου είναι να 
αναδειχθεί ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να αξιοποιηθούν κατάλληλα οι "ΤΠΕ" σε κατάλ-
ληλα διαμορφωμένο μαθησιακό περιβάλλον στο νηπιαγωγείο, στη μαθησιακή περιοχή 
"Φυσικές Επιστήμες", μέσα από ένα εκπαιδευτικό σενάριο με θέμα τις "Μεταβολές του 
καιρού". Ειδικότερα, να διαμορφωθούν δραστηριότητες αξιοποίησης των ΤΠΕ στις Φυσικές 
Επιστήμες, με τρόπο που να συμβάλλουν στον εμπλουτισμό των βιωματικών νοητικών πα-
ραστάσεων των νηπίων, στην αντιμετώπιση γνωστικών εμποδίων και στη δυνατότητα έμ-
μεσης παρατήρησης φυσικών φαινομένων (μέσω διαδικτύου). Nα επιτευχθούν συγκεκρι-
μένοι διδακτικοί στόχοι που περιλαμβάνονται στο ΔΕΠΠΣ (2003) για το Νηπιαγωγείο και το 
Νέο Οδηγό Νηπιαγωγού (2011). Να αναδειχθεί η χρησιμότητα των ΤΠΕ στο νηπιαγωγείο ως 
έμμεση πηγή παροχής εποπτικού υλικού σε διάφορες μορφές, ως πηγή αναζήτησης πλη-
ροφοριών και ως εργαλείο οικοδόμησης της επιστημονικής γνώσης.  
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Γνωστικό αντικείμενο και συμβατότητα με το ΔΕΠΠΣ για το Νηπιαγωγείο 

Το εκπαιδευτικό σενάριο αποτελεί μία διαθεματική προσέγγιση, με κεντρικό θέμα «Τις με-
ταβολές του καιρού». Το θέμα αυτό εντάσσεται στο γνωστικό αντικείμενο Παιδί και Περι-
βάλλον (Φυσικές Επιστήμες) ενώ ταυτόχρονα συνδέεται με μαθησιακούς στόχους και άλ-
λων γνωστικών αντικείμενων: Γλώσσα, Δημιουργία και Έκφραση και Πληροφορική (Υπουρ-
γική Απόφαση 21072β/Γ2). Το σχέδιο μαθήματος είναι συμβατό με το ΔΕΠΠΣ για το Νηπια-
γωγείο (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2003) καθώς το θέμα «οι αλλαγές του καιρού», αν μπο-
ρούμε να το φανταστούμε σχηματικά, "βρίσκεται στο κέντρο ενός σχήματος, εξακτινώνεται 
και ταυτόχρονα αλληλεπιδρά με τα προγράμματα σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστηριοτή-
των της Γλώσσας, της Μελέτης Περιβάλλοντος, της Δημιουργίας-Έκφρασης και της Τεχνολο-
γίας. Η γνώση προσεγγίζεται μέσα από το παιχνίδι, τη διερεύνηση, την αξιοποίηση διαφό-
ρων πηγών πληροφόρησης, τη συζήτηση, την ανταλλαγή απόψεων, τη δημιουργία και πα-
ρουσίαση ιδεών" (σελ.591). 

Συμβατότητα με τις αρχές και τους στόχους των νέων Προγραμμάτων Σπουδών 
του Νέου Σχολείου 

Μέσα από τις δραστηριότητες που προτείνονται η νηπιαγωγός δεν προσπαθεί να προσφέ-
ρει έτοιμες τις απαντήσεις αλλά φροντίζει να δημιουργεί καταστάσεις προβληματισμού, 
σύμφωνα με την αρχή της δημιουργικότητας. Παρέχονται ευκαιρίες για κοινή προσπάθεια 
και κοινή δράση, μέσα από την εργασία σε ομάδες κατά την αρχή της συντροφικότητας και 
της συνεργατικής δράσης. Η αξιοποίηση των ομάδων συνεργασίας των μαθητών συμβάλει 
στη δημιουργική ενεργοποίηση της μάθησης και στην καλλιέργεια μιας ευρύτερης κλίμακας 
δεξιοτήτων (Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, 2012). Η προσέγγιση των φαινομένων και 
των καταστάσεων γίνεται διεπιστημονικά και προωθείται η κινητοποίηση της προσωπικό-
τητας του παιδιού, δηλαδή η καλλιέργεια των νοητικών, των συναισθηματικών και των ψυ-
χοκινητικών δεξιοτήτων. Τέλος, το θέμα «του καιρού και των αλλαγών του» που επιλέχθηκε 
συνδέεται με το άμεσο περιβάλλον και την καθημερινότητα του νηπίου, γεγονός που επι-
τρέπει στο παιδί να έχει προσωπική άποψη και να μπορεί να διεισδύσει με μεγαλύτερη επι-
τυχία σε βαθύτερες δομές που οδηγούν στη μάθηση σύμφωνα με την αρχή της αμεσότητας 
(Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, 2011β). Η νηπιαγωγός ενθαρρύνει τους μαθητές να δια-
τυπώνουν ερωτήματα, να αναζητούν απαντήσεις στα προβλήματα, να αναλύουν και να 
συνθέτουν δεδομένα, να κατανοούν και να περιγράφουν γεγονότα, να επικοινωνούν και να 
μοιράζονται σκέψεις, ιδέες και συναισθήματα, να συνεργάζονται προκειμένου να παρά-
γουν έργα σύμφωνα με τους στόχους του Νέου Προγράμματος Σπουδών (Μείζον Πρόγραμ-
μα Επιμόρφωσης, 2011α). 

Οργάνωση της διδασκαλίας  

Η εκτιμώμενη διάρκεια του σεναρίου είναι έξι (6) διδακτικές ώρες. Η κάθε δραστηριότητα 
που περιέχει, όσον αφορά στην εφαρμογή της μέσα στην τάξη του νηπιαγωγείου, εκτιμάται 
πως έχει διάρκεια περίπου σαράντα (40) λεπτά. Η διάρκειά τους όμως αυξομειώνεται ανά-
λογα με το ενδιαφέρον που θα επιδείξουν οι μαθητές κατά τη συμμετοχή τους. Η νηπιαγω-
γός έχει φροντίσει ώστε να υπάρχει στη τάξη η «γωνιά του υπολογιστή» και ο ηλεκτρονικός 
υπολογιστής να αποτελεί κομμάτι της καθημερινής ενασχόλησης των νηπίων. Συμμετέχουν 
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18 νήπια τα οποία θα εργαστούν σε ομάδες των 3 ατόμων. Η απαιτούμενη υλικοτεχνική 
υποδομή είναι ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής με σύνδεση στο διαδίκτυο στον οποίο θα 
έχουν εγκατασταθεί τα εξής λογισμικά: Το πρόγραμμα φυλλομετρητή ιστοσελίδων Internet 
Explorer, ο επεξεργαστής κειμένου Word και η μηχανή αναζήτησης Google. Επίσης, θα ε-
γκατασταθεί το λογισμικό ανάπτυξης της έκφρασης και δημιουργικότητας Tux Paint που 
είναι ανοιχτού τύπου, κατάλληλο για παιδιά, εύκολο στην κατανόηση και στη χρήση και το 
λογισμικό παρουσίασης Power Point, το οποίο προσφέρει εντυπωσιακό τρόπο παρουσία-
σης των πληροφοριών που αφορούν σε ένα θέμα, κρατάει το ενδιαφέρον των παιδιών ζω-
ηρό, συνδυάζει κείμενο, εικόνες και ήχους (Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, 2011). Οι 
ακόλουθες διευθύνσεις στο διαδίκτυο : 
http://freemeteo.com/default.asp?pid=15&la=2&cn=GR, http://www.meteo.gr/  
και http://www.nifada.com/index_gr.htm,  
είναι απαραίτητες για την εφαρμογή των δραστηριοτήτων. Επίσης, θα χρειαστούμε ηλε-
κτρονικό υλικό με σχετικό περιεχόμενο, εικόνες, έργα τέχνης, πληροφοριακό υλικό, εφη-
μερίδες και περιοδικά με δελτία καιρού, χαρτόνια, μαρκαδόρους, μολύβια, ψαλίδια, κόλλες 
από τη γωνιά των εικαστικών και μουσικά όργανα για τη δραματοποίηση. Η υλοποίηση του 
προτεινόμενου σεναρίου θα παρακολουθείται συνεχώς μέσα από: την παρατήρηση και 
την τήρηση ημερολογίου καταγραφής των δραστηριοτήτων από τη νηπιαγωγό, τις ατομικές 
και ομαδικές συζητήσεις με τα παιδιά, τα αποτελέσματα των ομαδικών και ατομικών εργα-
σιών στους ατομικούς φακέλους των νηπίων και στην επιφάνεια του ηλεκτρονικού υπολο-
γιστή. Κατά την εφαρμογή των δραστηριοτήτων, όπου κριθεί απαραίτητο, θα γίνουν μικρές 
αναπροσαρμογές στο αρχικό σενάριο. 
 

Γενικός διδακτικός σκοπός και διδακτικοί στόχοι 

Ο γενικός σκοπός αυτού του εκπαιδευτικού σεναρίου είναι οι μαθητές να κατανοήσουν τις 
μεταβολές του καιρού, να τις περιγράφουν, να κάνουν προβλέψεις και να αναγνωρίζουν 
μετεωρολογικά σύμβολα. Επίσης, να αναπτύσσουν τη γλώσσα και την επικοινωνία και να 
αξιοποιούν την τεχνολογία σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2003). Παράλ-
ληλα επιδιώκεται η επίτευξη επιμέρους στόχων που περιγράφονται στο Νέο Πρόγραμμα 
Σπουδών του Νηπιαγωγείου, όπως να επιλέγουν και να χρησιμοποιούν κατάλληλο λεξιλό-
γιο και συμβολισμούς για να καταγράφουν και να αποτυπώνουν παρατηρήσεις και διαπι-
στώσεις για τον καιρό (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011β). Να συνεργάζονται και να δημιουρ-
γούν από κοινού (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011α). Να αναγνωρίζουν και να προσδιορίζουν 
την επίδραση που έχουν τα καιρικά φαινόμενα στο περιβάλλον, στη ζωή του ανθρώπου και 
των άλλων έμβιων όντων. Να έρθουν σε επαφή με έργα τέχνης μεγάλων ζωγράφων και εκ-
φράζουν τις απόψεις και τα συναισθήματά τους. Να έχουν πρόσβαση στην πληροφορία 
μέσα από λογισμικά γενικής χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή και να τη διαχειρίζονται. 
Να εκφράζονται με δημιουργικό τρόπο χρησιμοποιώντας λογισμικό σχεδίασης. Να ανα-
γνωρίζουν τις ΤΠΕ ως μέσα για εργασία, αλληλεπίδραση και ψυχαγωγία και να σέβονται τη 
δουλειά των συμμαθητών τους (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011β). Οι επιμέρους στόχοι, ως 
προς τη μαθησιακή διαδικασία είναι να αναπτύξουν ικανότητες συνεργασίας και επικοινω-
νίας, να αναπτύξουν την αυτοεκτίμησή τους και να συνειδητοποιούν τη μοναδικότητά τους. 
Παράλληλα να περιγράφουν, να εξηγούν, να ερμηνεύουν, να συμμετέχουν σε συζητήσεις 
και να χρησιμοποιούν στοιχειώδη επιχειρηματολογία. Τέλος, εξοικειώνονται στο να ακούν 
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προσεκτικά οδηγίες, να τις κατανοούν, να σκέφτονται κριτικά και να δημιουργούν ομαδικά 
(Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2003). 

Διδακτική, Θεωρητική και Μεθοδολογική Προσέγγιση 

Το σχέδιο μαθήματος εντάσσεται στη μεθοδολογική προσέγγιση της θεματικής διερεύνη-
σης «Οι μεταβολές του καιρού και άλλα μετεωρολογικά φαινόμενα» όπως αυτή ορίζεται 
από το ΔΕΠΠΣ (2003). Η νηπιαγωγός επιλέγει το θέμα και οργανώνει τους μαθησιακούς 
στόχους και την εκτιμώμενη διάρκεια για την υλοποίησή τους. Οι διδακτικές στρατηγικές 
που χρησιμοποιούνται συνάδουν με τις σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις κατά τις ο-
ποίες έχει αξία η ομαδική και συνεργατική δράση των παιδιών (Μείζον Πρόγραμμα Επι-
μόρφωσης Εκπαιδευτικών, 2011α). Ως προς τη θεωρητική προσέγγιση, το εκπαιδευτικό 
σενάριο στηρίζεται στη θεωρία του κοινωνικού εποικοδομισμού (Piaget) και στην κοινω-
νιοπολιτισμική προσέγγιση (Vygotsky). Σύμφωνα με τον κοινωνικό εποικοδομισμό, οι νέες 
γνώσεις αποκτούνται στο πλαίσιο ανοιχτού τύπου προβλημάτων, μέσα από την επίλυση 
προβλήματος και την εργασία σε μικρές ομάδες. Ο δάσκαλος έχει το ρόλο του «διευκολυ-
ντή» της μάθησης. Στην κοινωνιοπολιτισμική προσέγγιση τονίζεται ιδιαίτερα η αξία της κοι-
νωνικής αλληλεπίδρασης. Η θεωρία αυτή στηρίζεται στην υπόθεση της ζώνης εγγύτερης 
ανάπτυξης, σύμφωνα με την οποία μπορούμε να διδάξουμε σε ένα παιδί μόνο αυτό που 
είναι ικανό να μάθει. Η επιτυχώς σχεδιασμένη εκπαιδευτική διαδικασία, κατά την οποία 
λαμβάνεται υπόψη το επίπεδο ανάπτυξης του παιδιού, το βοηθά να μεταβεί στη ζώνη της 
επόμενης εξέλιξης (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2006). Τέλος, ο σχεδιασμός του εκπαιδευτικού 
σεναρίου στηρίχθηκε στην αναγνώριση της διαφορετικότητας (φύλο, εθνική, κοινωνική 
προέλευση, ειδικές ανάγκες) και στην μεθοδολογική προσέγγιση της διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας. Δόθηκε απόλυτη προτεραιότητα στην ετοιμότητα, τα ενδιαφέροντα και το 
μαθησιακό προφίλ κάθε μαθητή. Επιλέχθηκαν διδακτικές μεθοδολογίες, στρατηγικές, διδα-
κτικά μέσα και οργανώθηκαν μαθησιακές δραστηριότητες που ανταποκρίνονται στις δια-
φορετικές ανάγκες των παιδιών (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011γ). 
 

Το προτεινόμενο σενάριο 

Από την αρχή του χρόνου έχει τοποθετηθεί στην τάξη ένας πίνακας αναφοράς του καιρού, 
τον οποίο έχουμε συμφωνήσει με τα παιδιά να ενημερώνουμε καθημερινά. Κάθε πρωί πα-
ρατηρούμε τον καιρό, σχολιάζουμε τα διαφορετικά καιρικά φαινόμενα και αποτυπώνουμε 
τον καιρό της ημέρας χρησιμοποιώντας τα κινούμενα μετεωρολογικά σύμβολα που υπάρ-
χουν στον πίνακα αναφοράς (Μωραΐτη & Διανέλλου, 2006). Έτσι, οι μαθητές έχουν εξοι-
κειωθεί με τα διαφορετικά καιρικά φαινόμενα και με τα σύμβολα με τα οποία αυτά αποτυ-
πώνονται. 

Υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 

Πρώτη Δραστηριότητα : Παρατήρηση έργων τέχνης, Ερωτήσεις – απαντήσεις  

Μια ξαφνική φθινοπωρινή βροχή, ενώ είμαστε στο διάλειμμα, μας αναγκάζει να μπούμε 
γρήγορα μέσα στην τάξη. Ενθαρρύνουμε τα παιδιά να παρατηρήσουν και να περιγράψουν 
την βροχερή μέρα και να τη συγκρίνουν με τον καιρό των προηγούμενων ημερών. Τα παρο-
τρύνουμε να υποθέσουν τον καιρό της επόμενης ημέρας. Τους κάνουμε ερωτήσεις όπως: 
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«Πως μπορούμε να ξέρουμε τον αυριανό καιρό;» ή «ποιοι παρουσιάζουν ένα δελτίο και-
ρού;». Στην συνέχεια, παρουσιάζουμε στους μαθητές μία παρουσίαση Power Point με έργα 
τέχνης μεγάλων ζωγράφων τα οποία απεικονίζουν διαφορετικές εκδοχές του καιρού. Τα 
παιδιά παρατηρούν τα χρώματα, τα σχήματα, τη διάθεση του ζωγράφου. Τα παρακινούμε 
να περιγράψουν τα έργα, να εξωτερικεύσουν τα συναισθήματά τους και να δώσουν τον 
δικό τους τίτλο σε κάθε έργο. Με τη χρήση του μαγνητοφώνου καταγράφουμε τις περιγρα-
φές των νηπίων.  

Έργα Τέχνης Ζωγράφων
Ο καιρός και οι αλλαγές του

 
  

Σχήμα 1: Power Point ( Έργα Τέχνης για παρατήρηση, ανάλυση, συζήτηση) 
 

Δεύτερη Δραστηριότητα: Καταιγισμός ιδεών, Ομαδική εργασία 

Τα νήπια καλούνται σε ομάδες, μέσα από ένα παιχνίδι καταιγισμού ιδεών, να φανταστούν 
τι συμβαίνει όταν έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως έντονη χιονόπτωση, ξηρασία 
κ.α. Στον καταιγισμό ιδεών ζητάμε από τους μαθητές να διατυπώσουν ελεύθερα, γρήγορα 
και αυθόρμητα λέξεις ή φράσεις σχετικές με το υπό συζήτηση θέμα, τις οποίες ανακαλούν 
από προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες.  

Σχήμα 2: Εικόνες που παρουσιάζουν ακραία καιρικά φαινόμενα: «Χιονοθύελλα στον Κανα-
δά» (http://www.sigmalive.com/news/international/83103) και «Ξηρασία» 

(http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=470268) 

Κάθε ομάδα ανακοινώνει στην ολομέλεια τις λέξεις ή τις φράσεις που διατύπωσαν τα μέλη 
της. Καταγράφουμε στον πίνακα τις υποθέσεις των μαθητών, συζητάμε γι αυτές και προ-
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βληματιζόμαστε. Αφού ολοκληρωθεί ο καταιγισμός ιδεών παρουσιάζουμε στα παιδιά εικό-
νες που έχουμε βρει, μέσω της αναζήτησης Google και έχουμε αποθηκεύσει σε φάκελο 
στην επιφάνεια εργασίας του Η/Υ, που παρουσιάζουν τις επιπτώσεις κάποιων ακραίων και-
ρικών φαινομένων. Ενθαρρύνουμε τους μαθητές να ζωγραφίσουν σε ομάδες ένα ακραίο 
καιρικό φαινόμενο. 

Τρίτη Δραστηριότητα: Εργασία σε ομάδες, Δραματοποίηση-παντομίμα 

Η νηπιαγωγός έχει εκτυπώσει εικόνες από το διαδίκτυο με διάφορες εκδοχές του καιρού 
που βρήκε στο διαδίκτυο και τις έχει τοποθετήσει σε ένα τραπέζι ανάποδα ώστε να μην 
φαίνονται. Κάθε ομάδα διαλέγει μία εικόνα, την παρατηρεί χωρίς να την δείξει στις άλλες 
ομάδες και ζωντανεύει με παντομίμα και αυτοσχεδιασμό στιγμιότυπα από δραστηριότητες 
που συνηθίζουμε να κάνουμε όταν έχουμε τις συγκεκριμένες καιρικές συνθήκες. Για παρά-
δειγμα, μία ομάδα που διαλέγει την εικόνα με το χιόνι μπορεί να ζωντανέψει με αυτοσχε-
διασμό μία ομάδα παιδιών που κάνει σκι στο χιόνι στην πλαγιά του βουνού. Χρησιμοποιούν 
κινήσεις του σώματος, εκφράσεις του προσώπου και μουσικά όργανα (με τα οποία έχουμε 
εξοικειωθεί και με προηγούμενες δραστηριότητες). Κάθε ομάδα παρουσιάζει την παντομί-
μα της και οι υπόλοιπες ομάδες καλούνται να περιγράψουν το στιγμιότυπο που είδαν και 
τις καιρικές συνθήκες που μιμήθηκαν τα παιδιά. 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3: Εικόνες με διαφορετικές εκδοχές του καιρού: «Ισχυρή Καταιγίδα στη Λέσβο» 
(http://meteoparea.blogspot.gr/2012/12/blog-post_8467.html) και «Χιονισμένος Παρνασ-

σός» (http://www.ethnos.gr/entheta.asp?catid=23520&subid=2&pubid=63765107) 
 

Τέταρτη Δραστηριότητα: Περιήγηση στο διαδίκτυο 

Η νηπιαγωγός τοποθετεί σε ένα τραπέζι εφημερίδες και περιοδικά με δελτία καιρού, δίνο-
ντας την ευκαιρία στα παιδιά να τα ξεφυλλίσουν και να τα παρατηρήσουν. Επίσης, παρου-
σιάζει στον Η/Υ της τάξης που έχει σύνδεση στο διαδίκτυο τις ιστοσελίδες 
http://freemeteo.com/default.asp?pid=15&la=2&cn=GR και http://www.meteo.gr/ που μας 
ενημερώνουν για τον καιρό όλης της χώρας. Παρατηρούν ότι και στο διαδίκτυο ο καιρός 
παρουσιάζεται με σύμβολα και σχέδια ανάλογα με αυτά που είδαν στις εφημερίδες. Στην 
διεύθυνση http://www.gosur.com/map/?weather=1, ενθαρρύνουμε τους μαθητές να δουν 
πως φαίνεται από τον δορυφόρο η γη όταν έχει συννεφιά, ήλιο, χιόνια ή καταιγίδες. Εντοπί-
ζουν την Ελλάδα και περιγράφουν την θέση της στην δορυφορική εικόνα της Ευρώπης. Τέ-
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λος, παρακολουθούμε ένα δελτίο καιρού σε video στον Η/Υ. Συζητάμε σε ομάδες και κατό-
πιν στην ολομέλεια τις εντυπώσεις μας και επιλύονται τυχόν απορίες.  

Πέμπτη Δραστηριότητα: Δυαδική εργασία, Ομαδική εργασία 

Τα νήπια σε ζευγάρια βρίσκουν εικόνες και σύμβολα για τον καιρό στα περιοδικά και στις 
εφημερίδες και τα κόβουν. Κατόπιν σχηματίζουν ομάδες. Κάθε ομάδα καλείται να ετοιμά-
σει με ζωγραφική και κολλάζ ένα δελτίο καιρού και στη συνέχεια να το παρουσιάσει σε όλη 
την τάξη. Να γίνουν οι μαθητές μικροί μετεωρολόγοι! Συζητούν και ζωγραφίζουν τον καιρό 
σε ένα λευκό χαρτόνι. Επίσης, κολλούν στο χαρτόνι όσες από τις εικόνες που έκοψαν από 
τα περιοδικά ταιριάζουν στο δελτίο τους. Mε αναδυόμενη γραφή και με την βοήθεια του 
πίνακα αναφοράς, που έχει τοποθετηθεί στην τάξη από την αρχή της χρονιάς, γράφουν στο 
χαρτόνι, λέξεις που περιγράφουν τον καιρό της ημέρας, όπως ήλιος, σύννεφα, αέρας. Τέ-
λος, κάθε ομάδα παρουσιάζει στην τάξη το δελτίο καιρού που δημιούργησε και την επι-
βραβεύουμε για την προσπάθειά της (Μωραΐτη & Διανέλλου, 2006). 

Έκτη Δραστηριότητα: Εργασία σε ομάδες στον Η/Υ της τάξης στο λογισμικό Τux Paint 

Ζητάμε από κάθε ομάδα να φτιάξει μία αφίσα με ένα τοπίο με διαφορετικές καιρικές συν-
θήκες χρησιμοποιώντας στάμπες από τη βιβλιοθήκη του λογισμικού Tux Paint και άλλα 
σχέδια. Όταν όλες οι ομάδες ολοκληρώσουν τα έργα τους τα αποθηκεύουμε στον Η/Υ και 
τα εκτυπώνουμε. Τα κολλάμε σε χρωματιστά χαρτόνια και διακοσμούμε την τάξη.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήμα 4: Ομαδικά έργα των μαθητών με το λογισμικό Τux Paint  
 

Επέκταση του εκπαιδευτικού σεναρίου 

Νηπιαγωγός και μαθητές, αποφασίσαμε να επεκτείνουμε το εκπαιδευτικό σενάριο για μία 
επιπλέον εβδομάδα, με τις εξής δραστηριότητες: 1) Σύνθεση/δημιουργία παζλ online, στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.jigsawplanet.com/, με τα έργα τέχνης που είδαμε στην 
παρουσίαση Power point και 2) Παρακολούθηση video με ακραία καιρικά φαινόμενα στον 
Η/Υ, στις διευθύνσεις: http://www.youtube.com/watch?v=EZtX2ziUBwo&feature=related 
και http://www.youtube.com/watch?v=EZtX2ziUBwo&feature=player_embedded. 
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Σχήμα 5: Παζλ που δημιούργησαν τα νήπια με το έργο τέχνης "Άνεμος στη παραλία" του 
Mark Shasha, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.jigsawplanet.com/ 

 
Αναστοχασμός και συμπεράσματα 

Στο Νηπιαγωγείο η αξιολόγηση είναι διαρκής, ενσωματώνεται στην καθημερινή διαδικασία, 
και βασίζεται στην συνολική αποτίμηση του προγράμματος με στόχο την ανατροφοδότηση 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Κατά την 
υλοποίηση του εκπαιδευτικού σεναρίου, δόθηκε έμφαση στην παρακολούθηση της εφαρ-
μογής του και στη συνολική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς του προκειμένου να δια-
σφαλιστεί ότι όλη η πορεία είναι ικανοποιητική και ότι επιτυγχάνονται τα προσδοκώμενα 
αποτελέσματα (Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου, 2012). Το εκπαιδευτικό σενάριο υλοποι-
ήθηκε με μικρές αναπροσαρμογές στο αρχικό σχέδιο και είχε διάρκεια 3 εβδομάδες. Από 
την ανάλυση των ατομικών και των ομαδικών συζητήσεων και την παρατήρηση από τη νη-
πιαγωγό, φάνηκε ότι οι μαθητές έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και συμμετείχαν με ενθου-
σιασμό στις δραστηριότητες. Η μελέτη των ατομικών φακέλων και των ομαδικών έργων των 
νηπίων έδειξε ότι η ομαδική δουλειά και η αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών ήταν ου-
σιαστική. Η ενεργητική συμμετοχή των παιδιών σε ομαδικά έργα, ενισχύει την αυτοπεποί-
θησή τους, εδραιώνει την αποφασιστικότητά τους και τα βοηθά να αναλαμβάνουν πρωτο-
βουλίες (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2006). Ο υποστηρικτικός ρόλος της νηπιαγωγού βοήθη-
σε τα παιδιά να περάσουν από αυτά που ήδη γνώριζαν στη νέα γνώση, να κατανοήσουν 
καλύτερα τα καιρικά φαινόμενα και να ανταποκριθούν με επιτυχία στις δραστηριότητες 
(Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011α). Από τις ομαδικές συζητήσεις και την συνεχή παρατήρηση 
των νηπίων κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων έγινε φανερό ότι επιτεύχθηκε ο γενικός 
σκοπός του εκπαιδευτικού σεναρίου: τα παιδιά κατανόησαν, παρατήρησαν και περιέγρα-
ψαν τις μεταβολές του καιρού και άλλα μετεωρολογικά φαινόμενα. Επίσης, αναγνώρισαν 
μετεωρολογικά σύμβολα που χρησιμοποιούνται στην τάξη και στα μέσα ενημέρωσης (Παι-
δαγωγικό Ινστιτούτο, 2003). Οι στόχοι ως προς τη γνωστική διαδικασία επιτεύχθηκαν σε 
ιδιαίτερα ικανοποιητικό βαθμό. Από την παρατήρηση και την μαγνητοφώνηση δραστηριο-
τήτων διαπιστώθηκε ότι αναπτύχθηκε ο προφορικός και ο γραπτός λόγος των παιδιών μέσα 
από τη συμμετοχή τους στις συζητήσεις, την περιγραφή εικόνων και έργων τέχνης, την δη-
μιουργία δικών τους κειμένων, την παρουσίαση των ομαδικών εργασιών και την αναγνώρι-
ση εικόνων και λέξεων σε περιοδικά και εφημερίδες. Η δόμηση μιας θετικής σχέσης με τον 
προφορικό και το γραπτό λόγο είναι το κλειδί για κάθε μάθηση και για την ανάπτυξη ικανο-
τήτων που συνδέονται με αυτήν και ευνοεί την προσωπική ανάπτυξη και τη δόμηση συ-
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γκροτημένης κοινωνικής ταυτότητας (Πικροδημήτρη, 2004 · Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2006). 
Επίσης, μέσα από τη ζωγραφική, τη δραματοποίηση και την επαφή με τα έργα τέχνης ανέ-
πτυξαν τη φαντασία, την κριτική ικανότητα και την αναπαραστατική τους σκέψη. Εμπλούτι-
σαν τις δυνατότητές τους στο να εκφράζουν με διαφορετικούς τρόπους τη σκέψη και τα 
συναισθήματά τους. Η επαφή των παιδιών με έργα τέχνης προσφέρει πλούσια ερεθίσματα 
για την καλλιέργεια της αισθητικής τους και τους δίνει την ευκαιρία να αναπτύξουν μία 
προσωπική σχέση με τον πολιτισμό (Βαφέα, 2002). Οι στόχοι ως προς την μαθησιακή δια-
δικασία αλλά και ως προς την χρήση νέων τεχνολογιών επιτεύχθηκαν σε μεγάλο βαθμό. 
Το μαθησιακό περιβάλλον που διαμορφώθηκε ήταν αποτελεσματικό γιατί έδωσε στα νήπια 
ερεθίσματα και ευκαιρίες για διερευνήσεις, πειραματισμούς και ανακαλύψεις, για έκφραση 
του λόγου και της σκέψης, για αρμονική συνύπαρξη και αλληλεπίδραση, συνεργασία και 
προοδευτική ανάπτυξη της αυτονομίας τους (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2006). Παρατηρήθη-
κε πως ο ηλεκτρονικός υπολογιστής κέρδισε πραγματικά το ενδιαφέρον τους, ιδιαίτερα το 
λογισμικό Τux Paint στο οποίο δημιούργησαν ομαδικές αφίσες αλλά και οι ιστοσελίδες με 
την δορυφορική εικόνα της γης και την πρόγνωση καιρού. Το γεγονός ότι οι μαθητές είχαν 
εξοικειωθεί με τα λογισμικά, πριν ξεκινήσουμε το σχέδιο διδασκαλίας συνέβαλε σημαντικά 
στην ολοκλήρωση του έργου τους. Επομένως, όπως κάθε άλλο εκπαιδευτικό εργαλείο, οι 
ηλεκτρονικοί υπολογιστές μπορούν να χρησιμοποιηθούν με αναπτυξιακά κατάλληλους 
τρόπους για να διευκολύνουν τα μικρά παιδιά να βιώσουν θετικές εμπειρίες μάθησης 
(Clemens, 1987). Από την εφαρμογή και αξιολόγηση του εκπαιδευτικού σεναρίου συμπε-
ραίνουμε ότι η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου είναι σημαντική 
γιατί, όπως αναφέρει το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011β), καθι-
στά τα παιδιά ικανά: να κατανοούν το σκοπό και το ρόλο της τεχνολογίας στη ζωή και στην 
κοινωνία, να εξοικειώνονται και σταδιακά να αυτονομούνται στη χρήση τους, να επιλέγουν 
τα κατάλληλα εργαλεία ώστε να υλοποιούν έργα και να αναπτύσσουν δεξιότητες επικοινω-
νίας, επίλυσης προβλημάτων, οικοδόμησης γνώσης, κριτικής σκέψης, μεταγνώσης, συντο-
νισμού κινήσεων. Οι Νέες Τεχνολογίες βοηθούν το έργο του εκπαιδευτικού αρκεί να προ-
σαρμόζονται στα χαρακτηριστικά της τάξης και να μην γίνεται κατάχρησή τους (Εκπαίδευ-
ση και Δια Βίου Μάθηση/ΕΣΠΑ, 2011β). Η χρήση των εργαλείων τεχνολογίας στο Νηπια-
γωγείο δεν αποτελεί αυτοσκοπό. Πρέπει να υποστηρίζει τους στόχους του προγράμματος, 
να λειτουργεί σε σχέση με τις υπόλοιπες μαθησιακές περιοχές, να λαμβάνει υπόψη τις 
προηγούμενες εμπειρίες, γνώσεις, δεξιότητες, δυσκολίες των νηπίων και να κινητοποιεί τα 
παιδιά να μάθουν με δημιουργικό και ευχάριστο τρόπο. 
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Περίληψη 
 

Η συγκεκριμένη εργασία καταγράφει τον ρόλο και τις δυνατότητες του ελεύθερου/ανοιχτού 
λογισμικού στην εκπαίδευση. Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) 
είναι το λογισμικό που παρέχεται δωρεάν και ο κώδικάς του είναι διαθέσιμος για έλεγχο, 
τροποποίηση και επαναδιάθεση. Το ελεύθερο/ανοιχτό λογισμικό παρουσιάζει μία διαρκή 
δημοφιλία και ενσωμάτωση στην εκπαιδευτική διαδικασία ανά τον κόσμο. Στην Ελλάδα, 
παράδειγμα υιοθέτησης αποτελεί το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο που υλοποιεί τη 
συντριπτική πλειοψηφία των υπηρεσιών του με εφαρμογές ανοιχτού κώδικα και διαθέτει 
ενημερωτικούς κόμβους για την υποστήριξη των ελληνικών σχολικών μονάδων. Ικανός 
αριθμός σχολικών μονάδων στρέφεται σε λύσεις ελεύθερου/ανοιχτού κώδικα σε 
εργαστήρια με «παλαιούς» υπολογιστές ή σε εργαστήρια χωρίς άδειες χρήσης για 
ιδιόκτητα προγράμματα (λειτουργικά συστήματα κ.α.) προσβλέποντας στα οφέλη μίας 
τέτοιας μετάβασης. Τα βασικότερα πλεονεκτήματά του είναι το οικονομικό όφελος που 
παρέχει, η ευελιξία του και ο παιδαγωγικός του ρόλος. Επίσης προτείνονται δυνατοί τρόποι 
υιοθέτησης λύσεων ελεύθερου/ανοιχτού λογισμικού σε επίπεδο σχολικής μονάδας.  
 
Λέξεις – Κλειδιά: ελεύθερο λογισμικό, ανοιχτό λογισμικό, εκπαιδευτική χρήση, 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση, δευτεροβάθμια εκπαίδευση , Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο 
 

Τι ορίζεται ως ελεύθερο/ανοιχτό λογισμικό 
 

Ο ρόλος του ελεύθερου λογισμικού/λογισμικού ανοιχτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) στην 
εκπαίδευση είναι ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο εξερευνάται διαρκώς. Υπάρχουν πολλές 
απόψεις, θετικές και αρνητικές, με τις θετικές όμως να κερδίζουν σταθερά έδαφος. Τι 
εννοούμε όμως όταν αναφερόμαστε στον όρο «ελεύθερο/ανοιχτό λογισμικό»; Είναι το 
λογισμικό του οποίου ο κώδικας είναι διαθέσιμος στον χρήστη για εξέταση, τροποποίηση 
και επαναδιάθεση (Hart, 2003). Τα προγράμματα ΕΛ/ΛΑΚ διατίθενται ελεύθερα και ο 
χρήστης μπορεί να τα χρησιμοποιήσει, να τα μελετήσει (δηλαδή να μελετήσει τις εντολές 
που απαρτίζουν το πρόγραμμα), να προχωρήσει σε αλλαγές που θα βελτιώσουν την 
αποτελεσματικότητά τους και να τα επαναδιαθέσει, εφόσον το επιθυμεί. Αυτή η φιλοσοφία 
της συνεργατικότητας είναι η βάση του ελεύθερου και ανοιχτού λογισμικού. Χιλιάδες 
άνθρωποι από όλον τον κόσμο επικοινωνούν και από κοινού αναπτύσσουν ένα προϊόν , το 
οποίο βελτιώνεται συνεχώς χάρη στην ανατροφοδότηση που υπάρχει. Οι όροι λογισμικό 
ανοιχτού κώδικα ή ελεύθερο λογισμικό ή ΕΛ/ΛΑΚ χρησιμοποιούνται ως ταυτόσημοι από την 
πλειονότητα των χρηστών, αν και υπάρχουν λεπτές διαφορές στις άδειες χρήσης τους. 
 

81/235

_________________________________________________________________________________________________________ 
I S S N : 1 7 9 2 - 4 1 4 6        Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Α Κ Ο    Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο     i - T E A C H E R       9ο   Τ Ε Υ Χ Ο Σ   -  Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ   2 0 1 4

mailto:palierakis@sch.gr


Δεν συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία του ελεύθερου/ανοιχτού λογισμικού, τα διάφορα 
προγράμματα που διατίθενται δωρεάν (freeware) καθώς και αυτά που διατίθενται δωρεάν 
για μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο, μετά την οποία ο χρήστης καλείται να πληρώσει για 
να συνεχίσει να τα χρησιμοποιεί (shareware ή trialware), τα οποία μπορούμε να 
«κατεβάσουμε» δωρεάν από το διαδίκτυο αλλά δεν έχουμε καμία πρόσβαση στον πηγαίο 
κώδικά τους , που είναι ο ορισμός του ανοιχτού λογισμικού (Sharp & Huett, 2006). 
 
Αυτή η ευελιξία έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη προγραμμάτων υψηλής ποιότητας τα οποία 
χρησιμοποιούνται τόσο από χρήστες και υποστηρικτές του ανοιχτού λογισμικού όσο και 
από χρήστες που ενώ έχουν εμπορικό λειτουργικό σύστημα, επιλέγουν να 
χρησιμοποιήσουν ΕΛ/ΛΑΚ για συγκεκριμένες εργασίες. Υπάρχει πληθώρα ανοιχτών 
προγραμμάτων τα οποία λειτουργούν κανονικά σε όλα τα λειτουργικά συστήματα.  
 
Στην κατηγορία αυτών των προγραμμάτων περιλαμβάνονται το Libre Office (μία σουίτα 
εφαρμογών γραφείου που περιλαμβάνει επεξεργαστή κειμένου (Writer), υπολογιστικά 
φύλλα (Calc), παρουσιάσεις (Ιmpress), πρόγραμμα σχεδίασης (Draw), διαχείριση βάσεων 
δεδομένων (Base) και επεξεργασία μαθηματικών τύπων (Math)), ο φυλλομετρητής Mozilla 
Firefox και το πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνων Gimp.  
 

Εξάπλωση του ελεύθερου/ανοιχτού λογισμικού 
 
Η εξάπλωση του ανοιχτού λογισμικού δεν είναι τυχαία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) 
χρηματοδότησε την έρευνα FLOSS (η οποία περιείχε μια μικρή ενότητα αφιερωμένη στη 
χρήση του ανοιχτού λογισμικού στην εκπαίδευση) και βρήκε ότι συνολικά, οι 
σημαντικότεροι λόγοι για τη χρήση ανοιχτού λογισμικού εστιάζονται στην ποιότητα : 

• Μεγαλύτερη σταθερότητα 
• Καλύτερη προστασία πρόσβασης 
• Υψηλότερες αποδόσεις 
• Καλύτερη λειτουργικότητα 

(Attwell, 2005· International Institute of Infomatics, 2002). 
 
Τα αποτελέσματα της έρευνας απορρίπτουν την αντίληψη που υπάρχει όσον αφορά το 
ελεύθερο/ανοιχτό λογισμικό, ότι είναι μία λύση ανάγκης στην περίπτωση που δεν 
υπάρχουν άδειες χρήσης για εμπορικό λογισμικό. Αντίθετα, ο Herbert (2001) υποστηρίζει 
ότι «ο πρωτεύων λόγος για τη συνεχιζόμενη επιτυχία και δημοφιλία του ανοιχτού 
λογισμικού είναι η ποιότητα του λογισμικού και όχι η δωρεάν διάθεσή του» (σελ. 4). Η 
ποιότητα αυτή οφείλεται στη φιλοσοφία του ανοιχτού λογισμικού που επιτρέπει σε 
πολλούς ικανούς και έμπειρους προγραμματιστές να τροποποιούν και να επαναδιαθέτουν 
τον κώδικα (Chauhan, 2004· Tong, 2004). Έτσι η βελτίωση του προϊόντος δεν επαφίεται σε 
μία κλειστή εταιρική ομάδα αλλά αποτελεί «κοινή» εργασία ειδικών από μία παγκόσμια 
κοινότητα. Κάθε σφάλμα που εντοπίζεται αντιμετωπίζεται άμεσα και η προτεινόμενη λύση 
ελέγχεται από την κοινότητα. 
 
Οι Hepburn και Buley (2006) υποστήριξαν ότι « ο μεγάλος ρυθμός ανάπτυξης του ανοιχτού 
λογισμικού έχει πλέον φτάσει στο σημείο που η συνεχιζόμενη χρήση εμπορικών 
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εφαρμογών να μην θεωρείται αξιωματικά ως η καλύτερη λύση για εκπαιδευτικά ιδρύματα· 
τα συστήματα ανοιχτού λογισμικού παρέχουν πλέον τα ίδια τεχνολογικά πλεονεκτήματα 
χωρίς τα επιπλέον κόστη αδειών χρήσης» (σελ. 1). 
 
Σε κάποιες χώρες οι κυβερνήσεις υιοθετούν πολιτικές που υποχρεώνουν εκπαιδευτικούς 
οργανισμούς να εφαρμόσουν λύσεις ανοιχτού κώδικα. Π.χ. η Γαλλία η οποία είναι 
πρωτοπόρος στην εφαρμογή λύσεων ανοιχτού κώδικα, εγκατέστησε Linux σε όλους τους 
servers των τοπικών εκπαιδευτικών αρχών, με εντολή του Υπουργείου Παιδείας (Davidson, 
2008). Στην Ελλάδα το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, ο εθνικός φορέας για τη διασύνδεση 
όλων των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
χρησιμοποιεί στη συντριπτική πλειοψηφία ανοιχτό λογισμικό για τις υπηρεσίες του. Οι 
υπηρεσίες που παρέχει καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα (ηλεκτρονική αλληλογραφία, 
σύγχρονη/ασύγχρονη τηλεκπαίδευση, τηλεδιάσκεψη, φιλοξενία ιστοσελίδων, ηλεκτρονική 
τάξη, πιστοποίηση χρηστών κ.α.) (Kalochristianakis, Paraskevas, & Varvarigos, 2007). 
Παράλληλα προωθεί τη χρήση ελεύθερου/ανοιχτού λογισμικού στις σχολικές μονάδες 
μέσω των κόμβων http://opensoft.sch.gr και http://ts.sch.gr.  
 
Η ιστοσελίδα opensoft.sch.gr αποτελεί ένα αποθετήριο εκπαιδευτικού ελεύθερου/ανοιχτού 
λογισμικού και μπορεί να πραγματοποιηθεί αναζήτηση από τον εκπαιδευτικό ανάλογα με 
τη βαθμίδα εκπαίδευσης, τη θεματική ενότητα και το λειτουργικό σύστημα στο οποίο 
«τρέχει» το πρόγραμμα. Η ιστοσελίδα ts.sch.gr είναι ο κόμβος της Τεχνικής Στήριξης 
Πληροφοριακών Συστημάτων Σχολικών Μονάδων. Απευθύνεται κυρίως στους υπεύθυνους 
εργαστηρίων ΤΠΕ και παρέχει πλήθος εγχειριδίων και τεχνικών πληροφοριών για τη σωστή 
λειτουργία του εργαστηρίου ΤΠΕ. Επιπρόσθετα προωθεί την υιοθέτηση λύσεων ανοιχτού 
κώδικα και διαθέτει αναλυτικές οδηγίες εγκατάστασης για τις πιο δημοφιλείς υλοποιήσεις 
(Ubuntu LTSP, Squid κ.α). Στην κατηγορία Αποθετήριο Λογισμικού 
(http://ts.sch.gr/repository) φιλοξενούνται πιστοποιημένα εκπαιδευτικά λογισμικά για την 
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, κατάλληλα τροποποιημένα από τον Τομέα 
Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας ΕΑΙΤΥ ώστε να είναι δυνατή η εγκατάσταση και χρήση τους σε 
λειτουργικό σύστημα Linux. Περιλαμβάνονται λογισμικά που διαθέτει το Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο (Π.Ι.) στη σελίδα του για το Γυμνάσιο και το Δημοτικό, λογισμικά που 
χρησιμοποιούνται από το Β' Επίπεδο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών, λογισμικά που δίνονται 
με άδεια GPL (π.χ. λογισμικά της ενέργειας ΟΔΥΣΣΕΙΑ όπως το Αβάκιο και οι μικρόκοσμοί 
του) καθώς και λογισμικά από άλλες δράσεις του Π.Ι. (Τεχνική Στήριξη, 2014). 
 

Πλεονεκτήματα του ελεύθερου/ανοιχτού λογισμικού στην εκπαίδευση 
 

Ο ρόλος και οι δυνατότητες του ανοιχτού λογισμικού στην εκπαίδευση έχουν μελετηθεί σε 
πολλές χώρες. Βασικοί λόγοι για την υιοθέτηση του αποδεικνύονται το οικονομικό όφελος, 
η ευελιξία και ο παιδαγωγικός του ρόλος. 
 
Στην Ελλάδα, οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται αντιμέτωποι με αρκετές δυσκολίες καθώς η 
πλειονότητα των ελληνικών σχολικών εργαστηρίων πληροφορικής Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης έχει προκηρυχθεί και οργανωθεί με προδιαγραφές της περασμένης δεκαετίας. 
Η τελευταία κεντρική προμήθεια του Υπουργείου Παιδείας πραγματοποιήθηκε το 2008 και 
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αφορούσε 170 σχολεία (Ζάχος & Μωράκης, 2014). Ενδεικτικά όσον αφορά τα λειτουργικά 
συστήματα που είναι εγκατεστημένα στα σχολικά εργαστήρια, στη Διεύθυνση 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ’ Αθήνας το 74% των υπολογιστών έχει εγκατεστημένη 
έκδοση των Windows, η οποία δεν υποστηρίζεται πια (Αναστασόπουλος κ.ά., 2013). Το 
ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 77% στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας 
(Ζάχος & Μωράκης, 2014). Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση η πιο πρόσφατη προκήρυξη για 
σχολικά εργαστήρια πληροφορικής αφορούσε τα ολοήμερα δημοτικά σχολεία με Ενιαίο 
Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) που είχαν τη δυνατότητα να συμμετέχουν 
στην πρόσκληση «Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής ηλεκτρονικών υπολογιστών και 
συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία για μία ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία» 
για την απόκτηση κινητού εργαστηρίου πληροφορικής (ΥΠΔΒΜΘ, 2010).  
 
 Οι πιο συνηθισμένες δυσκολίες λόγω της παλαιότητας των εργαστηρίων είναι : 

• αστοχίες υλικού (βλάβες), με την εύρεση κατάλληλων εξαρτημάτων να καθίσταται 
δυσχερής λόγω της παλαιότητας των υπολογιστών 

• ασυμβατότητες προγραμμάτων (προγράμματα που δεν μπορούν να εγκατασταθούν 
σε υπολογιστές με παλαιά λειτουργικά συστήματα) 

• αδυναμία εγκατάστασης και χρήσης σύγχρονων προγραμμάτων με υψηλές 
απαιτήσεις σε μνήμη, επεξεργαστική ισχύ κ.λ.π.  

• χρήση υπαρχόντων προγραμμάτων που δεν συμβαδίζουν με τις απαιτήσεις της 
σύγχρονης κοινωνίας, καθώς θεωρούνται «απαρχαιωμένα» 

• λήξη αδειών χρήσης σε εγκατεστημένα προγράμματα και ελλιπής χρηματοδότηση 
για αγορά νέων.  

 
Η πιο εύκολη λύση είναι φυσικά η αντικατάσταση του εξοπλισμού με σύγχρονα 
μηχανήματα και η εγκατάσταση των κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων με τις 
απαραίτητες άδειες χρήσης. Στη σημερινή πραγματικότητα όμως αυτό το σενάριο δεν 
υλοποιείται παρά σε ελάχιστες περιπτώσεις καθώς οι σχολικές μονάδες αδυνατούν να 
καλύψουν το κόστος μίας τέτοιας επένδυσης και οι διαγωνισμοί που προκηρύσσονται από 
το Υπουργείο Παιδείας για εξοπλισμό σχολικών εργαστηρίων πληροφορικής είναι σπάνιοι 
και για περιορισμένο αριθμό σχολικών μονάδων. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να στραφούν 
σε άλλες λύσεις, προκειμένου να λειτουργήσουν σωστά τα εργαστήρια ΤΠΕ. 
 
Συχνές λύσεις είναι η επιδιόρθωση βλαβών εφόσον το κόστος είναι λογικό και υπάρχουν 
διαθέσιμα κονδύλια, η αναβάθμιση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών (π.χ. μνήμη RAM) των 
υπαρχόντων ηλεκτρονικών υπολογιστών ώστε να ανταποκρίνονται σε βασικές απαιτήσεις, η 
χρήση παρωχημένου λογισμικού το οποίο είναι συμβατό με το λειτουργικό σύστημα και τις 
δυνατότητες του υπολογιστή καθώς και η εγκατάσταση προγραμμάτων ανοιχτού 
λογισμικού. 
 

Οικονομικό όφελος 

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το οικονομικό όφελος αποτελεί στις περισσότερες 
περιπτώσεις τον βασικό παράγοντα για να στραφεί μια σχολική μονάδα σε εφαρμογές 
ανοιχτού λογισμικού. Σε μία περίοδο οικονομικής στενότητας, είναι εξαιρετικά δύσκολο να 
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διατεθούν πόροι για την αγορά εκπαιδευτικού λογισμικού, για την ανανέωση αδειών 
χρήσης ή για την αντικατάσταση προγραμμάτων των οποίων έχει σταματήσει η υποστήριξη 
από την εταιρεία και είναι ευάλωτα σε κινδύνους ασφαλείας.  
 
Τα λειτουργικά συστήματα ανοιχτού λογισμικού αποδεικνύονται εξαιρετικά χρήσιμα στην 
εκπαίδευση καθώς παρέχουν βιώσιμες και εξελιγμένες εναλλακτικές στις υπάρχουσες 
λύσεις ιδιόκτητου λογισμικού που κυριαρχούν στην αγορά. Ιδιαίτερα στις περιπτώσεις 
φορέων όπως νηπιαγωγείων ή δημοτικών σχολείων το κόστος των Microsoft Windows 
μπορεί να αποδειχθεί υπερβολικό για τον προϋπολογισμό τους (Davidson, 2008). 
 
Στην περίπτωση που μία σχολική μονάδα είναι εξοπλισμένη με σχολικό εργαστήριο το 
οποίο έχει εγκατεστημένα προγράμματα με τις απαραίτητες άδειες χρήσης, σύντομα 
βρίσκεται αντιμέτωπη με τις ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα της Πληροφορικής. Στα 
περισσότερα ιδιόκτητα προγράμματα κυκλοφορούν ανά τακτά διαστήματα νεότερες 
εκδόσεις με βελτιωμένα χαρακτηριστικά καθιστώντας τις προηγούμενες εκδόσεις 
παρωχημένες και μειώνοντας τη χρηστικότητά τους. Με τις διαρκώς αυξανόμενες τιμές του 
ιδιόκτητου λογισμικού και τις συνεπαγόμενες άδειες χρήσης, ένα από τα βασικά 
προτερήματα του ανοιχτού λογισμικού είναι το ελάχιστο κόστος για την εφαρμογή του 
(Chauhan, 2004· Tong, 2004).  

 
Ευελιξία 

Η δυνατότητα ευελιξίας και προσαρμογής στα σύγχρονα δεδομένα είναι καθοριστική για 
την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας.  
 
 Η αυξανόμενη δημοφιλία του ανοιχτού λογισμικού οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις λύσεις 
που προσφέρει όσον αφορά την αξιοποίηση «παλαιών μηχανημάτων». Η Becta(2005) 
υποστήριξε ότι «η χρήση Linux σε Η/Υ απαιτεί λιγότερη μνήμη, αυξάνοντας την ταχύτητα 
και επιτρέποντας τη χρήση παλαιότερων και περιορισμένων δυνατοτήτων υπολογιστών, 
χωρίς απώλεια στην επίδοση»(σελ. 5) και ο Attwell (2005) αναφέρει ότι «οι απαιτήσεις σε 
υλικό υπολογιστών που χρησιμοποιούν λύσεις ανοιχτού κώδικα είναι σημαντικά λιγότερες 
από τις απαιτήσεις σύγχρονων ιδιόκτητων προγραμμάτων που προσφέρουν συγκρίσιμες 
υπηρεσίες» (σελ. 3).  
 
Στην Ελλάδα προωθείται από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο στις σχολικές μονάδες με 
μεγάλη επιτυχία η λύση Ubuntu LTSP. Η συγκεκριμένη λύση αξιοποιεί παλαιά εργαστήρια, 
στα οποία πραγματοποιείται δαπάνη για την αγορά ενός υπολογιστή με υψηλές 
προδιαγραφές ο οποίος λειτουργεί ως εξυπηρετητής (server). Οι υπόλοιποι υπολογιστές 
ανάλογα με τις δυνατότητές τους (σε πολλά εργαστήρια υπάρχει ανομοιομορφία στο υλικό) 
εξαρτώνται πλήρως ή μερικώς από τους υπολογιστικούς πόρους του εξυπηρετητή. Η 
υιοθέτηση της συγκεκριμένης λύσης έδωσε πνοή σε πολλά εργαστήρια που δεν μπορούσαν 
να ανταποκριθούν στις σύγχρονες εκπαιδευτικές απαιτήσεις. Μάλιστα η Ελλάδα 
πρωτοστατεί παγκοσμίως στην υιοθέτηση του LTSP (LTSP, 2014), όπως παρουσιάζεται στην 
Εικόνα 1, η οποία απεικονίζει σε διάγραμμα τα ποσοστά υλοποιήσεων LTSP ανά χώρα. 
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Εικόνα 1 : Υιοθέτηση LTSP ανά χώρα (LTSP, 2014) 

 
Πολύ σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί η διαλειτουργικότητα του ανοιχτού λογισμικού που 
του επιτρέπει να συνεργάζεται με διαφορετικά πρωτόκολλα και τύπους αρχείων. Αρχεία 
που έχουν δημιουργηθεί με ιδιόκτητα προγράμματα, θα τρέξουν και στα αντίστοιχα 
ανοιχτά προγράμματα (αρχεία κειμένου, βίντεο κ.α.) 
 

Παιδαγωγικός ρόλος 

Το ανοιχτό λογισμικό καλύπτει πλήρως και τις παιδαγωγικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 
Υπάρχει διαθέσιμη πληθώρα προγραμμάτων αποκλειστικά για χρήση στην εκπαιδευτική 
διαδικασία και για συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες. Η επιχειρηματολογία που υπάρχει ότι 
τα προγράμματα ανοιχτού λογισμικού είναι δύσχρηστα ή στερούνται την προσεγμένη 
εμφάνιση των ιδιόκτητων καταρρίπτεται με ευκολία. Μάλιστα η Becta (2005) αναφέρει ότι 
«η γενικότερη αίσθηση είναι ότι οι εφαρμογές ανοιχτού λογισμικού είναι ευκολότερες ή πιο 
απλές στη χρήση σε σύγκριση με τις αντίστοιχες επιλογές μη ανοιχτού λογισμικού» (σελ. 8).  
 
Η χρήση ανοιχτού λογισμικού επιτρέπει στους μαθητές να έρθουν σε επαφή με τη θεωρία 
και τη φιλοσοφία που υπάρχει πίσω από την έννοια του ανοιχτού λογισμικού. Αρχές όπως 
διαμοιρασμός γνώσης, συνεργασία με στόχο το κοινό καλό και παραγωγή αξιόλογου 
τελικού προϊόντος (Sharp & Huett, 2006) αποτελούν μαθήματα ζωής και θέτουν βάσεις για 
τη μετέπειτα εξέλιξή τους.  
 
Παράλληλα γνωρίζουν άλλα περιβάλλοντα μάθησης και ξεφεύγουν από την αντίληψη της 
μοναδικής λύσης ή του «μοναδικού» προγράμματος για μία συγκεκριμένη εργασία. Δεν 
είναι σημαντικό ποιο λειτουργικό σύστημα, επεξεργαστή κειμένου, φυλλομετρητή ή 
πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνων χρησιμοποιούν οι μαθητές. Η έμφαση πρέπει να 
τοποθετείται στη διδασκαλία των βασικών αρχών και εννοιών και της κατανόησης εκ 
μέρους των μαθητών της λογικής διαδικασίας (Tong, 2004). Έχοντας κατανοήσει τις βασικές 
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αρχές, οι μαθητές μπορούν να πειραματιστούν με τα διαφορετικά περιβάλλοντα και να 
αποκτήσουν άνεση στη χρήση και αξιοποίησή τους. 
 

Τρόποι υιοθέτησης ελεύθερου/ανοιχτού λογισμικού 
 

Προτείνονται 3 βασικοί τρόποι υιοθέτησης του ΕΛ/ΛΑΚ σε επίπεδο σχολικής μονάδας: 
• Χρήση προγραμμάτων ανοιχτού λογισμικού σε περιβάλλον Windows 
• Ταυτόχρονη εγκατάσταση Windows και Linux 
• Ανοιχτό λογισμικό μόνο 

(Hepburn & Buley, 2006). Ανάλογα με τις υπάρχουσες υποδομές, τις εκπαιδευτικές ανάγκες 
και την εξοικείωση των εκπαιδευτικών με το ανοιχτό λογισμικό υιοθετείται η κατάλληλη. Η 
πλήρης υιοθέτηση του ανοιχτού λογισμικού σηματοδοτεί μία μεγάλη αλλαγή, που μπορεί 
να επιφέρει δυσκολίες στην εκπαιδευτική διαδικασία, στις συνήθειες των χρηστών και στην 
τεχνική υποστήριξη που απαιτείται. Μία σταδιακή ενσωμάτωση εφαρμογών ανοιχτού 
λογισμικού μπορεί να βοηθήσει σε μία ομαλή και χωρίς άγχος μετάβαση στην πλήρη 
υιοθέτησή του (Hepburn, 2005).  
 
Πολλοί εκπαιδευτικοί φοβούνται την μετάβαση στο ανοιχτό λογισμικό καθώς θεωρούν ότι 
θα πρέπει να εκπαιδευτούν εκ νέου στη χρήση του. Οι Μουντρίδου και Σολδάτος (2010) 
αναφέρουν ως βασικές αιτίες δισταγμού των εκπαιδευτικών, «την εκπαίδευσή τους σε ένα 
σύστημα που εξουσιάζεται από το εμπορικό/ιδιόκτητο λογισμικό και την απουσία 
μαθημάτων σχετικών με ΕΛ/ΛΑΚ στα προγράμματα επιμόρφωσης» (σελ. 3).  
 

Χρήση προγραμμάτων ανοιχτού λογισμικού σε περιβάλλον Windows 

Η συγκεκριμένη υιοθέτηση δεν επιφέρει σημαντικές αλλαγές στους ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές καθώς το λειτουργικό σύστημα παραμένει ως έχει. Οι αλλαγές 
πραγματοποιούνται στα προγράμματα εφαρμογών και σε εκπαιδευτικά λογισμικά. 
Εγκαθίστανται προγράμματα ανοιχτού λογισμικού, πολλές φορές παράλληλα με αντίστοιχα 
εγκατεστημένα προγράμματα ιδιόκτητου λογισμικού.  
 
Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με διαφορετικά περιβάλλοντα, 
βελτιώνοντας τις ικανότητές τους στις ΤΠΕ (Hepburn, 2005). Μαθαίνουν να αναζητούν τα 
διαθέσιμα λογισμικά που είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή και να επιλέγουν το 
καταλληλότερο για την εργασία τους, αντί να στρέφονται αυτόματα στη λύση του 
μοναδικού ιδιόκτητου λογισμικού. Επιπρόσθετα, με τη χρήση εφαρμογών ανοιχτού 
λογισμικού, περιορίζεται το φαινόμενο της «πειρατείας λογισμικού» καθώς οι μαθητές 
μπορούν να «κατεβάσουν» από το Διαδίκτυο τα προγράμματα που χρησιμοποιούν στο 
σχολείο νόμιμα (Lin & Zini, 2008).  
 
Το οικονομικό όφελος είναι μεγάλο καθώς η σχολική μονάδα απαλλάσσεται από την αγορά 
αδειών χρήσης αντίστοιχου ιδιόκτητου λογισμικού. 
 

Ταυτόχρονη εγκατάσταση Windows και Linux 
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Στη συγκεκριμένη υιοθέτηση δημιουργούνται διαμερίσματα στους σκληρούς δίσκους των 
υπολογιστών και εγκαθίσταται το λειτουργικό σύστημα Linux παράλληλα με τα Windows. 
Κάθε φορά που εκκινεί ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ποιο 
λειτουργικό σύστημα θέλει να χρησιμοποιήσει.  
 
Τo πλεονεκτήματα αυτής της υιοθέτησης είναι η γνωριμία και εξοικείωση των μαθητών με 
διαφορετικά περιβάλλοντα μάθησης, αλλά κυρίως η εξοικείωση των εκπαιδευτικών στη 
χρήση και διαχείριση του λειτουργικού συστήματος Linux, έχοντας διαθέσιμο ανά πάσα 
στιγμή το οικείο περιβάλλον εργασίας των Windows. Η συγκεκριμένη λύση συνήθως 
αποτελεί μεταβατικό στάδιο πριν την πλήρη υιοθέτηση του ανοιχτού λογισμικού, καθώς 
απαιτείται συντήρηση και των δύο λειτουργικών συστημάτων (Tong, 2004). 
 

Ανοιχτό λογισμικό μόνο 

Στους υπολογιστές εγκαθίστανται λειτουργικό σύστημα και προγράμματα ανοιχτού 
λογισμικού κατά αποκλειστικότητα. Τα οφέλη της σχολικής μονάδας είναι οικονομικά και 
παιδαγωγικά, καθώς υιοθετεί μία φιλοσοφία γύρω από τις ΤΠΕ η οποία στηρίζεται στη 
διαφάνεια, στον διαμοιρασμό γνώσης και στη συνεργασία. 
 
Η καθολική υιοθέτηση του ανοιχτού λογισμικού είναι συχνά η μοναδική επιλογή για 
εργαστήρια πληροφορικής με παλαιούς υπολογιστές περιορισμένων δυνατοτήτων, οι 
οποίοι αδυνατούν να λειτουργήσουν με ιδιόκτητο λογισμικό. Σε κάθε περίπτωση η χρήση 
ΕΛ/ΛΑΚ φαίνεται να στηρίζεται αποκλειστικά στην πρωτοβουλία του υπεύθυνου καθηγητή 
Πληροφορικής (Μουντρίδου & Σολδάτος, 2010). Σε σχολικές μονάδες που υιοθετείται η 
λύση του ανοιχτού λογισμικού εθελοντικά, υπάρχει συνήθως ένας ενημερωμένος και 
έμπειρος «υπέρμαχος» του ΕΛ/ΛΑΚ που προωθεί τη μετάβαση (Becta, 2005). 
 
Η απόλυτη υιοθέτηση ανοιχτού λογισμικού προϋποθέτει μία βασική γνώση του 
περιβάλλοντος και διάθεση για εξερεύνηση και ανακάλυψη. Υπάρχει λοιπόν συμμετοχή του 
εκπαιδευτικού ή του υπεύθυνου εργαστηρίου ΤΠΕ στην ανάπτυξη λύσεων 
προσαρμοσμένων στις τοπικές ανάγκες (Carmichael & Honour, 2002). Η δυναμική φύση του 
ανοιχτού λογισμικού υποστηρίζεται από πληθώρα διαθέσιμων εγχειριδίων και από μία 
ενεργή κοινότητα που αποκρίνεται άμεσα σε απορίες ή εντοπισμένες αστοχίες. Ταυτόχρονα 
υπάρχει η υποστήριξη τόσο της Τεχνικής Στήριξης του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου όσο 
και των τοπικών ΚΕΠΛΗΝΕΤ στις σχολικές μονάδες. 
 

Αντί επιλόγου 
 

Το ανοιχτό λογισμικό υιοθετείται από εκπαιδευτικούς οργανισμούς σε όλο τον κόσμο. Η 
εξάπλωση αυτή οφείλεται στην ποιότητα του παρεχόμενου λογισμικού, στην ευκολία 
χρήσης και στο μηδενικό κόστος υιοθέτησης. Παράλληλα το ανοιχτό λογισμικό συνοδεύεται 
από μία φιλοσοφία η οποία υποστηρίζει τη συνεργασία και την ελεύθερη πρόσβαση στον 
κώδικα των προγραμμάτων. Στην Ελλάδα το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και τα ΚΕΠΛΗΝΕΤ 
προσφέρουν τεχνογνωσία και υποστήριξη για την υιοθέτηση τέτοιων λύσεων. Ειδικά σε 
σχολικά εργαστήρια με παλαιούς υπολογιστές, η χρήση Linux επιτρέπει την ικανοποιητική 
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λειτουργία τους. Σε επίπεδο σχολικής μονάδας η χρήση ανοιχτού λογισμικού μπορεί να 
εφαρμόζεται μερικώς, ταυτόχρονα με τη χρήση ιδιόκτητου λογισμικού ή αποκλειστικά, 
ανάλογα με τις ανάγκες και την εξοικείωση του εκπαιδευτικού δυναμικού. 
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Περίληψη 

Στο πεδίο της έρευνας αναφορικά με το φύλο και τις Τ.Π.Ε. στη σχολική εκπαίδευση έχουν 
πραγματοποιηθεί πολλές έρευνες κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Σκοπός της παρούσας ει-
σήγησης αποτελεί μια σύντομη βιβλιογραφική ανασκόπηση των τελευταίων δεκαετιών α-
ναφορικά με τις διαφορές πρόσβασης και χρήσης του υπολογιστή από τα δύο φύλα, τις 
στάσεις-θέσεις των μαθητών-μαθητριών κατά την παιδαγωγική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε στη 
μαθησιακή διαδικασία, τα αίτια των διαφορών αυτών και τις προτιμήσεις αγοριών-
κοριτσιών στις διαφορετικές εφαρμογές των Τ.Π.Ε. Επίσης, διερευνάται το πώς κρίνουν τις 
δικές τους δεξιότητες αναφορικά με τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και την απο-
τελεσματικότητα τους (self-efficacy), όταν εκτελούν διάφορες εργασίες που σχετίζονται με 
ΤΠΕ. Τέλος, επισημαίνεται η ανάγκη συστηματικής και ουσιαστικής ενσωμάτωσης των Τ.Π.Ε 
στην εκπαίδευση, ώστε να προσφέρουν μια πραγματική ευκαιρία προώθησης και διευκό-
λυνσης της μεγαλύτερης δυνατής εμπλοκής των κοριτσιών στο νέο τεχνολογικά υποστηρι-
ζόμενο εκπαιδευτικό περιβάλλον, ώστε βαθμιαία οι όποιες διαφορές μεταξύ των φύλων να 
εξαλειφθούν. 

Λέξεις - Κλειδιά: φύλο, Τ.Π.Ε, έμφυλο ψηφιακό χάσμα 

Εισαγωγή 

 Η εισαγωγή των ΤΠΕ στο χώρο της εκπαίδευσης εντάσσεται στις γενικότερες παιδαγωγικές 
και τεχνολογικές εξελίξεις που διαμορφώνονται από τη δεκαετία του 1980 και έχει προκα-
λέσει έναν ουσιαστικό διάλογο της επιστημονικής και της εκπαιδευτικής κοινότητας για τις 
ΤΠΕ, για την επίδρασή τους στην εκπαίδευση αλλά και για το βαθμό αλληλεπίδρασης των 
Τ.Π.Ε και του φύλου στην επίδοση των μαθητών-μαθητριών (Berson & Balyta, 2004; 
Friedman & Hicks, 2006).  

Οι έρευνες σε διεθνές επίπεδο τις τελευταίες τρεις δεκαετίες αναφορικά με το φύλο και τις 
ΤΠΕ (ICTs), έχουν εστιάσει σε μεγάλο βαθμό σε αυτό που ονομάζεται «έμφυλο ψηφιακό 
χάσμα» (gender digital divide) ή «έμφυλο χάσμα» (gender gap). Ο ορισμός σε κάθε περί-
πτωση αναφέρεται στο γεγονός ότι τα αγόρια έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση στους ηλεκτρο-
νικούς υπολογιστές και γι’ αυτό το λόγο είναι καλύτεροι χρήστες και με μεγαλύτερη εμπει-
ρία σε σχέση με τα κορίτσια (American Association of University Women [AAUW], 1998, 
Cooper & Weaver, 2003).  
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Πιο συγκεκριμένα το ψηφιακό χάσμα αναφέρεται (Παλάζη, 2012): α) στην πρόσβαση της 
χρήσης των ΤΠΕ, μετρώντας τον αριθμό και την εξάπλωση των τηλεφωνικών ή ιστοδιαθέσι-
μων Η/Υ. β) στη δυνατότητα χρήσης ΤΠΕ, μετρώντας τα προσόντα γ) στην πραγματική χρή-
ση, λεπτά για τηλεπικοινωνίες για διάφορους σκοπούς, αριθμός χρηστών, και το επίπεδο 
του ηλεκτρονικού εμπορίου δ) στην επίδραση της χρήσης, μετρώντας οικονομικούς και 
χρηματοοικονομικούς επανόδους. 

Έμφυλο ψηφιακό χάσμα ως προς την πρόσβαση, τη χρήση, τις στάσεις 
και δικαιολόγησή του 

Αρχικά, λοιπόν, η ισότητα των φύλων προσεγγίστηκε από την οπτική της πρόσβασης και της 
χρήσης των υπολογιστών, τόσο στο σχολείο, όσο και στο σπίτι. Στη δεκαετία του 1980 οι 
έρευνες προσδιόρισαν τις πρώτες διαφορές φύλου, οι οποίες σύμφωνα με τον Sutton 
(1991) δεν ήταν μεγάλες, ήταν όμως σταθερές. Οι έρευνες της εποχής αυτής παρουσιάζουν 
την πλειοψηφία των αγοριών να διαθέτει υπολογιστή στο σπίτι, να τον χρησιμοποιεί συχνό-
τερα από τα κορίτσια και να αφιερώνει περισσότερο χρόνο μπροστά στην οθόνη του, τόσο 
στην Αμερική όσο και σε άλλες χώρες (Lockheed, Nielsen & Stone, 1983; Chen, 1986). Κατά 
τη δεκαετία του 1990, τα κορίτσια απασχολούνται λιγότερο χρόνο στον υπολογιστή, τόσο 
στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στην Ευρώπη και στην Αμερική 
(Durndell et al., 1995; Comber et al., 1997). Πιο πρόσφατη βιβλιογραφική ανασκόπηση και 
συγκεκριμένα κατά τη δεκαετία του 2000, παρουσιάζει τα κορίτσια να εξακολουθούν να 
έχουν μικρότερη πρόσβαση στον υπολογιστή και τα αγόρια να κατέχουν υπολογιστή τελευ-
ταίας τεχνολογίας (Kadijevich, 2000; Clegg, 2001; Colley & Comber, 2003).  

Διαφορές εντοπίζονται και ως προς τη στάση των μαθητών-μαθητριών έναντι του ηλεκτρο-
νικού υπολογιστή κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στο άγχος χρή-
σης υπολογιστή, στο αίσθημα της αυτοπεποίθησης, της ευχαρίστησης ή του ενδιαφέροντος 
κατά τη χρήση του, στην αξιολόγηση των προσωπικών ικανοτήτων καθώς και στην αντίλη-
ψη περί χρησιμότητάς του, βρέθηκε, αρχικά, ότι τα αγόρια διαμορφώνουν πιο θετικές στά-
σεις (Chen, 1986). Την ίδια περίοδο οι υπολογιστές τείνουν να εμπίπτουν εννοιολογικά στην 
κατηγορία των θετικών επιστημών και των μαθηματικών και ως εκ τούτου το ενδιαφέρον 
για την επίτευξη στόχων σε αυτούς τους τομείς έχει επανειλημμένα αποδειχθεί ότι συνδέε-
ται με το φύλο (Hawkins, 1985). Κατά την επόμενη δεκαετία, το ενδιαφέρον μετατοπίστηκε 
στο τι προκαλεί τις διαφορές στις στάσεις (κοινωνικά πρότυπα, πρότυπα μίμησης, κοινωνι-
κοποίηση στο σχολείο και στο σπίτι). Τα αποτελέσματα δείχνουν διαφορετικές στάσεις με-
ταξύ των δύο φύλων, ευνοώντας τα αγόρια και παρουσιάζοντας τα να θεωρούν τους υπο-
λογιστές πιο χρήσιμους, παρόλο που οι διαφορές φύλου μειώνονται με την αύξηση της ε-
μπειρίας (Makrakis & Sawada, 1996; Volman, 1997). Επίσης, κατά τη δεκαετία του 2000 και 
πάλι το φύλο σχετίζεται με την προτίμηση του υπολογιστή και συγκεκριμένα τα αγόρια τον 
προτιμούν περισσότερο από τα κορίτσια (Roe, 2000). Επισημαίνεται, επίσης, ότι οι γυναίκες 
κατέχουν λιγότερο ευνοϊκή στάση προς τους υπολογιστές από τους άνδρες, οι οποίοι φαί-
νεται να έχουν περισσότερα κίνητρα για την εκμάθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων (Durndell 
& Thomson, 1997; Mitra et al. 2001; Underwood, McCaffrey & Underwood, 2003; Whitley, 
1997; Broos & Keith, 2006; Baser, 2013). Μάλιστα, έρευνα επισημαίνει (Mitra et al., 2001) 
ότι ακόμη και στην περίπτωση που ομάδες μαθητών είχαν τη δυνατότητα εύκολης και συ-
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χνής πρόσβασης στους υπολογιστές για περισσότερα από τέσσερα χρόνια, τα κορίτσια δεν 
άλλαξαν τη λιγότερο θετική στάση τους απέναντι στους υπολογιστές και αυτό συνέβαλε 
στην περιορισμένη χρήση τους σε σχέση με τα αγόρια. 

Ωστόσο, πιο πρόσφατες έρευνες (AAUW, 2000; Schumacher & Morahan-Martin, 
2001; Σιώζος κ.α., 2004; Barker & Aspray, 2006; Kay, 2008; Sanders, 2006) παρουσιάζουν 
μια μικρή μείωση των διαφορών των δύο φύλων ως προς τη στάση τους στα υπολογιστικά 
προγράμματα, αν και πάλι η κυριαρχία των αγοριών είναι προφανής, όσον αφορά στη στά-
ση, στην ικανότητα και στη χρήση των υπολογιστών, κυρίως στη δευτεροβάθμια εκπαίδευ-
ση. Επίσης, έχει παρατηρηθεί μια μείωση των διαφορών φύλου σε ορισμένες εφαρμογές, 
όπως οι εφαρμογές επεξεργασίας κειμένου, γραφιστικών και διαδικτύου (Colley & Comber, 
2003; Papastergiou & Solomonidou, 2005). Επιπλέον, έρευνα της Σολομωνίδου και των συ-
νεργατών της (2007) δείχνει ότι έξω από το σχολείο τα αγόρια ασχολούνται σημαντικά πε-
ρισσότερο με τις ΤΠΕ, ενώ μόνο μέσα στο σχολείο τα δύο φύλα αφιερώνουν τον ίδιο χρόνο 
στη χρήση των ΤΠΕ. 

Σημαντικοί παράγοντες διαμόρφωσης στάσεων των μαθητών εμφανίζονται οι προσδοκίες 
των εκπαιδευτικών για τους μαθητές/τριες, η σημαντικότητα που προσδίδουν οι μαθη-
τές/τριες, η αντίληψη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ως δημιουργικές, αλλά και η γο-
νική στήριξη στο σπίτι, όπως προκύπτει από έρευνα με δείγμα μαθητές/τριες γυμνασίου 
(Vekiri, 2010). 

Η εμφάνιση περισσότερο θετικών στάσεων στα αγόρια από ότι στα κορίτσια απέναντι στον 
υπολογιστή, ίσως επίσης, να οφείλεται στο γεγονός ότι ο κόσμος των υπολογιστών είναι 
περισσότερο προσανατολισμένος προς τα αγόρια. Σε αυτό συμβάλλει ακόμη και το κοινω-
νικά ορισμένο μοντέλο για τον μηχανικό ηλεκτρονικών υπολογιστών που προβάλλει κυρίως 
τον άντρα (Sax et al., 2010). Η θετική στάση των αγοριών απέναντι στους υπολογιστές φαί-
νεται, ακόμη, να διαμορφώνεται από διάφορους παράγοντες όπως: η σημαντική πρώτη 
εμπειρία των αγοριών με τους υπολογιστές και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια που είναι σχεδια-
σμένα για τα αγόρια (Denner et al., 2012). Αντίθετα, τα κορίτσια τείνουν να προτιμούν πε-
ρισσότερο από τα αγόρια το βιβλίο και τη γραφή (Morley, 1986; Millard, 1997; Roe, 2000). 
Παράλληλα, τα κορίτσια στερούνται γυναικών μοντέλων-μίμησης (Cheryan et al., 2011), 
ατόμων, δηλαδή, που εμπνέουν, ενθαρρύνουν και ωθούν στην αναζήτηση και την ανακά-
λυψη των ικανοτήτων τους, γεγονός που λειτουργεί, επίσης, αποτρεπτικά για την ανάπτυξη 
θετικών στάσεων. 

Προτιμήσεις αγοριών-κοριτσιών στις διαφορετικές εφαρμογές των Τ.Π.Ε 

Παράλληλα, ενώ έχει αποδειχθεί ότι τα παιδιά αποδίδουν καλύτερα όταν η διδασκαλία πε-
ριλαμβάνει την παιδαγωγική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε (Liao, 1998; Γκαραγκούνη- Αραίου & Σο-
λωμονίδου, 2004; Ζaid, 2011; Andreou & Riga, 2013), τα τελευταία χρόνια άρχισαν να διε-
ρευνώνται περισσότερο οι προτιμήσεις των αγοριών και των κοριτσιών στις διαφορετικές 
εφαρμογές των ΤΠΕ. Το γεγονός αυτό συμπίπτει με την εξάπλωση των νέων εφαρμογών 
στα σχολεία, και δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στη συνεργατική μάθηση και στις διαφορετι-
κού τύπου αλληλεπιδράσεις στα τεχνολογικά περιβάλλοντα (Νικολοπούλου, 2009). Η Ames 
(2003) βρήκε ότι η αξιοποίηση των Η/Υ στη διδασκαλία μπορεί να μην είναι κατάλληλη για 
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όλους τους σπουδαστές ανεξαρτήτως φύλου και μαθησιακού στυλ και πρότεινε ότι χρειάζε-
ται περισσότερη ενημέρωση και προετοιμασία πριν την εισαγωγή της τεχνολογίας σε όλο το 
φάσμα του αναλυτικού προγράμματος. Έρευνα του Κουτσογιάννη (2007) καταδεικνύει ότι 
τα αγόρια φαίνεται να έχουν μια καλύτερη τεχνική γνώση και πιο μακροχρόνια εμπειρία 
στη χρήση των ΤΠΕ, έχουν δε πολύ καλύτερες επιδόσεις στις ψυχαγωγικού χαρακτήρα 
πρακτικές (π.χ. παίξιμο παιχνιδιών). Τα κορίτσια, από την άλλη πλευρά, παρουσιάζουν 
καλύτερες επιδόσεις σε όλες σχεδόν τις πρακτικές που είναι πιο κοντά στις σχολικές 
πρακτικές γραμματισμού (π.χ. χρήση του υπολογιστή για γράψιμο, επίσκεψη σελίδων με 
σχολικού τύπου περιεχόμενα κλπ.). 

Φύλο, αυτο-αποτελεσματικότητα και Τ.Π.Ε. 

Επιπλέον, οι ερευνητές συμφωνούν ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών 
σχετικά με το πώς κρίνουν τις δικές τους δεξιότητες αναφορικά με τη χρήση των ηλεκτρονι-
κών υπολογιστών και την αποτελεσματικότητα τους (self-efficacy), όταν εκτελούν διάφορες 
εργασίες που σχετίζονται με ΤΠΕ (Broos & Keith, 2006). Συγκεκριμένα, οι γυναίκες τείνουν 
να έχουν χαμηλότερο βαθμό αυτοπεποίθησης σε σχέση με τους άνδρες κατά τη χρήση των 
υπολογιστών (Sax et al., 2010). Έχει διαπιστωθεί, ότι τα άτομα που σχηματίζουν θετική αυ-
τοαντίληψη αποδίδουν μαθησιακά στο μέγιστο των ικανοτήτων τους, διότι θέτουν υψηλούς 
στόχους και εμμένουν στην προσπάθεια τους. Αντίθετα, όταν αισθάνονται ότι βρίσκονται 
σε περιβάλλον που τους δημιουργεί αισθήματα μειονεξίας σχηματίζουν αρνητική στάση για 
το αντικείμενο της μάθησης, αρνητική αυτοαντίληψη και χαμηλές μαθησιακές επιδόσεις 
(Φλουρής 1989, Λεονταρή 1997, Παρασκευόπουλος, 2010). Συνεπώς, η διαφοροποίηση των 
δύο φύλων ως προς την εμπειρία τους με τους υπολογιστές, τα κίνητρα και την αίσθηση της 
ικανότητας και της επάρκειας μπορεί να επηρεάσει την επίδοση των μαθητών όταν διδά-
σκονται το μαθησιακό αγαθό με την αξιοποίηση των ΤΠΕ. 

Επίλογος 

Εν κατακλείδι, οι διαφορές των δύο φύλων, ιδίως σε σχέση με την εμπειρία χρήσης του υ-
πολογιστή, τα κίνητρα και το αίσθημα της επάρκειας και της αυτο-αποτελεσματικότητας, 
μπορεί να επηρεάσει την απόδοση των μαθητών, όταν διδάσκονται το εκπαιδευτικό υλικό 
με την ενσωμάτωση των ΤΠΕ. Επιπλέον, ως συμπέρασμα των παραπάνω ερευνών προκύ-
πτει ότι η κατάλληλη χρήση των ΤΠΕ είναι υποχρεωτική, καθώς ακατάλληλες εφαρμογές 
των ΤΠΕ μπορούν να ωθήσουν περαιτέρω τις γυναίκες στο περιθώριο της εκπαίδευσης και, 
συνεπώς, να τις αποκλείσει από τις υπάρχουσες εκπαιδευτικές πρακτικές και τα σύγχρονα 
περιβάλλοντα μάθησης (Cox & Webb, 2004; Lau & Yuen, 2011).  

Αντίθετα, αν οι ΤΠΕ είναι συστηματικά και ουσιαστικά ενσωματωμένες στην εκπαίδευση, 
θα προσφέρουν μια πραγματική ευκαιρία προώθησης και διευκόλυνσης της μεγαλύτερης 
δυνατής ενσωμάτωσης των κοριτσιών στις υπάρχουσες εκπαιδευτικές διαδικασίες και βαθ-
μιαία οι όποιες διαφορές μεταξύ των φύλων μπορεί να εξαλειφθούν. Επομένως, όποια λο-
γισμικά αξιοποιούνται στο πλαίσιο της σχολικής εκπαίδευσης δεν θα πρέπει να χρησιμο-
ποιούνται μόνο ως μαζικά εποπτικά μέσα διδασκαλίας και πηγή πληροφόρησης, αλλά ως 
δυναμικά εργαλεία γνωστικής ανάπτυξης που θα παρέχουν πολλές δυνατότητες για τη δη-
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μιουργία ενός γόνιμου μαθησιακού περιβάλλοντος, τόσο για τα αγόρια, όσο και για τα κο-
ρίτσια (Ανδρέου, Ρήγα & Παπαγιάννης, 2013). 

Τέλος, η κατάλληλη ενίσχυση από το οικογενειακό περιβάλλον, στα κορίτσια εξίσου με τα 
αγόρια, μπορεί να συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας θετικής στάσης απέναντι στους Η/Υ και 
τις νέες τεχνολογίες (Sáinz et al., 2012). 
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Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η διδακτική αξιοποίηση ενός online εργαλείου κατα-
σκευής flash ιστοσελίδων μέσα από ένα πλαίσιο δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία των 
σχημάτων και αριθμών στην Αγγλική γλώσσα. Η παρούσα έρευνα έχει ως στόχο την ανάδει-
ξη της χρήσης των ΤΠΕ ως εργαλείο ενίσχυσης και αξιολόγησης μαθησιακών επιδιώξεων 
στο νηπιαγωγείο. Τα στοιχεία της ιστοσελίδας wix 
(http://edogori.wix.com/evidogoriti#!lessons) αξιοποιήθηκαν διδακτικά και μαθησιακά με 
την εφαρμογή σε μια ομάδα 24 νηπίων του πειραματικού νηπιαγωγείου του Πανεπιστημί-
ου Ιωαννίνων. Αρχικά πραγματοποιήθηκε μια παραδοσιακή διδασκαλία όπου τα παιδιά 
προσέγγισαν τους αριθμούς και τα σχήματα στην Αγγλική γλώσσα. Στη συνέχεια ακολούθη-
σε μια διδασκαλία με χρήση ΤΠΕ με στόχο την αξιολόγηση και εμπέδωση των εννοιών αυ-
τών στην Αγγλική γλώσσα. Μελετήθηκε η ανταπόκριση των παιδιών και η συμμετοχή τους 
στις ηλεκτρονικές δραστηριότητες. Συγκεκριμένα 98% των παιδιών απάντησαν σωστά σε 
πέντε ασκήσεις, γεγονός που ενισχύει την άποψη ότι οι ΤΠΕ μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
μαθησιακά και διδακτικά από την προσχολική ηλικία.  

Λέξεις - Κλειδιά Νέες τεχνολογίες, νηπιαγωγείο, εκπαιδευτικό λογισμικό 

Εισαγωγή 

Οι ΤΠΕ στην προσχολική εκπαίδευση 

Η εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών στην διδασκαλία της ξένης γλώσσας στο νηπιαγωγείο 
δημιουργεί νέες προκλήσεις στην διδασκαλία. Η χρήση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για 
την διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας στο νηπιαγωγείο αντανακλά τους τρόπους με τους 
οποίους μπορεί να ενισχυθεί η γνωριμία των νηπίων με την ξένη γλώσσα και με τις Τεχνο-
λογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Η ένταξη των Νέων Τεχνολογιών στην προσχο-
λική Αγωγή έχει εδραιωθεί από το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών 
(Δ.Ε.Π.Π.Σ., 2003). Μέρος του Δ.Ε.Π.Π.Σ αποτελούν θέματα ειδικού ενδιαφέροντος όπως η 
χρήση πολυμέσων/νέων τεχνολογιών για την προώθηση του εγγραμματισμού και της δια-
θεματικότητας. Σύμφωνα με το Δ.Ε.Ε.Π.Σ για το Νηπιαγωγείο (2003), «Σκοπός της εισαγω-
γής της Πληροφορικής στο Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό Σχολείο είναι να εξοικειωθούν οι 
μαθητές και οι μαθήτριες με τις βασικές λειτουργίες του υπολογιστή και να έλθουν σε μια 
πρώτη επαφή με διάφορες χρήσεις του ως εποπτικού μέσου διδασκαλίας, ως γνωστικού 
διερευνητικού εργαλείου και ως εργαλείου επικοινωνίας και αναζήτησης πληροφοριών στο 
πλαίσιο των καθημερινών σχολικών τους δραστηριοτήτων με τη χρήση κατάλληλου λογισμι-
κού και ιδιαίτερα ανοικτού λογισμικού διερευνητικής μάθησης.» Οι βασικοί λοιπόν άξονες 
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του περιεχομένου του προγράμματος σπουδών στο Νηπιαγωγείο είναι η γνωριμία με τον 
υπολογιστή μέσα από το παιγνίδι και τη γνώση. Οι διαθεματικές προσεγγίσεις καλύπτουν 
όλα τα γνωστικά αντικείμενα. Συγκεκριμένα, τα νήπια (Κόμης, 2004), 

• Έρχονται σε πρώτη επαφή με το πληκτρολόγιο και το ποντίκι. 
• Αναγνωρίζουν τα γράμματα. 
• Πληκτρολογούν γράμματα, αριθμούς, λέξεις. 
• Παίζουν και συνθέτουν με τα σχήματα. 
• Χρησιμοποιούν εργαλεία ελεύθερης σχεδίασης. 
• Τροποποιούν εικόνες. 
• Ακούν και παίζουν με τους ήχους. 
• Επισκέπτονται με τη νηπιαγωγό επιλεγμένους τόπους του Διαδικτύου (WWW). 
• Συνεργάζονται με τα άλλα παιδιά  

Επιπλέον, είναι γεγονός πως η τεχνολογία των ηλεκτρονικών υπολογιστών αποτελεί αναπό-
σπαστο κομμάτι της εκπαίδευσης. Η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για ξενόγλωσση γλωσσι-
κή διδασκαλία στα νηπιαγωγεία οδηγεί τους νηπιαγωγούς στην αναζήτηση κατάλληλων 
εργαλείων εμπλουτισμού των συνήθων μεθόδων διδασκαλίας με ΤΠΕ. Η αναμόρφωση των 
μεθόδων διδασκαλίας, και πιο συγκεκριμένα της νηπιακής, έχουν κατά ένα μεγάλο μέρος 
ενισχυθεί από τη χρήση του διαδικτύου με την είσοδο της πληροφορικής στο νηπιαγωγείο. 
Πολλές από τις δραστηριότητες με ΤΠΕ υπάρχουν στο διαδίκτυο (Παγγέ, 2008). Έτσι πολλοί 
εκπαιδευτικοί προτιμούν έναν συνδυασμό εκπαιδευτικών υπηρεσιών – Blended Learning 
(Αναστασιάδης, 2007), οι οποίες μπορούν να ενισχυθούν από τον συνδυασμό της πρόσωπο 
με πρόσωπο διδασκαλίας με ένα μαθησιακό περιβάλλον στο διαδίκτυο – Hybrid Learning 
(Αναστασιάδης, 2007). Έρευνες έχουν καταδείξει πως η χρήση της τεχνολογίας προκαλεί το 
ενδιαφέρον και την προσοχή των παιδιών στην τάξη (Ράπτης & Ράπτη, 2006; Plowman & 
Stephen, 2010; Nikiforidou & Pange, 2011; Dogoriti & Pange, 2013). Το μεγαλύτερο πλεονέ-
κτημα της χρήσης των η/υ στο νηπιαγωγείο είναι ότι ευνοούν την αλληλεπίδραση (OECD, 
2012). Τα παιδιά έχουν τον έλεγχο των δραστηριοτήτων και του ρυθμού ενασχόλησής των. 
Ακόμη μπορούν να επαναλαμβάνουν τις δραστηριότητες όταν το επιθυμούν (Moore&Perry, 
2005). Επιπλέον αναπτύσσονται οι δεξιότητες, αίσθηση της δημιουργίας μέσα από το παι-
χνίδι., καλλιεργείται η συνεργατική μάθηση, η ευγενής άμυλα, η αίσθηση της αυτοεκτίμη-
σης, (Price, 2009; Reed & Canning, 2010; Siraj-Blatchford, & Siraj-Blatchford, 2006; Byron, 
2008). 

Η διδασκαλία των αγγλικών ως ξένης γλώσσας σε νήπια 

Στο ελληνικό σχολείο και σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας 
(Α.Π.Σ.) η διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας εισάγεται στην τρίτη δημοτικού (Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο, 2002), και πιλοτικά στην πρώτη δημοτικού σε ορισμένα ολοήμερα σχολεία με 
Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Στα περισσότερα όμως ιδιωτικά νηπια-
γωγεία αλλά και σε ορισμένα δημόσια τα παιδιά έρχονται σε επαφή με την Αγγλική γλώσ-
σα. Λόγω απουσίας αναλυτικού προγράμματος για την εκμάθηση ξένης γλώσσας τα νηπια-
γωγεία εφαρμόζουν το δικό τους πρόγραμμα σύμφωνα με τις επιλογές και δυνατότητές 
τους (Sert, 2004). Συνηθέστερα, τα νηπιαγωγεία παρέχουν στοιχεία του εκπαιδευτικού προ-
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γράμματος που ορίζει το Υπουργείο Παιδείας για την ελληνική γλώσσα και κατά περίπτωση 
προσαρμόζονται και για την αγγλική γλώσσα. Η δημιουργική εξοικείωση των παιδιών με 
την αγγλική γλώσσα γίνεται μέσα από ψυχοκινητικές δραστηριότητες, βιωματικά παιχνίδια 
και τραγούδια.  

Διδασκαλία της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας με ΤΠΕ στο νηπιαγωγείο 

Εκτιμάται πως τα μικρά παιδιά καταβάλλουν μικρότερη προσπάθεια να μάθουν ξένες 
γλώσσες σε σύγκριση με ενήλικους μαθητές (DeKeyser &Larson-Hall, 2005; Harmer, 2007). 
Εντούτοις, η διάρκεια συγκέντρωσής τους στις δραστηριότητες της συμβατικής διδασκαλίας 
είναι περιορισμένη και για το λόγο αυτό θα πρέπει να εναλλάσσονται και να ενισχύονται με 
νέα τεχνολογικά μέσα (Marsh et al., 2005). Πολλά νηπιαγωγεία λοιπόν προσπαθούν να α-
νταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις για εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας από μικρή ηλι-
κία. Επιπλέον, η εφαρμογή των τεχνολογιών στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας μπορεί να 
χαρτογραφήσει μια πιο ρεαλιστική εικόνα της νέας γλώσσας και κουλτούρας στην τάξη Η 
επιλογή και δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για την εκμάθηση της Αγγλικής ως ξένης 
γλώσσας στο νηπιαγωγείο είναι μια απαιτητική και περίπλοκη διαδικασία. Η προσεχτική 
επιλογή και οργάνωση των ιστότοπων για παιδιά μπορεί να προσφέρει πολλές ευκαιρίες 
για την εκμάθηση της ξένης γλώσσας με παιχνιώδη και ευχάριστο τρόπο. (Walsh & Gardner, 
2005). Όπως έχει υποστηριχθεί στο παρελθόν, το κίνητρο και η αυτορύθμιση αποτελούν 
σημαντικούς παράγοντες στην επιτυχία στην online μάθηση (Artino, 2008). Η δημιουργία 
κινήτρου και η προσωπική επιλογή στηρίζουν τη συνεργασία στη διαδικασία της διδασκα-
λίας. Η χρήση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος πρέπει απαραιτήτως να ικανοποιεί τις 
μαθησιακές ανάγκες και προτιμήσεις των νηπίων.  

Σκοπός της έρευνας 

O σκοπός της έρευνας είναι διπλός:  

(1) να καταδείξει τα πλεονεκτήματα της χρήσης εκπαιδευτικών ιστοσελίδων  

(2) να προτείνει τρόπους εμπλουτισμού της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας μέσω διαδι-
κτύου. Σαν αποτέλεσμα, τα ερευνητικά ερωτήματα που προέκυψαν είναι τα εξής: 

• Έχει η χρήση εκπαιδευτικών ιστοσελίδων θετική επίδραση στην εκμάθηση της 
γλώσσας στόχου; 

• Η χρήση εκπαιδευτικών ιστοσελίδων επηρεάζει τη διάθεση και συμμετοχή των νη-
πίων; 

Διδακτική Μεθοδολογία 

Τα στοιχεία της ιστοσελίδας wix (http://edogori.wix.com/evidogoriti#!lessons) αξιοποιήθη-
καν διδακτικά και μαθησιακά με την πειραματική εφαρμογή σε μια ομάδα 24 νηπίων που 
συμμετείχαν στην παρούσα μελέτη. Η διδασκαλία στηρίζεται στη μαθησιακή θεωρία του 
κοινωνικού εποικοδομιτισμού (Κόµης, 2004), σύμφωνα με τις οποίες η γνωστική ανάπτυξη 
κατακτάται όταν οι μαθητές βρίσκονται σε μαθησιακά περιβάλλοντα τα οποία τους επιτρέ-
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πουν να οικοδομούν τις γνώσεις τους μέσα από εσωτερική γνωστική συμπλοκή, αλλά και 
μέσω της αλληλεπίδρασης με τους άλλους (Girvan et al. 2013). Η επιλογή της δημιουργίας 
ιστοσελίδας wix έγινε με κριτήριο την ευκολία των χρηστών να χρησιμοποιήσουν ή να δη-
μιουργήσουν ένα παρόμοιο εργαλείο. Ακόμη δεν απαιτείται χώρος φιλοξενίας (hosting) για 
την ιστοσελίδα wix όπως, για παράδειγμα, σε ένα LMS διευκολύνοντας την ανάπτυξη και τη 
διάθεση της ιστοσελίδας. Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα αφορά βασικές γνώσεις γύρω από τον 
παιδαγωγικό / διδακτικό σχεδιασμό περιβαλλόντων χρήσης των μέσων. Ο χρόνος δημιουρ-
γίας ιστοσελίδας στην παρούσα έρευνα ήταν περίπου 4 ώρες. Φυσικά, η λειτουργική ικανό-
τητα χρήσης της ιστοσελίδας συνίσταται στα προσόντα των διδασκόντων η οποία θεμελιώ-
νεται στην παιδαγωγική και τη διδακτική ικανότητα χρήσης των μέσων (Martens, 2010). Το 
εργαλείο συλλογής επιλεγμένου υλικού για την μελέτη ήταν η συμμετοχική παρατήρηση. 
Τα βασικότερα πλεονεκτήματα της μεθόδου αυτής έχουν να κάνουν με την έρευνα κοινωνι-
κών συμπεριφορών και διαδικασιών στον «φυσικό» χώρο (natural setting) που λαμβάνουν 
χώρα και στην συλλογή δεδομένων και πληροφοριών σε βάθος. Η ανάπτυξη ουσιαστικών 
σχέσεων στο ερευνητικό πεδίο επιτρέπει την συλλογή και καταγραφή δεδομένων (data 
collecting and recording) τα οποία αποτελούν το πρωτογενές υλικό που θα αποτελέσει α-
ντικείμενο ανάλυσης στην συνέχεια. (Jorgensen 1989, Bernard 1994, Hay, 2000). Η μέθοδος 
ανάλυσης δεδομένων έγινε ακολούθως με στατιστική παρατήρηση. Η διαδικασία παρατή-
ρησης είχε διάρκεια τέσσερεις εβδομάδες τον Φεβρουάριο του 2012 με συνολικά οκτώ ώ-
ρες διδασκαλίας. Το διδακτικό σενάριο σχεδιάστηκε έτσι ώστε να ολοκληρωθεί κατά τη 
διάρκεια αυτή βάσει του μοντέλου της μικτής μάθησης. Κατά την διεξαγωγή των μαθημά-
των η καταγραφή του υλικού από παρατήρηση και συμμετοχή στις δραστηριότητες έγινε με 
την βοήθεια γραπτών σημειώσεων (field notes). Ως διδακτικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε η 
ιστοσελίδα wix (http://edogori.wix.com/evidogoriti#!lessons) για την δημιουργία ιστοσελί-
δας.Tο περιεχόμενο της ιστοσελίδας αφορούσε την διδασκαλία των αριθμών και σχημάτων 
στην Αγγλική γλώσσα σε νήπια. Κεντρικό στοιχείο στη διδακτική παρέμβαση αποτέλεσε η 
αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών. Η ανάπτυξη της εκπαιδευτικής ιστοσελίδας που χρησι-
μοποιήθηκε είχε ως γενικό στόχο την οικοδόμηση γνώσεων ή την ενεργοποίηση πρότερης 
γνώσης μέσω της δημιουργίας ενός φιλικού ηλεκτρονικού περιβάλλοντος. Η πλοήγηση στην 
ιστοσελίδα είναι πιο φιλική για τον διδασκόμενο αλλά και για τον διδάσκοντα αφού το εκ-
παιδευτικό περιεχόμενο έχει επιλεχθεί σύμφωνα με τους διδακτικούς στόχους του σχεδίου 
μαθήματος. H επιλεγμένη ύλη της ιστοσελίδας βασίστηκε στο διαδίκτυο και σχεδιάστηκε 
για να στηρίξει την ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων των νηπίων και να μελετήσει την 
επίδραση της διαδικτυακής μάθησης στη διδασκαλία της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας στα 
νήπια. Η επιλογή του περιεχόμενου βασίστηκε στην ύλη που συνήθως διδάσκονται τα νή-
πια με συμβατική διδασκαλία και εναρμονίζονται με το πρόγραμμα σχεδιασμού και ανά-
πτυξης δραστηριοτήτων γλώσσας του ΥΠΕΠΘ. Η έρευνα υλοποιήθηκε από πτυχιούχο καθη-
γήτρια της Αγγλικής γλώσσας. Ειδικότερα, ως θεματική ενότητα επιλέχτηκαν τα σχήματα 
(τετράγωνο, παραλληλόγραμμο, κύκλος, τρίγωνο, αστέρι) και οι αριθμοί (1-5). Οι δραστη-
ριότητες βασίστηκαν σε εποπτικό υλικό (εικόνες), ακουστικό υλικό (αρχεία ήχου, τραγού-
δια) και παιχνίδια που αφορούν τη διδασκαλία αριθμών και σχημάτων.  
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Πίνακας 1: WIX Online Platform (http://edogori.wix.com/evidogoriti#!lessons) 

Εφαρμογή 

Για την διευκόλυνση της αφομοίωσης της ύλης της διαδικτυακής εφαρμογής σχεδιαστήκαν 
ορισμένες γλωσσικές ασκήσεις πριν τη διδασκαλία με H/Y με σκοπό να ενεργοποιήσουν 
προηγούμενες γνώσεις και έννοιες που καλύπτουν οι γλωσσολογικές ασκήσεις της ιστοσε-
λίδας. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε ένα πλάνο διδασκαλίας όπου το υλικό παρου-
σιάστηκε αρχικά στα πρώτα δυο μαθήματα με συμβατική διδασκαλία και στα επόμενα μα-
θήματα, τα παιδιά ξεναγήθηκαν στην ιστοσελίδα και πλοηγήθηκαν με την σειρά τους στο 
περιεχόμενό και στις γλωσσικές ασκήσεις στην Αγγλική γλώσσα. Τα παιδιά χωριστά συμμε-
τείχαν στις προγραμματισμένες δραστηριότητες μαζί με τη βοήθεια της δασκάλας χωρισμέ-
να σε μικρές ομάδες, και κάθε μέλος εκτελούσε τις δεξιότητες χωριστά ενώ τα υπόλοιπα 
συνεργαζόταν και επιβράβευαν ή αποδοκίμαζαν τις προσπάθειες κάθε μέλους . Το πλάνο 
της συμβατικής διδασκαλίας είχε ως εξής: 

1. Εικόνες και προφορική επανάληψη 

2. Αναγνώριση σχημάτων αριθμών 

3. Τραγούδια με αριθμούς και σχήματα στην Αγγλική γλώσσα 

4. Παιχνίδια με αριθμούς και σχήματα 

5. Zωγραφική 

Ενδεικτικά, ορισμένες από τις δραστηριότητες που επακολούθησαν κατά την διάρκεια της 
παρέμβασης με τεχνολογικά μέσα ήταν οι εξής: 

• Κατασκευές με σχήματα, οπότε η τοποθέτηση των σχημάτων γίνεται με μεταφορά 
κι απόθεση (Drag And Drop),  
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• Aσκήσεις που χτίζουν τις δεξιότητες ανάγνωσης, Για την αποφυγή της μηχανικής 
πληκτρολόγησης, το παιδί ενθαρρύνεται από την αρχή να μετασχηματίζει λεκτικά - 
φωνητικά τους αριθμούς, 

• Aκρόαση τραγουδιών από τον υπολογιστή,  

• Σχεδιασμός σχημάτων σε διάφορα χρώματα και μεγέθη. Εκτύπωση. Κόψιμο με ψα-
λίδι πάνω στο περίγραμμα και επικόλληση σε χαρτόνι Δημιουργία συνόλων ανάλο-
γα με το χρώμα, το σχήμα και το μέγεθος. 

• Αναγνώριση και εκμάθηση των αριθμών από το 1 έως το 5 από το πληκτρολόγιο 
του υπολογιστή. Εκτύπωση των αριθμών. 

• Παιχνίδια σύνδεσης των αριθμοκαρτών που δημιούργησαν στον υπολογιστή με τα 
σύνολα των αντικειμένων που αντιπροσωπεύουν π.χ. δίπλα στον αριθμό 4 έπρεπε 
να βάλουν 4 σχήματα 

• Εύρεση εικόνων που ενδιαφέρουν τα νήπια σύμφωνα με το θέμα με το οποίο α-
σχολούμαστε, δηλ τα σχήματα και τους αριθμούς 

Η παιδαγωγική αξιοποίηση της πλατφόρμας έγκειται στο γεγονός ότι η εφαρμογή μπορεί να 
λειτουργήσει ως ένα εργαλείο για απευθείας σύνδεση, διαχείριση και εκπόνηση συνεργατι-
κών μαθησιακών δραστηριοτήτων. Προσφέρει ένα φιλικό περιβάλλον σχεδίασης μαθησια-
κών δραστηριοτήτων που μπορούν να εκπονούνται ατομικά, συνεργατικά, ή σε μεγαλύτε-
ρες ομάδες. Οι δραστηριότητες επιλέχθηκαν από τις ακόλουθες εκπαιδευτικές ιστοσελίδες 
για τη διδασκαλία της Αγγλικής στο νηπιαγωγείο: 

1. http://akidsheart.com/threer/lvl1/shapes.htm (ασκήσεις με σχήματα) 

2. http://www.e-learningforkids.org/math/lesson/sorting-and-classifying-objects/ 

(Παιχνίδι με αριθμούς , εύρεση συνόλων) 

3. http://www.abcya.com/counting_fish.htm (Παιχνίδι με αριθμούς) 

4. http://www.eslgamesplus.com/shapes-flashcards/ (κάρτες με σχήματα) 
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Εικόνα 1: Τοποθέτηση των σχημάτων με με-
ταφορά κι απόθεση (Drag And Drop), 

 

http://akidsheart.com/threer/lvl1/shapes.ht
m 

 

Εικόνα 2:Παιχνίδι με αριθμούς (εύρεση συ-
νόλων) 

 

http://www.e-
learningforkids.org/math/lesson/sorting-
and-classifying-objects/ 

Εικόνα 3: Παιχνίδι με αριθμούς (ψαρεύω 
αριθμούς) 

 

http://www.abcya.com/counting_fish.htm 

Εικόνα 4: Παιχνίδι με σχήματα 

 

Flashcards: 
http://www.eslgamesplus.com/shapes-
flashcards/ 

 

 

Αποτελέσματα 

 Επιτυχία Αποτυχία 

Εικόνες και προφορική επανάληψη 23 1 
Αναγνώριση σχημάτων αριθμών 23 1 

Τραγούδια με αριθμούς και σχήματα στην Αγγλική γλώσσα 23 1 
Παιχνίδια με αριθμούς και σχήματα 24 0 

Ζωγραφική 24 0 

Πίνακας 2. Σύνολο νηπίων και επιτυχία-αποτυχία στις online δραστηριότητες  

Κατά την διάρκεια της παρατήρησης, τόσο της συμβατικής διδασκαλίας όσο και της 
διδασκαλίας με χρήση των online εργαλείων, καταγράφηκε το πλήθος των νηπίων που ήταν 
πρόθυμα να συμμετάσχουν σε μία άσκηση. Τα ποσοστιαία αποτελέσματα εμφανίζονται 
στον παρακάτω πίνακα. 
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Διδασκαλία με online 

εργαλεία 
Συμβατική Διδα-

σκαλία 

Εικόνες και προφορική επανάληψη 92% 79% 
Αναγνώριση σχημάτων αριθμών 96% 83% 

Τραγούδια με αριθμούς και σχήματα στην 
Αγγλική γλώσσα 

92% 88% 

Παιχνίδια με αριθμούς και σχήματα 86% 83% 
Ζωγραφική 96% 92% 

Πίνακας 3. Συμμετοχή σε συμβατική- online διδασκαλία 

Συμπεράσματα-Εκπαιδευτικές Προοπτικές 

Τα αποτελέσματα της διδασκαλίας αυτής χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση της εφαρ-
μογής. Η επεξεργασία των δεδομένων έδειξε ότι τα νήπια ανταποκρίθηκαν θετικά στις δρα-
στηριότητες και ανέπτυξαν συνεργατικές δεξιότητες και για την κατάκτηση της Αγγλικής ως 
ξένης γλώσσας. Όπως έχει διαπιστωθεί από πρότερες έρευνες για την γλωσσική ανάπτυξη 
και την ξενόγλωσση εκπαίδευση, τα παιδιά στην προσχολική ηλικία έχουν την ικανότητα 
εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας (DeKeyser & Larson-Hall, 2005). Τα νήπια είναι πρόθυμα να 
εξερευνήσουν νέες καταστάσεις και μαθαίνουν γρήγορα. Στην παρούσα έρευνα τα νήπια 
έδειξαν ζωηρή διάθεση να συμμετέχουν στις online δραστηριότητες και σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα η συντριπτική πλειοψηφία την ολοκλήρωσε με επιτυχία (πίνακας 3). Αναδει-
κνύεται ότι η συμμετοχή τους στις δραστηριότητες της συμβατικής διδασκαλίας είναι πιο 
περιορισμένη και ο εμπλουτισμός της διδασκαλίας με νέα τεχνολογικά μέσα όπως οι εκ-
παιδευτικές ιστοσελίδες ενθαρρύνει τη συμμετοχή. Για τον λόγο αυτό τα μαθήματα της Αγ-
γλικής γλώσσας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας δεν πρέπει να περιορίζονται μόνο στη χρή-
ση βιβλίων αλλά να ενισχύονται και με δημιουργικές δραστηριότητες με τη βοήθεια του 
διαδικτύου. Όπως έδειξαν τα αποτελέσματα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της παρα-
τήρησης, ο εμπλουτισμός των μαθημάτων της Αγγλικής γλώσσας στο νηπιαγωγείο με επι-
πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό μέσω της εκπαιδευτικής ιστοσελίδας καλλιέργησε το κίνητρο 
των νηπίων για τη μάθηση και παρέτεινε την διάρκεια προσοχής τους στις δραστηριότητες. 
Εν αντιθέσει, οι συμβατικές δραστηριότητες για τη διδασκαλία των σχημάτων και αριθμών 
στην αρχή της κάθε συνεδρίας δεν κατάφεραν να κεντρίσουν το ενδιαφέρον όλων των παι-
διών και η προσήλωσή τους ήταν μειωμένη συγκριτικά. Τα αποτελέσματα αυτά της έρευνας 
συγκλίνουν με προηγούμενες έρευνες (Marsh et al., 2005) όπου υποδεικνύουν πως οι συμ-
βατικές δραστηριότητες θα πρέπει να εναλλάσσονται και να ενισχύονται με νέα τεχνολογι-
κά μέσα. Επιπλέον, το υλικό κέντρισε το ενδιαφέρον τους για τα μαθήματα της αγγλικής 
γλώσσας και έκανε τα μαθήματα πιο ευχάριστα. Τα αποτελέσματα ενισχύουν προηγούμε-
νες έρευνες όπου διαπιστώθηκε πως τα παιδιά μέσω του υπολογιστή ελέγχουν το ρυθμό 
της κάθε δραστηριότητας και μπορούν να επαναλάβουν μια δραστηριότητα αν το επιλέ-
ξουν (Anderson 2000; Van Scoter, Ellis, & Railsback 2001; Copple & Bredekamp 2009; NAEYC 
2009a; Moore & Perry, 2005). Τα κατάλληλα λογισμικά προσφέρουν ευκαιρίες για συνεργα-
τικό παιχνίδι και δημιουργική μάθηση ( Shade & Watson 1990). Παρομοίως, κάθε παιδί 
συμμετείχε στις δραστηριότητες, ζητώντας να τις επαναλάβει με ενθουσιασμό ή όταν περί-
μενε την σειρά του επικροτούσε ή απέρριπτε τις κινήσεις των άλλων παιδιών. Η χρήση του 
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εργαλείου αυτού κατέδειξε ότι η χρήση της τεχνολογίας πραγματοποιεί μια πιο προσωπο-
ποιημένη προσέγγιση στην εκπαίδευση και στις υπηρεσίες του μαθητή. Η ενεργή και άμεση 
αλληλεπίδραση μαθητή-υπολογιστή βελτιώνει, ενισχύει και δίνει κίνητρα για μάθηση (Μι-
κρόπουλος &Λαδιάς, 1993. Ράπτης και Ράπτη, 2006). Η χρήση διαδικτυακών εργαλείων ό-
πως η δημιουργία ιστοσελίδων από τον διδάσκοντα μπορεί να φαίνεται δύσκολη στην ε-
φαρμογή της αλλά στην πορεία μπορεί να εμπνεύσει, να ενθουσιάσει και να δημιουργήσει 
το κατάλληλο διαδραστικό μαθησιακό περιβάλλον για την τάξη. Ο σχεδιασμός ιστοσελίδας 
είναι ακόμη ένας τρόπος ενίσχυσης των δεξιοτήτων του διδάσκοντα για τη δημιουργία 
πρωτότυπων διδακτικών προτάσεων και σχεδίων μαθημάτων.  
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Η διδασκαλία της γαλλικής ως ξένης γλώσσας με χρήση κόμικς    

Σύβακα Τριανταφυλλιά 
Καθηγήτρια γαλλικής ΠΠ ΓΕΛ Παν. Μακεδονίας 

sivakatr@yahoo.gr 

Περίληψη 

Στην παρούσα μελέτη προτείνεται η χρήση των κόμικς στην τάξη για τη διδασκαλία και την 
εκμάθηση της γαλλικής ως ξένης γλώσσας. Η χρήση εικόνας και κειμένου προσφέρει μια 
μοναδική ευκαιρία στους μαθητές, δεδομένου ότι μπορούν να προσεγγίζουν και να επεξερ-
γάζονται πολύπλοκες πληροφορίες σε μια ποικιλία συνδυασμών και  δυνατοτήτων.  Επι-
πλέον, τα κόμικς μπορούν να γίνουν ένα δυναμικό εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών 
έτσι ώστε το μάθημα της ξένης γλώσσας  να γίνει ελκυστικότερο και να παρακινήσει τους 
μαθητές. Οι μαθητές  μπορούν και αναπτύσσουν τη γλωσσική τους ικανότητα και ταυτό-
χρονα τη δημιουργικότητα  και τη φαντασία τους, ενώ μαθαίνουν για τον πολιτισμό του 
άλλου. Έχοντας κατανοήσει την αναγκαιότητα της παρουσίας των εικόνων στην ζωή μας, 
καθώς και τη συμβολή τους στη διδασκαλία  προτείνουμε κριτήρια επιλογής και τρόπους 
χρήσης κόμικς στην τάξη, όπως και δραστηριότητες για τους μαθητές. 

Λέξεις - Κλειδιά: εικόνα, κόμικς, ξένη γλώσσα. 

Εισαγωγή 

Η εποχή μας είναι η εποχή  της εικόνας (Βυζοβίτου, 1990, σ. 73) με τη μορφή της εικονο-
γράφησης, της φωτογραφίας, του κινηματογράφου, της τηλεόρασης, του video. Οι μαθητές  
ζουν μέσα σε έναν κόσμο με εικόνες, εκφράζονται μέσα από εικόνες και δανείζονται γλωσ-
σικούς τύπους περισσότερο από τον υπολογιστή και τα κόμικς παρά από τα παραδοσιακά 
βιβλία.  

Η εικόνα προσφέρει  υποστήριξη στο λόγο, τον βοηθά να υλοποιήσει όχι μόνο την κειμενική 
λειτουργία της γλώσσας (επικοινωνιακά γεγονότα ή δράσεις κοινωνικής πρακτικής) αλλά 
και τη διαπροσωπική (πρόκληση αλληλεπιδράσεων με κοινωνικούς σκοπούς και σχέσεις) 
και την ιδεολογική (κατασκευή αναπαραστάσεων του κόσμου), όπως τις διακρίνει ο 
Halliday (1978) στη μεταλειτουργική θεωρία του για τη γλώσσα. Από το συνδυασμό των 
γλωσσικών στοιχείων και των σχεδίων εξάλλου προκύπτει μία «γραμματική» (Kress & 
VanLeewen, 1996) – με την έννοια της κωδικοποίησης των γλωσσικών και εικονιστικών 
πρακτικών.  

Η αλληλεπίδραση εικόνας – κειμένου συνδυάζεται μέσα από τα κόμικς (Yang, 2003 ; Lavery, 
2008), τα οποία αναπτύσσονται σε μια γλώσσα που είναι παγκόσμια  κατανοητή, προκαλώ-
ντας τις αισθήσεις και απογειώνοντας τη φαντασία των νέων (Βασιλικοπούλου & Ρετάλης 
2008). Σύμφωνα με τον McCloud (1993) τα κόμικς ορίζονται ως η αντιπαραβολή σχεδίων ή 
εικόνων σε ελεύθερη σειρά, που στόχο έχουν να αποκαλύψουν πληροφορίες και/ή να πα-
ράγουν μια αισθητική ανταπόκριση από τον θεατή.  
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Τα κόμικς βασίζονται στη θεωρία της διπλής κωδικοποίησης του Paivio (2006, σ.3) σύμφω-
να με την οποία οι άνθρωποι αποθηκεύουν και αποκωδικοποιούν πληροφορίες με διπλό 
τρόπο σε δύο συστήματα μνήμης, τη γλώσσα (λεκτικές πληροφορίες) και τις εικόνες (μη 
λεκτικές πληροφορίες).  

Παράλληλα, σε αντίθεση με άλλα οπτικά μέσα, όπως οι κινηματογραφικές ταινίες και τα 
κινούμενα σχέδια, τα κόμικς είναι «σταθερά». Με τον όρο «σταθερά», ο Yang (2008, σ.188) 
εννοεί πως τα κόμικς βρίσκονται πάντα στη διάθεση κάποιου προκειμένου να τα διαβάσει 
και να σταθεί όσο ο ίδιος χρειάζεται σε κάποια σημεία, ενώ η γλώσσα και οι πράξεις σε ται-
νίες και σε κινούμενα σχέδια περιορίζονται σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα παρουσία-
σης. 

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ενσωματώσουν τα κόμικς στη διδασκαλία τους προκειμένου 
να προσελκύσουν το ενδιαφέρον και την προσοχή των μαθητών, ακόμη και των πιο απρό-
θυμων (Bacon, 2002), μέσω της οπτικοποίησης  της πληροφορίας και της χρήσης εικόνων. 
Πρόκειται για μια αφήγηση μέσω εικόνων, μια ιστορία όπου κείμενο και εικόνα είναι αλλη-
λένδετα, πλεονέκτημα που κάνει  το μάθημα πιο εύκολα κατανοητό και ενεργοποιεί τη 
μνήμη (Kaminski, 1990, σ.3). Για το λόγο αυτό τα κόμικς έχουν χρησιμοποιηθεί από εκπαι-
δευτικούς για τη διδασκαλία πολλών και διαφορετικών μαθημάτων (Sturm, 2002 ; Wax, 
2002), όπως στη φυσική (Kakalios, 2002), στη λογοτεχνία (Versaci, 2002  ; Classical Comics 
Limited, 2011), στη γλώσσα, στην ιστορία, στην τέχνη (Gibson, 2007) και έχουν γίνει ένθερ-
μα αποδεκτά από τους μαθητές. 

Οι  εικόνες που συναντούν οι μαθητές στα κόμικς τους παράσχουν πολλαπλές αναπαρα-
στάσεις της πραγματικότητας  (Compte, 1989, σ. 33).  Μέσα από τα κόμικς οι μαθητές εκτός 
από δεξιότητες επικοινωνίας αποκτούν και δεξιότητες ζωής (Bitz, 2004, σ.585). Μάλιστα, 
στο πλαίσιο  εκμάθησης  μιας ξένης γλώσσας η χρήση  και η δημιουργία  κόμικς    επιτρέπει  
στους μαθητές να  διακρίνουν και να κατανοήσουν διαφορετικές συνήθειες και συμπερι-
φορές σε διαφορετικούς τόπους αλλά και διαφορετικούς πολιτισμούς (Compte, 1989, σ. 
33).  Μπορούν να κατανοήσουν ευκολότερα τον πολιτισμό των λαϊκών τάξεων (Wright, 
2001) αλλά και να γίνουν κριτικοί αναγνώστες των μηνυμάτων των media αναγνωρίζοντας 
την ποιότητα και το περιεχόμενό τους (Morrison,  & συν., 2002, σ. 758). 

Κόμικς: προβληματισμός για το υποστηρικτικό  υλικό που χρησιμοποιείται στην τάξη των 
γαλλικών 

Τα κόμικς ανήκουν στα «αυθεντικά κείμενα», δηλ. σε εκείνα που αναπτύχθηκαν από τους  
ομιλητές μιας γλώσσας, είναι δηλώσεις σε πραγματικές επικοινωνιακές καταστάσεις και 
δεν έχουν δημιουργηθεί ειδικά  για την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας (Cuq et Gruca, 2005, 
σ.431). Επιπλέον, είναι αυτά τα κείμενα που θα συναντήσουν οι μαθητές στην καθημερινή 
ζωή της χώρας όπου ομιλείται η γλώσσα – στόχος. Απαραίτητο λοιπόν είναι να έρθει ο μα-
θητής αντιμέτωπος με αυτού του είδους τα  αυθεντικά κείμενα.  

Μάλιστα, τα κόμικς είναι από τα πιο ζωντανά και προκλητικά «αυθεντικά κείμενα» που 
προσφέρουν διάφορα πλεονεκτήματα, διότι  κατά τη χρήση τους στη διδακτική πράξη αιχ-
μαλωτίζουν αρχικά το βλέμμα των μαθητών, και στη συνέχεια τους επιτρέπουν να ταξιδέ-
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ψουν με το μυαλό τους σε έναν κόσμο φαντασίας και διασκέδασης. Το σημαντικότερο πλε-
ονέκτημά τους είναι ότι λόγω του χαλαρού και μη επίσημου ύφους τους, οι μαθητές δεν τα 
αντιλαμβάνονται ως απειλή, ή ως υλικό εκμάθησης που τους επιβάλλεται από τον εκπαι-
δευτικό (Richie, 1979). Η χρήση κόμικς είναι αποτελεσματική, για το λόγο ότι οι μαθητές 
είναι εξοικειωμένοι με αυτή τη μορφή γραφής και μπορούν να ανακαλύψουν λεπτομέρειες 
και πληροφορίες σχετικά με ένα θέμα με μια μόνο ματιά. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
ποικιλοτρόπως καθώς ανταποκρίνονται στις ανάγκες, στις εμπειρίες και στο επίπεδο γνώ-
σης ενός μεγάλου αριθμού μαθητών (Wright & Sherman, 1999). 

Πολλά κόμικς δίνουν την ευκαιρία στους μαθητές να κάνουν εξάσκηση πάνω στο  λεξιλόγιό 
τους. Είναι βέβαιο ότι από πολιτιστική άποψη, τα κόμικς  είναι ένα φαινόμενο του πολιτι-
σμού που τα έχει παράγει και που επιτρέπει την καλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς 
και της νοοτροπίας των ανθρώπων. Ανάλογα με το θέμα του κόμικ, μπορούμε να συζητή-
σουμε και να τονίσουμε τα σχετικά σημεία του πολιτισμού των ομιλητών της γλώσσας – 
στόχου. Επιπλέον, η γλώσσα των κόμικς είναι μια γλώσσα καθημερινή που μας επιτρέπει να 
εργαστούμε πάνω σε διαφορετικές περιστάσεις. Τα κόμικς μας παρέχουν επίσης, ένα πολύ 
σημαντικό πλεονέκτημα: το χιούμορ. 

Κριτήρια επιλογής των κόμικς για το μάθημα της ξένης γλώσσας 

Η επίτευξη του στόχου της διδασκαλίας και η προώθηση  του κινήτρου μάθησης, προϋπο-
θέτει την επιλογή  του σωστού κόμικ. Ξεκινούμε με τέσσερις βασικές κατευθυντήριες ερω-
τήσεις, Laveau (1988, σ. 10) που αφορούν στη σωστή επιλογή των εικόνων για το μάθημα, 
λαμβάνοντας πάντα υπόψη το γλωσσικό επίπεδο των μαθητών που σίγουρα παίζει το ρόλο 
του στην επιλογή αυτή: 

1. Κριτήριο 1ο : Λειτουργεί το κόμικ ως αφορμή συζήτησης; 

2. Κριτήριο 2ο : Διαθέτουν οι μαθητές αρκετό υπόβαθρο γνώσεων, ώστε να μπορούν 
να αντιληφθούν την πρόθεση του σχεδιαστή και να αναλύσουν το κόμικ; 

3. Κριτήριο 3ο : Είναι τόσο καλά σχεδιασμένο το κόμικ, ώστε να έχει το κίνητρο ο μα-
θητής να ασχοληθεί μαζί του; 

4. Κριτήριο 4ο : Είναι η εικόνα τόσο εκφραστική, ώστε να «μιλάει» ενδεχομένως και 
χωρίς το αντίστοιχο κείμενο; 

Τρόποι και μέθοδοι εισαγωγής των κόμικς στο μάθημα 

Σύμφωνα με την Laveau (1988) προτείνονται πέντε μέθοδοι εισαγωγής των κόμικς στο μά-
θημα: 

1. 1η μέθοδος εισαγωγής: Μπορούμε να αφαιρέσουμε εικόνες ώστε να κινήσουμε την 
περιέργεια του μαθητή. 

2. 2η μέθοδος εισαγωγής: Μπορούμε να δείξουμε ολόκληρο το κόμικ αλλά να του έ-
χουμε αφαιρέσει το κείμενο. 
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3. 3η μέθοδος εισαγωγής: Η σύγκριση δύο ή περισσοτέρων κόμικς είναι μια ακόμη 
εναλλακτική πρόταση. 

4. 4η μέθοδος εισαγωγής: Οι μαθητές μπορούν να γράψουν δικά τους κείμενα, τίτ-
λους, διάλογους κ.τλ. 

5. 5η μέθοδος εισαγωγής: Τέλος οι μαθητές μπορούν να γράψουν ένα σχόλιο σχετικό 
με το κόμικ ή να επεξεργαστούν πιθανές ερωτήσεις προς τον σχεδιαστή, ή να φα-
νταστούν την πιθανή συνέχεια του κόμικ. 

Ο ρόλος λοιπόν των κόμικς στη διδασκαλία είναι πολύ σημαντικός, διότι διεγείρεται η πε-
ριέργεια του μαθητή και προωθείται το κίνητρο μάθησης. Προϋπόθεση βεβαίως είναι η 
επιλογή των κόμικς από τον καθηγητή με χρήση σωστών κριτηρίων και η εισαγωγή τους στο 
μάθημα με σωστές μεθόδους.  

Εφαρμογή στην εκπαιδευτική διαδικασία: ένα παράδειγμα του σχεδίου μαθήματος -  τι 
να κάνουμε με ένα κόμικ; 

Τα κόμικς, ως  αυθεντικά κείμενα, επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς της γαλλικής – όπως 
και των άλλων ξένων γλωσσών -  να υλοποιήσουν την εργασία τους με τρόπο ευεργετικό 
και θετικό για τους μαθητές, μπορούν να συνδυάσουν τη μάθηση και τη δημιουργικότητα. 
Η παιχνιδιάρικη πλευρά τους και ο πλούτος τους (πολιτιστικός, λεξιλογικός και γραμματι-
κός) προωθεί ένα διαφορετικό τρόπο εργασίας στην τάξη και  την εκμάθηση της γλώσσας-
στόχου ως πολιτισμικού προϊόντος. 

Το διδακτικό σενάριο το οποίο θα περιγράψουμε υλοποιήθηκε σε μαθητές δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης επιπέδου Α1 τη σχολική χρονιά 2013-2014, είχε διάρκεια δύο διδακτικών ω-
ρών και χρονικά η υλοποίησή του τοποθετείται πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων. Ο 
γενικός σκοπός ήταν να χρησιμοποιούν οι μαθητές λεξιλόγιο για ανταλλαγή ευχών. Οι ειδι-
κότεροι στόχοι ήταν οι μαθητές να μπορούν να κατανοούν πληροφορίες σχετικές με την 
ανταλλαγή ευχών και να χρησιμοποιούν τις κατάλληλες γλωσσικές δομές για να τις εκφρά-
σουν. Επίσης, να μπορούν να διακρίνουν ομοιότητες και διαφορές εθίμων και εκφράσεων 
σε διαφορετικούς πολιτισμούς, να συνεργάζονται και να αλληλεπιδρούν. Επιλέχθηκε και 
χρησιμοποιήθηκε ένα κόμικ του Roda με τους Boule et Bill (εικ. 1). Επιπλέον, μέσα από αυτή 
την διδακτική παρέμβαση ελέγχθηκε η βελτίωση της διάδρασης μεταξύ των μαθητών, κα-
θώς και των γλωσσικών τους επιδόσεων.  

Στην 1η δραστηριότητα, ο καθηγητής διανέμει στους μαθητές μια φωτοτυπία του κόμικ  χω-
ρίς το κείμενο και χωρίς την τελευταία εικόνα με γενικό στόχο την ανάπτυξη των προσλη-
πτικών δεξιοτήτων του μαθητή - κατανόηση γενικού νοήματος, στην εξοικείωση των μαθη-
τών με τις έννοιες της πολυπολιτισμικότητας και της πολυγλωσσίας, με ότι προεκτάσεις αυ-
τό επιφέρει στην αποδοχή του ‘‘άλλου’’ και τη γνωριμία με τον εαυτό του, στην ανάπτυξη 
των δεξιοτήτων συνεργασίας και της δεξιότητας δημιουργικής σκέψης, ο ειδικός γνωστικός 
στόχος είναι η ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων (ομιλίας – συζήτησης) στην ξένη γλώσ-
σα. Προτείνεται λοιπόν στους μαθητές να εργαστούν σε ζευγάρια και να προσπαθήσουν να 
κατανοήσουν συνολικά το κόμικ από τις εικόνες, το πλαίσιο και τους χαρακτήρες, εκφραζό-

114/235

_________________________________________________________________________________________________________ 
I S S N : 1 7 9 2 - 4 1 4 6        Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Α Κ Ο    Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο     i - T E A C H E R       9ο   Τ Ε Υ Χ Ο Σ   -  Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ   2 0 1 4



μενοι στη γλώσσα στόχο και να επινοήσουν το τέλος της ιστορίας. Όσην ώρα εργάζονται οι 
μαθητές ο καθηγητής παρατηρεί, καταγράφει, επικροτεί, ενθαρρύνει, υποστηρίζει τις ομά-
δες των μαθητών, τονίζει το θετικό, με άλλα λόγια παρέχει ανατροφοδότηση. Κατόπιν ζητά 
από τα ζεύγη μαθητών να ανακοινώσουν στην ολομέλεια της τάξης τις παρατηρήσεις τους 
και το τέλος της ιστορίας που επινόησε η κάθε ομάδα.  Οι μαθητές ακούγοντας τις προτά-
σεις των συμμαθητών τους μπορούν να συγκρίνουν τις ιδέες τους  με τις δικές τους και να 
κάνουν υποθέσεις. 

 

Εικόνα 1. Boule et Bill 

Η πρώτη αυτή προσέγγιση επιτρέπει στους μαθητές να εξηγήσουν το πλαίσιο της ιστορίας, 
να καθορίσουν τους χαρακτήρες και τις δράσεις τους, να περιγράψουν το φυσικό και κοι-
νωνικό τους περιβάλλον. Είναι σημαντικό να αναλυθεί η  συμπεριφορά των χαρακτήρων 
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μέσα από τη γλώσσα σώματος και να καθοριστούν οι σχέσεις τους αλλά και ο τρόπος που 
αλληλεπιδρούν. Επίσης, η δραστηριότητα αυτή βοηθά να αναπτύξουμε την ανεξαρτησία 
και την πρωτοβουλία των μαθητών για την αντιμετώπιση των αυθεντικών κειμένων (κό-
μικς),  να κατανοήσουν το κόμικ χωρίς τη χρήση λέξεων στηριζόμενοι στις εικόνες, να κατα-
λήξουν σε μια ολοκληρωμένη κατανόησή του. 

Στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός διδάσκει  στους μαθητές λεξιλόγιο όπως Bonne (et heu-
reuse/joyeuse) année, Bonne année, Bonne santé, Joyeuses fêtes, Meilleurs voeux, Tous 
mes voeux de bonheur pour la nouvelle année. Οι εκφράσεις είναι πολλές,  επίσης εισάγου-
με τις μορφές με  ρήματα: Je (te) vous souhaite une bonne année. 

Στη δεύτερη δραστηριότητα, ο καθηγητής δίνει την οδηγία κάθε ομάδα  να επινοήσει το 
διάλογο των χαρακτήρων μέσα  από τις εικόνες. Ο γενικός παιδαγωγικός στόχος της δρα-
στηριότητας είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων συνεργασίας και ο ειδικός γνωστικός η ανάπτυξη 
δεξιοτήτων γραπτού και προφορικού λόγου στην ξένη γλώσσα. Ο καθηγητής σε όλη τη 
διάρκεια της δραστηριότητας περνάει από τις ομάδες για να βοηθήσει και να διορθώσει τα 
λάθη. Κάθε ομάδα διαβάζει το διάλογο που έχει γράψει και ερμηνεύει τους χαρακτήρες. 
Γίνεται συζήτηση - αξιολόγηση των αποτελεσμάτων στην ολομέλεια της τάξης. Το συνεργα-
τικό περιβάλλον μάθησης βοηθά τους μαθητές να επικοινωνήσουν και να αναπτύξουν τις 
γλωσσικές και γνωστικές δεξιότητες στη γλώσσα στόχο. 

Στην τρίτη δραστηριότητα, ο γενικός παιδαγωγικός στόχος  ήταν η ανάπτυξη της δεξιότητας 
συνεργασίας και ο ειδικός στόχος η ανάπτυξη δεξιοτήτων ανάγνωσης, ακρόασης και παρα-
γωγής γραπτού και προφορικού λόγου. Ο εκπαιδευτικός διανέμει τη 2η φωτοτυπία  του 
κόμικ, με το κείμενο, αλλά χωρίς το κείμενο της τελευταίας εικόνας. Οι μαθητές διαβάζουν 
το κόμικ με τους διαλόγους και τους συγκρίνουν με τους δικούς τους εργαζόμενοι και πάλι 
σε δυάδες. Στη συνέχεια, φαντάζονται το περιεχόμενο διαλόγου από το τελευταίο συννε-
φάκι, ανακοινώνουν στην ολομέλεια το αποτέλεσμα της εργασίας τους  και  κάνουν συ-
γκρίσεις ανάμεσα σε αυτά που έγραψαν οι ίδιοι και σε εκείνα που έγραψαν οι συμμαθητές 
τους, αναπτύσσοντας γλωσσικές και επικοινωνιακές δεξιότητες στη γαλλική.  Ο ρόλος του 
καθηγητή είναι  να παρέχει ανατροφοδότηση στις ομάδες.  

Στην τέταρτη δραστηριότητα με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων ανάγνωσης και κατανόη-
σης ο καθηγητής διανέμει την 3η φωτοτυπία με το πλήρες κόμικ και οι μαθητές  συγκρίνουν 
τις διαφορετικές προτάσεις τους, οι δυνατότητες είναι πολλές. Στη συνέχεια ο καθηγητής 
ζητάει από τους μαθητές να κρύψουν αυτή τη  φωτοτυπία.  

Πέμπτη δραστηριότητα με στόχο την ανάπτυξη λεξιλογικών και συνεργατικών δεξιοτήτων ο 
καθηγητής διανέμει την τελευταία φωτοτυπία του κόμικ στο οποίο έχει ετοιμάσει ασκήσεις 
με κενά και οι μαθητές πρέπει να τα συμπληρώσουν. Η δραστηριότητα αυτή θα επανεξετά-
σει την κατάκτηση του λεξιλογίου από τους μαθητές. Η δραστηριότητα δεν θα διορθωθεί 
από τον εκπαιδευτικό αλλά ο κάθε μαθητής παίρνει τη φωτοτυπία του διπλανού του  και  
τη διορθώνει με τη βοήθεια του πλήρους κόμικ. Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές αισθάνονται 
μεγαλύτερη υπευθυνότητα και εξοικονομείται χρόνος. 
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Ολοκληρώνοντας το μάθημα ζητάμε από μια ομάδα μαθητών ισάριθμων με τους χαρακτή-
ρες του κόμικ να αναλάβει ένα παιχνίδι ρόλων, ενώ οι υπόλοιποι μαθητές λειτουργούν ως 
παρατηρητές, ο στόχος της δραστηριότητας είναι η ανάπτυξη των επικοινωνιακών, συνερ-
γατικών και οργανωτικών δεξιοτήτων των μαθητών. Τελειώνουμε με συζήτηση για την α-
ξιολόγηση της τελευταίας δραστηριότητας (παιχνίδι ρόλων) από τους μαθητές και τη συνε-
χή ανατροφοδότηση από μέρους του καθηγητή.  

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι ο ρόλος του καθηγητή καθόλη τη διάρκεια των δραστηριο-
τήτων που εκπονούνται από τους μαθητές αλλά και μετά από αυτές ήταν ενθαρρυντικός 
και διευκολυντικός αφήνοντας πρωτοβουλία για δράση στους μαθητές, ήταν φιλικός, δια-
κριτικός, παρατηρούσε και αφουγκράζονταν τους μαθητές, είχε επιβεβαιωτικό ή/και διορ-
θωτικό ρόλο, δηλ. παρείχε διαρκή ανατροφοδότηση.  

Αποτελέσματα 

Η διδακτική παρέμβαση με την ποικιλία δραστηριοτήτων έδειξε ότι οι μαθητές λειτούργη-
σαν συνεργατικά ως μέρος μιας ομάδας με κοινούς στόχους αλληλεπιδρώντας με τους 
συμμαθητές τους για την εκπλήρωση όλων των στόχων, μάλιστα επιβλέποντας και οι ίδιοι 
τη διαδικασία μάθησης μαθαίνοντας να αναστοχάζονται, να σκέφτονται κριτικά και να αυ-
τοαξιολογούνται. Επίσης, μέσα από τη συζήτηση με τους μαθητές στο τέλος της διδακτικής 
παρέμβασης οι μαθητές δήλωσαν την ικανοποίηση και ευχαρίστησή τους και το γεγονός ότι 
η μάθηση μέσα από τα κόμικς γίνεται διασκέδαση και ότι δεν αντιμετώπισαν δυσκολίες 
στην όλη διαδικασία. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι οι μαθητές  ανέπτυξαν με ευκολία τις 
γλωσσικές τους δεξιότητες, πράγμα που διαπιστώθηκε στην πορεία των δραστηριοτήτων 
και στην παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου από μέρους των μαθητών και ήρθαν σε 
επαφή  με γαλλικές συνήθειες . 

Εν κατακλείδι, μπορούμε να πούμε ότι πετύχαμε τους επικοινωνιακούς και γλωσσικούς μας 
στόχους με ένα εργαλείο οικείο και φιλικό  προς τους μαθητές και έχουμε καταφέρει να 
κρατήσουμε το ενδιαφέρον των μαθητών. 

Συμπεράσματα 

Στην παρούσα μελέτη παρουσιάστηκαν κριτήρια και τρόποι εισαγωγής κόμικς στην τάξη και 
συγκεκριμένα στο μάθημα της γαλλικής. Μάλιστα παρουσιάστηκε και διδακτικό σενάριο με 
χρήση κόμικ, έτσι ώστε το  μάθημα της ξένης γλώσσας   να γίνει πιο ελκυστικό, η διδασκα-
λία  πιο ουσιαστική, ανανεωμένη  και να επιτρέψει μια άμεση προσωπική συνεργασία των 
μαθητών, μια διαδραστική λειτουργία εικόνας -  κειμένου και όχι μια απλή παθητική προ-
σέγγιση. Οι μαθητές έμαθαν να συνεργάζονται, ανέπτυξαν σχέσεις και ταυτόχρονα ανέπτυ-
ξαν τη γλωσσική και επικοινωνιακή τους ικανότητα στην ξένη γλώσσα.  

Η χρήση λοιπόν αυθεντικών κειμένων στη διδασκαλία της γαλλικής με τον συνδυασμό κει-
μένου - εικόνας όπως τα κόμικς, δίνει τη μοναδική δυνατότητα στον μαθητή να προσεγγίσει 
και να επεξεργασθεί σύνθετες πληροφορίες με ποικίλους συνδυασμούς και δυνατότητες, 
διότι τα κόμικς είναι οικεία και αποδεκτά  από μέρους των μαθητών, είναι σχετικά με τα 
ενδιαφέροντά τους, προωθούν τη γλωσσική ανάπτυξη του μαθητή, τις δεξιότητες παρατή-
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ρησης, αναπτύσσουν τη δημιουργικότητα και τη φαντασία του μαθητή, τη συνεργασία και 
την αλληλεπίδραση.  

Βέβαια, η διδασκαλία μέσω των κόμικς δεν είναι και δεν πρέπει να είναι αυτοσκοπός αλλά 
μπορεί να αναδειχθεί ως εργαλείο -  αναζωογονητικό συμπλήρωμα στη διδασκαλία και στη 
μάθηση αλλά και στην επίτευξη της διαπολιτισμικής επικοινωνιακής ικανότητας.  
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Περίληψη 

Στο παρόν άρθρο επιχειρείται η παρουσίαση της εφαρμογής στην πράξη ενός σεναρίου δι-
δασκαλίας στο πλαίσιο του μαθήματος των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Β΄ Τά-
ξης του Λυκείου. Για την εφαρμογή αυτή χρησιμοποιήθηκε η ψηφιακή διαδικτυακή πλατ-
φόρμα edmodo, εντός της οποίας δημιουργήθηκε μια ομάδα/μάθημα και λειτούργησε ως 
σημείο αναφοράς για τους μαθητές. Η εφαρμογή αυτή είχε χρονική διάρκεια οκτώ διδακτι-
κών ωρών και πραγματοποιήθηκε, σύμφωνα με τις ανάγκες τους σεναρίου, στην αίθουσα 
διδασκαλίας και το εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου. Για την επίτευξη των διδακτι-
κών στόχων υιοθετήθηκε κυρίως η ομαδοσυνεργατική μέθοδος διδασκαλίας των μαθητών. 
Η συγκεκριμένη εφαρμογή κατέδειξε πως, παρά την αντίσταση πολλών εκπαιδευτικών στην 
ενσωμάτωση της χρήσης των ΤΠΕ στη διδασκαλία του μαθήματος της λογοτεχνίας, οι μαθη-
τές είναι πρόθυμοι να εμπλακούν σε καινοτόμες προσεγγίσεις του μαθήματος. 

Λέξεις - κλειδιά: Διδασκαλία λογοτεχνίας, Β΄ Τάξη Λυκείου, διαδίκτυο 
 

Εισαγωγή 

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2013-2014, στο πλαίσιο συνεργασίας με το Κέντρο 
Ελληνικής Γλώσσας, στην Πράξη με τίτλο «Δημιουργία πρωτότυπης μεθοδολογίας εκπαι-
δευτικών σεναρίων βασισμένων σε ΤΠΕ και δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων για τα μα-
θήματα της Ελληνικής Γλώσσας στην Α/βάθμια και Β/βάθμια εκπαίδευση» - Οριζόντια Πρά-
ξη στους άξονες προτεραιότητας 1-2-3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και 
Δια Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοι-
νωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο, ομάδα φιλολόγων συνέταξε και εφάρμοσε εκπαι-
δευτικά σενάρια για το μάθημα των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο και 
το Λύκειο. Η εφαρμογή που περιγράφεται στη συνέχεια αφορά σενάριο που δημιουργήθη-
κε για το μάθημα των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Β΄ Τάξης του Λυκείου. 
 
Η εφαρμογή του σεναρίου πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου 
του διδακτικού έτους 2013-2014 και πιο συγκεκριμένα κατά τους μήνες Οκτώβριο και Νο-
έμβριο 2013. Για τη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων επιτυχούς εφαρμογής του 
σεναρίου είχε υπάρξει από την αρχή της χρονιάς πρόβλεψη στο ωρολόγιο πρόγραμμα μα-
θημάτων, ώστε το συγκεκριμένο τμήμα της Β΄ Λυκείου κατά τις ώρες διδασκαλίας του μα-
θήματος των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας να έχει τη δυνατότητα χρήσης του εργα-
στηρίου πληροφορικής του σχολείου. Η πρόβλεψη αυτή υπήρξε σημαντική, γιατί εξυπηρε-
τήθηκαν στο ακέραιο οι ανάγκες εργασίας των ομάδων των μαθητών σε ηλεκτρονικό υπο-
λογιστή.  
 
Ανεξάρτητα από την εφαρμογή του συγκεκριμένου σεναρίου, στο 2ο Γενικό Λύκειο Κηφι-
σιάς, όπου έγινε η εν λόγω εφαρμογή, έχει δημιουργηθεί και λειτουργεί από το Νοέμβριο 
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του 2011 ψηφιακή τάξη σε περιβάλλον moodle, στους εξυπηρετητές (servers) του Πανελλή-
νιου Σχολικού Δικτύου, οπότε οι μαθητές της Β΄ Λυκείου ήταν ήδη εξοικειωμένοι με την έν-
νοια της εξ αποστάσεως ασύγχρονης εκπαίδευσης και είχαν ασκηθεί στην ανάρτηση των 
αρχείων των εργασιών τους σε περιβάλλον ψηφιακής τάξης, άρα είχαν έλθει σε επαφή με 
νέες γνώσεις ψηφιακού γραμματισμού. Ωστόσο, δυσλειτουργίες του Πανελλήνιου Σχολικού 
Δικτύου κατά τη χρονική στιγμή της εφαρμογής του σεναρίου οδήγησαν στην επιλογή της 
διαδικτυακής πλατφόρμας edmodo, ώστε οι μαθητές να έχουν ένα συγκεκριμένο σημείο 
αναφοράς στο διαδίκτυο, ως αποθετήριο και χώρο ανάρτησης εργασιών και σχολίων ανα-
τροφοδότησης. 
 

Θεωρητικό πλαίσιο σεναρίου 

Η διδασκαλία της λογοτεχνίας αποτελεί, εν γένει, µια διαδικασία ανάγνωσης του κειμένου 
και µια αναγνωστική άσκηση για τους μαθητές και έχει χαρακτηρισθεί ως µια ασκητική της 
ανάγνωσης (Μπαλάσκας, 1989). Η διδασκαλία του μαθήματος της λογοτεχνίας σήμερα, 
στην εποχή της πληροφοριακής επανάστασης, «χαρακτηρίζεται από σθεναρή αντίσταση 
στην ενσωμάτωση της καινοτομίας και της χρήσης των ΤΠΕ» (Αποστολίδου, 2012: 4). Επο-
μένως, η παραγωγή σεναρίων με προσανατολισμό την ενεργητική εμπλοκή των ΤΠΕ στη 
διδασκαλία του μαθήματος αυτού αποτελεί πάντα μια πρόκληση για κάθε εμπλεκόμενο.  
 
Στο σχολικό βιβλίο των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Β΄ Λυκείου υπάρχουν αρ-
κετά δείγματα από το έργο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν 
αποσπάσματα από τη «Φόνισσα» και τρία ακόμη ολόκληρα διηγήματά του, «Το μοιρολόγι 
της φώκιας», «Ο Αλιβάνιστος», και το διήγημα «Πατέρα στο σπίτι». Στο τελευταίο από αυτά 
τα διηγήματα (ήτοι το «Πατέρα στο σπίτι») προτείνεται ενδεικτικά στο φιλόλογο της τάξης: 
α) «να επισημανθούν … η ρεαλιστική απεικόνιση της ζωής σε μια φτωχική συνοικία της Α-
θήνας, τα αυτοβιογραφικά στοιχεία … και ο κοινωνικός προβληματισμός του συγγραφέα», 
β) «να εντοπιστεί … το πλαίσιο του διηγήματος, τόπος και ο χρόνος», γ) «να προσεχθούν τα 
πρόσωπα … η ρεαλιστική απεικόνισή τους και η στάση του συγγραφέα απέναντι σε αυτά», 
δ) «να σχολιαστεί ο χρόνος της αφήγησης και ο μύθος – πλοκή», ε) «να σχολιαστεί η πρω-
τοπρόσωπη αφήγηση (συγγραφέας-αφηγητής) και η τριτοπρόσωπη αφήγηση (εγκιβωτισμέ-
νη του παντοπώλη)» (Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στο Γενικό 
Λύκειο, 2009: 179-180). Οι οδηγίες αυτές γέννησαν έναν προβληματισμό αναφορικά με το 
τι πρέπει να διδαχθούν οι μαθητές της Β΄ Λυκείου για τον Παπαδιαμάντη και το έργο του. 
Το ερώτημα αυτό υπήρξε η αφορμή για τη σύνταξη και εφαρμογή του συγκεκριμένου σε-
ναρίου διδασκαλίας, με την προσδοκία οι ίδιοι οι μαθητές να αναλάβουν ενεργό ρόλο στη 
διαμόρφωση του αντικειμένου διδασκαλίας τους. 
 
Για να επιτευχθεί η βασική επιδίωξη, δηλαδή να γνωρίσουν οι μαθητές τον Αλέξανδρο Πα-
παδιαμάντη και το έργο του χρησιμοποιήθηκε κυρίως το διαδίκτυο. Μετά από μια πορεία 
αναζήτησης στο διαδίκτυο, επιλέχτηκε ως σημείο αναφοράς για τη γνωριμία αυτή ο ιστότο-
πος «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης» (http://www.papadiamantis.org/), που εκτός από το 
σύνολο των δημοσιευμένων έργων του Παπαδιαμάντη, περιλαμβάνει συλλογή άρθρων και 
πολυμεσικό υλικό, χρήσιμο για μια διαδικτυακή προσέγγιση/μελέτη του έργου του συγ-
γραφέα. 
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Πρωταρχική επιδίωξη της εφαρμογής υπήρξε η προσπάθεια να μελετήσουν οι μαθητές κά-
ποια από τα διηγήματα του Παπαδιαμάντη, καθώς και άλλα θεωρητικά κείμενα που αφο-
ρούν τη θεματολογία του έργου του, τη γλώσσα και τον τρόπο γραφής του, με απώτερο 
σκοπό τα στοιχεία αυτά να αναρτηθούν σε μια ιστοσελίδα, την οποία τελικά οι ίδιοι οι μα-
θητές δημιούργησαν για το συγγραφέα. Για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων υιοθετή-
θηκε η εργασία των μαθητών σε ομάδες. Η καλλιέργεια της συνεργασίας των μαθητών και 
η εμπλοκή τους με ενεργητικό τρόπο στη μαθησιακή διαδικασία αποτέλεσε μια από τις βα-
σικές επιδιώξεις του παρόντος σεναρίου, κάτι που «εξασφαλίζεται με αβίαστο τρόπο στα 
πλαίσια της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας» (Ματσαγγούρας, 1995: 14). Κάθε ομάδα ε-
πέλεξε το διήγημα μελέτης και κατέθεσε την άποψή της για το λογοτεχνικό έργο που μελέ-
τησε. Τέλος, έγινε από την αρχή σαφές στους μαθητές πως όλη αυτή η διαδικασία αποσκο-
πούσε στη δημιουργία πρωτότυπου υλικού από αυτούς, ώστε να συνεισφέρουν στην πλη-
θώρα των πληροφοριών που υπάρχουν για τον Παπαδιαμάντη, στο μέτρο, ασφαλώς, των 
δυνατοτήτων τους. Η εφαρμογή, επομένως, ξεκίνησε με την προσδοκία κινητοποίησης του 
ενδιαφέροντος των μαθητών και επίτευξης μιας προσέγγισης με ερευνητική διάθεση από 
την πλευρά τους. 
 
Όσον αφορά τη διαδικασία εφαρμογής, ζητήθηκε από κάθε ομάδα μαθητών να επιλέξει 
ένα από τα διηγήματα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη και στη συνέχεια με αυτό ως σημείο 
αναφοράς να ερευνήσει ένα συγκεκριμένο πεδίο του έργου του συγκεκριμένου συγγραφέα. 
Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη ομάδα προσπάθησε να ανιχνεύσει σημεία του κειμένου, όπου 
αναδεικνύεται ο κοινωνικός προβληματισμός του συγγραφέα. Σε επόμενη δραστηριότητα 
μελέτησε άρθρο του Παλαμά για τον Παπαδιαμάντη (Εφημερίδα Ακρόπολη 1911) που πε-
ριλαμβάνει την άποψη του αρθρογράφου για τον συγγραφέα και για όσα αναφέρει για τον 
κοινωνικό προβληματισμό που αναδεικνύεται στο έργο του. Η δεύτερη ομάδα ασχολήθηκε 
με δραστηριότητες που σχετίζονται με την εμφάνιση του ρεαλισμού στον τρόπο γραφής του 
συγγραφέα και μελέτησε άρθρο της Βαμβουνάκη για τον Παπαδιαμάντη (Εφημερίδα Ελευ-
θεροτυπία 2011) σχετικό με τον ιαματικό και παρηγορητικό χαρακτήρα του έργου του. Η 
τρίτη ομάδα αναζήτησε τα σημεία του κειμένου, που μπορεί να θεωρηθεί ότι περιέχουν 
αυτοβιογραφικά στοιχεία του συγγραφέα και έπειτα μελέτησε άρθρο της Παπασπύρου για 
τον Παπαδιαμάντη (Εφημερίδα Ελευθεροτυπία 2010) σχετικό με ενδιαφέροντα στοιχεία της 
ζωής και του έργου του. Η τέταρτη ομάδα επιδίωξε τον εντοπισμό σημείων του κειμένου, 
όπου αποκαλύπτεται ο χαρακτήρας δύο εκ των προσώπων-ηρώων του διηγήματος και η 
στάση του συγγραφέα προς αυτά και στη συνέχεια μελέτησε άρθρο του Παρίση για τον Πα-
παδιαμάντη (Εφημερίδα Ελευθεροτυπία 2011) σχετικό με τις μορφές των προσώπων που 
περιέχονται στο έργο του. Τέλος, η πέμπτη ομάδα αναζήτησε τα σημεία του κειμένου, όπου 
αναδεικνύεται η ιδιομορφία της γλώσσας του συγγραφέα και μελέτησε άρθρο της Κοτζιά 
για τον Παπαδιαμάντη (Εφημερίδα Καθημερινή 2005) που περιέχει την άποψη της αρθρο-
γράφου για τον Παπαδιαμάντη και για την ιδιομορφία της γλώσσας του συγγραφέα. 
 
Το σενάριο αυτό, όπως και όλα τα σενάρια που προσπαθούν να εμπλέξουν την αξιοποίηση 
των ΤΠΕ στη διδασκαλία του μαθήματος της λογοτεχνίας, επιδιώκει να καταλάβει ένα συ-
γκεκριμένο χώρο στο πεδίο της εκπαίδευσης και να συμβάλλει στη «διαμόρφωση της υπο-
κειμενικότητας των εκπαιδευτικών και στην εκπαιδευτική αλλαγή» (Χοντολίδου, 2012: 60). 
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Λεπτομέρειες και προϋποθέσεις εφαρμογής σεναρίου στην πράξη 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή ήταν η εξοικείωση του εκπαιδευτικού με την 
ομαδοσυνεργατική μέθοδο εργασίας των μαθητών και η ευχέρεια στη δημιουργία και δια-
χείριση ιστοσελίδας. Όσον αφορά τους μαθητές, αν και είχαν ευχέρεια στη χρήση του δια-
δικτύου και γνώση του κλασικού προγράμματος επεξεργασίας κειμένου (Microsoft Word), 
δήλωσαν εξ αρχής πως κανείς τους δεν είχε τη δυνατότητα δημιουργίας και διαχείρισης 
ιστοσελίδας ή/και ιστολογίου. Στην πορεία εφαρμογής αυτό δεν αποτέλεσε πρόβλημα, για-
τί σε όποιο σημείο οι μαθητές αντιμετώπισαν τεχνικά προβλήματα δόθηκε η απαραίτητη 
βοήθεια από τον εκπαιδευτικό. 
 
Οι στόχοι που επιδιώχθηκε να επιτευχθούν κατά την εφαρμογή του σεναρίου ήταν, αρχικά, 
να γνωρίσουν οι μαθητές τον συγγραφέα Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη και το έργο του, να 
εντοπίσουν στοιχεία που αποκαλύπτουν τον τρόπο ζωής στην ελληνική κοινωνία στα τέλη 
του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα, όπως αυτά καταγράφονται στα διηγήματα του Πα-
παδιαμάντη, να ανιχνεύσουν την κοσμοθεωρία των ηρώων που δραστηριοποιούνται στο 
συγγραφικό έργο του Παπαδιαμάντη και μέσω αυτής να συμπεράνουν το αξιακό σύστημα 
της εποχής. Επειδή πρόκειται για μάθημα λογοτεχνίας, επιδιώχθηκε ακόμη να γνωρίσουν οι 
μαθητές τον τρόπο γραφής, το ύφος και την ιδιομορφία της γλώσσας του Παπαδιαμάντη 
μέσα από κάποια διηγήματά του, να αντιληφθούν την εμφάνιση στο κείμενο στοιχείων που 
αποκαλύπτουν τον κοινωνικό προβληματισμό του συγγραφέα και να γνωρίσουν την ύπαρξη 
και λειτουργία των αυτοβιογραφικών στοιχείων στο λογοτεχνικό έργο του Παπαδιαμάντη. 
Τέλος, έγινε προσπάθεια να δημιουργήσουν οι μαθητές μια δική τους ιστοσελίδα για τον 
Παπαδιαμάντη και να εξοικειωθούν με τις λεπτομέρειες που πρέπει να φροντίσουν, ώστε η 
ιστοσελίδα τους να γίνει ελκυστική σε συνομήλικούς τους χρήστες του διαδικτύου. Η επιλο-
γή αυτή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της άποψης ότι ο πολύχρωμος κόσμος της οθόνης 
«δημιουργεί συγκεκριμένου τύπου αναγνωστικές εμπειρίες, οι οποίες προσδιορίζουν σε 
σημαντικό βαθμό τη στάση των παιδιών προς τον κατά κύριο λόγο έντυπο σχολικό γραμμα-
τισμό» (Κουτσογιάννης, 2011: 419). Πριν την έναρξη εφαρμογής του σεναρίου όλοι οι μα-
θητές του τμήματος είχαν ήδη εγγραφεί στη διαδικτυακή ομάδα του edmodo και είχαν δυ-
νατότητα πρόσβασης σε αυτήν, επομένως όλοι ήταν σε θέση να εισέλθουν στο χώρο της 
πλατφόρμας ακόμη και από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του σπιτιού τους. Το υλικό που 
επρόκειτο να χρειαστεί κατά την εφαρμογή είχε ήδη αναρτηθεί στο χώρο του μαθήματος 
της ψηφιακής πλατφόρμας. Αναρτήθηκαν ακόμη οι ομάδες και τα ονόματα των μελών τους, 
τα φύλλα εργασίας (ένα ανά ομάδα) και προσδιορίστηκε ο χώρος ανάρτησης και σχολια-
σμού εργασιών, ώστε οι ομάδες να μπορούν να αναρτούν τις εργασίες τους αλλά να μπο-
ρούν ακόμη να βλέπουν και τις εργασίες των άλλων ομάδων και να τις σχολιάζουν, παρέχο-
ντας έτσι την απαιτούμενη για τη βελτίωση των εργασιών ανατροφοδότηση.  
 

Εφαρμογή σεναρίου στην πράξη 

Η εφαρμογή του σεναρίου πραγματοποιήθηκε σε τρεις φάσεις. Η πρώτη φάση (πριν από 
την ανάγνωση) είχε διάρκεια μιας διδακτικής ώρας, η δεύτερη φάση (κατά την ανάγνωση) 
είχε διάρκεια έξι διδακτικών ωρών και η τρίτη φάση (μετά την ανάγνωση) είχε διάρκεια 
μιας διδακτικής ώρας. Τα φύλλα εργασίας των ομάδων διανεμήθηκαν στα μέλη τους από 
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την πρώτη κιόλας διδακτική ώρα, γιατί θεωρήθηκε σημαντικό να έχουν οι μαθητές από την 
αρχή της εφαρμογής του σεναρίου τα φύλλα εργασίας στα χέρια τους, για να μπορούν να 
εκτιμήσουν τις υποχρεώσεις και το φόρτο εργασίας τους και να συνειδητοποιήσουν πως το 
πλαίσιο εργασιών τους είναι κοινό και ήδη διαμορφωμένο και επομένως δεν μπορεί να γί-
νει αντικείμενο διαπραγμάτευσης. 
 
Κατά την πρώτη φάση, οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες και στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός 
διάβασε δυνατά στην τάξη το διήγημα «Πατέρα στο σπίτι» από το σχολικό εγχειρίδιο. Μετά 
την ανάγνωση κάθε ομάδα ασχολήθηκε με τη δική της εργασία και πριν το τέλος της διδα-
κτικής ώρας ο εκπρόσωπος κάθε ομάδας ανέφερε ενδεικτικά στοιχεία των σημειώσεων της 
ομάδας. Εκτός από το φύλλο εργασίας που είχαν λάβει οι μαθητές, ο εκπαιδευτικός είχε 
γράψει στον πίνακα της τάξης το αντικείμενο με το οποίο επρόκειτο να ασχοληθεί η κάθε 
ομάδα. 
 
Κατά τη δεύτερη φάση, αφού πληκτρολόγησαν τη διεύθυνση του ιστοχώρου που επρόκειτο 
να αποτελέσει το «χώρο εργασίας» των ομάδων για τις επόμενες διδακτικές ώρες, τους δό-
θηκε χρόνος για να περιηγηθούν στο συγκεκριμένο ιστοχώρο και να τον γνωρίσουν. Οι πε-
ρισσότεροι μαθητές σχολίασαν πως το περιβάλλον του ιστοχώρου είναι κάπως «παλιομοδί-
τικο» αλλά δήλωσαν, επίσης, εντυπωσιασμένοι από τον όγκο των πληροφοριών που περιέ-
χει. Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός με τη βοήθεια του video projector έδειξε στους μαθητές 
κάποια διαδικτυακά εργαλεία κατασκευής ιστοσελίδων, ώστε να επιλέξουν το διαδικτυακό 
περιβάλλον κατασκευής του δικού τους ιστότοπου για τον Παπαδιαμάντη και το έργο του. 
Μετά από σύντομη περιήγηση/επίδειξη στον τρόπο κατασκευής ιστοσελίδας οι μαθητές 
επέλεξαν ομόφωνα την πλατφόρμα www.weebly.com και δημιούργησαν με τη βοήθεια του 
εκπαιδευτικού την πρώτη μορφή/εκδοχή της ιστοσελίδας. Κατά τη διαδικασία επιλογής μέ-
λους που θα αναλάμβανε την ευθύνη ανάρτησης των εργασιών της ομάδας στην υπό κατα-
σκευή ιστοσελίδα για τον Παπαδιαμάντη, παρουσιάστηκε το αίτημα όλα τα μέλη κάθε ομά-
δας να αναλάβουν το συγκεκριμένο ρόλο εκ περιτροπής, για να «μάθουν» να κατασκευά-
ζουν και να συντηρούν μια ιστοσελίδα. Οι ομάδες επέλεξαν από ένα διήγημα και ο εκπαι-
δευτικός ζήτησε από τους μαθητές να συντάξουν ένα σύντομο κείμενο για να δικαιολογή-
σουν την επιλογή τους αυτή. Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη ομάδα επέλεξε το διήγημα «Κοι-
νωνική αρμονία», η δεύτερη το διήγημα «Θάνατος κόρης», η τρίτη το διήγημα «Όνειρο στο 
κύμα», η τέταρτη το διήγημα «Έρως – Ήρως» και η πέμπτη το διήγημα «Τ’ αγγέλιασμα». 
Κατά την πορεία μελέτης κράτησαν σημειώσεις για την υπόθεση, το χωρο-χρόνο δράσης, τα 
πρόσωπα-ήρωες και για το θέμα έρευνας της ομάδας τους με κείμενο αναφοράς το διήγη-
μα που επέλεξαν. Σε κάθε περίπτωση που οι μαθητές συνέταξαν κείμενο χρησιμοποιήθηκε 
πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου, γιατί σύμφωνα με μελέτες που πραγματοποιήθηκαν 
σχετικά με τη χρήση των προγραμμάτων επεξεργασίας κειμένων, οι μαθητές που χρησιμο-
ποιούν επεξεργαστές κειμένου, έχουν την τάση να συντάσσουν μεγαλύτερα κείμενα, να 
επανεξετάζουν το κείμενό τους σε μεγαλύτερο βαθμό και να αντιμετωπίζουν πιο θετικά τη 
διαδικασία γραφής (Depover et al., 2010: 72), ενώ ταυτόχρονα μια δραστηριότητα που 
χρησιμοποιεί επεξεργαστή κειμένου διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στην οργάνωση των ι-
δεών και των επιχειρημάτων (Κόμης, 2004: 253). Μέσα από συνεργασία κάθε ομάδα συνα-
ποφάσισε για το τελικό κείμενο της εργασίας και αφού το δακτυλογράφησε ο γραμματέας 
της ομάδας μαζί με την αιτιολόγηση της επιλογής του διηγήματος, στη συνέχεια ο υπεύθυ-
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νος ανάρτησης «μεταφόρτωσε» το περιεχόμενο των αρχείων αυτών στη σελίδα της ομάδας 
εντός του ιστότοπου που είχε δημιουργηθεί. Έπειτα, οι μαθητές μελέτησαν ανά ομάδα ένα 
από τα δημοσιευμένα άρθρα που βρίσκονται, επίσης, αναρτημένα στον ιστοχώρο αναφο-
ράς για τον Παπαδιαμάντη. Τα άρθρα επελέγησαν με συγκεκριμένο προσανατολισμό, ώστε 
να συνάδουν, όσο γίνεται περισσότερο, με το πεδίο έρευνας της κάθε ομάδας. Μετά από 
συνεργασία, οι μαθητές, αφού μελέτησαν το άρθρο τους, συνέταξαν ένα κείμενο και το α-
νάρτησαν στον ιστότοπό τους. Στο σημείο αυτό έγινε λόγος για τη λογοτεχνική κριτική και 
για τις διαφορετικές απόψεις που διατυπώνονται από, σύγχρονους και μεταγενέστερους 
του κάθε λογοτέχνη, μελετητές, ώστε να γνωρίσουν οι μαθητές το είδος αυτό που θα διδά-
σκονταν στο πλαίσιο του μαθήματος της Έκφρασης Έκθεσης στη συνέχεια της σχολικής χρο-
νιάς. Τέλος, οι μαθητές αναζήτησαν και επέλεξαν μια φωτογραφία ή μια καλλιτεχνική απει-
κόνιση του συγγραφέα, που «ταίριαζε» με την άποψη που είχαν διαμορφώσει για αυτόν 
μέσα από όσα είχαν μελετήσει και συνέθεσαν ένα κείμενο αιτιολόγησης της επιλογής τους.  
 
Κατά την τρίτη φάση, κάθε ομάδα παρουσίασε τη σελίδα της από τον ιστότοπο στην ολομέ-
λεια και συμπλήρωσε από ένα Φύλλο Αξιολόγησης. Μετά από κάθε παρουσίαση δόθηκε 
χρόνος να διατυπωθούν ερωτήματα αλλά και σχόλια από τους άλλους μαθητές προς τα μέ-
λη της κάθε ομάδας σχετικά με το περιεχόμενο της εργασίας τους. Η δραστηριότητα αυτή 
είχε σκοπό να προσφέρει στην ομάδα την ευκαιρία να ικανοποιήσει τη φυσική τάση της 
ανακοίνωσης και παρουσίασης του έργου της και παράλληλα να προσφέρει σε κάθε ομάδα 
την ευκαιρία να κρίνει το έργο των άλλων ομάδων σε σχέση με το δικό της. Με τον τρόπο 
αυτό η όλη διαδικασία προσέφερε ανατροφοδότηση αλλά και ευκαιρίες προβληματισμού 
(Ματσαγγούρας, 1995: 87). Κατά την παρουσίαση των σελίδων των ομάδων υπήρξε διάλο-
γος, διατύπωση αποριών επί των αναρτήσεων και κάποιοι από τους μαθητές έδειξαν ζωηρό 
ενδιαφέρον για τα διηγήματα που διάβασαν τα μέλη άλλης ομάδας. Ακολούθησε συζήτηση 
για την εμπειρία της συμμετοχής στη συλλογική αυτή εργασία για τον Παπαδιαμάντη, όπου 
έγινε φανερό πως αυτά που ενθουσίασαν τους μαθητές ήταν από τη μια η κατασκευή ιστο-
σελίδας και από την άλλη η δυνατότητα να επιλέξουν οι ίδιοι το κείμενο/διήγημα της μελέ-
της τους και όχι ο εκπαιδευτικός. 
 

Αξιολόγηση κατά την εφαρμογή του σεναρίου στην πράξη 

Για την αξιολόγηση των εργασιών των μαθητών χρησιμοποιήθηκαν τρία είδη αξιολόγησης. 
Αρχικά, η αυτοαξιολόγηση, δηλαδή η κάθε ομάδα αξιολόγησε το συνολικό της έργο (βαθ-
μός ομάδας) και το έργο των μελών της (ατομικός βαθμός). Τα κριτήρια αξιολόγησης της 
προσφοράς του κάθε μέλους ήταν: (α) ο βαθμός εμπλοκής του στην ομάδα και το συνεργα-
τικό πνεύμα που επέδειξε, (β) ο βαθμός που ενσάρκωσε το ρόλο που του δόθηκε από την 
ομάδα και (γ) το ποσοστό συνεισφοράς του στο τελικό αποτέλεσμα. Έπειτα, η αξιολόγηση 
ομάδων, δηλαδή η κάθε ομάδα αξιολόγησε το έργο των άλλων ομάδων (βαθμός ομάδας) 
τεκμηριώνοντας το βαθμό της με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. Τέλος, η εξωτερική αξιολό-
γηση, δηλαδή ο εκπαιδευτικός αξιολόγησε κάθε ομάδα με ένα συνολικό βαθμό με βάση: 
(α) τον τρόπο με τον οποίο εργάστηκε, (β) το βαθμό συνεργασίας των μελών και (γ) το πα-
ραχθέν κείμενο που αναρτήθηκε στον ιστότοπο που δημιουργήθηκε για τον Παπαδιαμάντη. 
Ο βαθμός αυτός προσαρμόστηκε στα μέλη της ομάδας, αφού προηγουμένως τα μέλη της 
συμφώνησαν στο πόσες μονάδες αξίζει το κάθε μέλος για την προσφορά του στην ομάδα. 
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Συμπεράσματα και σκέψεις από την εφαρμογή του σεναρίου στην πράξη 

Η εφαρμογή του συγκεκριμένου σεναρίου πραγματοποιήθηκε χωρίς να ανακύψουν ιδιαί-
τερες δυσκολίες, καθώς είχε a priori εξασφαλιστεί η εργασία των μαθητών στο εργαστήριο 
πληροφορικής του σχολείου κατά την κρίση του διδάσκοντος. Αξιοσημείωτο είναι πως στο 
τέλος της εφαρμογής αυτής οι μαθητές είχαν αποκτήσει μεγάλη εξοικείωση με τη δημιουρ-
γία και διαχείριση ιστοσελίδας και διατύπωσαν την επιθυμία και την προσδοκία να εμπλα-
κούν ξανά σε αντίστοιχες δραστηριότητες, με αφορμή τις οποίες θα δημοσιεύσουν οι ίδιοι 
υλικό σχετικό με κάποιο σχολικό μάθημα. Ακόμη, θετικά σχολιάστηκε η επιλογή της διαδι-
κτυακής πλατφόρμας edmodo, μέσω της οποίας όλες οι ομάδες είχαν πρόσβαση και δυνα-
τότητα σχολιασμού στις εργασίες των άλλων ομάδων, γιατί έτσι μπορούσαν άμεσα να δουν 
κάποια λάθη τους και να τα βελτιώσουν αλλά και να πάρουν ιδέες από τον τρόπο προσέγ-
γισης ενός θέματος από τις άλλες ομάδες. 
 
Για το διδάσκοντα η εμπειρία της εφαρμογής υπήρξε θετική παρά την επιπλέον κόπωση 
που συνεπάγεται οποιαδήποτε αντίστοιχη αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. Κατά 
την εφαρμογή του σεναρίου, μάλιστα, γεννήθηκαν ιδέες για κάποια διαφορετική προσέγγι-
ση σε μελλοντική εφαρμογή του ίδιου σεναρίου. Έτσι, σε κάποια μελλοντική εφαρμογή της 
συγκεκριμένης πρότασης διδασκαλίας θα μπορούσε να υιοθετηθεί η επιλογή αντί για ιστο-
σελίδα οι μαθητές να δημιουργήσουν μια ιστοεξερεύνηση (Web Quest), στην οποία θα εί-
ναι δυνατό να αναρτηθεί όλο το υλικό που θα συγκεντρώσουν με τη μορφή υπερσυνδέ-
σμων και – το σημαντικότερο – θα καταγραφεί η όλη πορεία εξέλιξης των εργασιών των 
ομάδων.  
 
Συμπερασματικά, η αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία του μαθήματος της λογοτεχνίας 
μπορεί να προσδώσει νέες διαστάσεις στο μάθημα και να οδηγήσει εκπαιδευτικούς και μα-
θητές σε νέες ανακαλύψεις εντός των λογοτεχνικών κειμένων με τη συνδρομή της τεχνολο-
γίας και των δυνατοτήτων της.  
 
Τέλος, όσον αφορά το συγκεκριμένο σενάριο διδασκαλίας, αξιοσημείωτο είναι πως η κάθε 
μελλοντική εφαρμογή του διέπεται από μοναδικότητα, καθώς κάθε τάξη μαθητών μπορεί 
να επιλέξει εντελώς διαφορετικά διηγήματα από το έργο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη 
είτε μέσω της προτεινόμενης ιστοσελίδας είτε μέσω άλλων ιστότοπων του διαδικτύου και 
επομένως να προσεγγίσει διαφορετικά τις πτυχές που περιγράφηκαν πιο πάνω. 
 
Σημειώσεις του συντάκτη:  

- Στο παραπάνω κείμενο το αρσενικό γραμματικό γένος (π.χ. οι μαθητές) περιλαμβάνει και 
το θηλυκό για λόγους οικονομίας και αποφυγής επαναλήψεων. 

- Όλα όσα περιγραφικά αναφέρονται στο άρθρο, δηλαδή η πορεία και τα τεκμήρια της ε-
φαρμογής, θα βρίσκονται αναρτημένα στο αποθετήριο «Πρωτέας: εκπαιδευτικά σενάρια 
για τα γλωσσικά μαθήματα» του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. Η διατύπωση σε χρόνο μέλ-
λοντα οφείλεται στο γεγονός ότι κατά τη χρονική στιγμή της συγγραφής του άρθρου η συ-
γκεκριμένη Βάση Δεδομένων βρίσκεται υπό κατασκευή και διαμόρφωση. 
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στο φάσμα του αυτισμού. 
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Περίληψη 

Ο αυτισμός και οι συναφείς διαταραχές της ανάπτυξης αποτελούν παραλλαγές της ανθρώ-
πινης συμπεριφοράς. Τα άτομα στο αυτιστικό φάσμα αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη λεκτι-
κή και μη λεκτική επικοινωνία, την κοινωνική αλληλεπίδραση και την αντίληψη του εαυτού 
τους και του κόσμου. Οι υπολογιστές και το διαδίκτυο μπορεί να ‘εξαλείψουν’ τα φυσικά, 
γεωγραφικά και κοινωνικά εμπόδια συμμετοχής των ατόμων με ‘ιδιαίτερα χαρακτηριστικά’ 
στο κοινωνικό και επαγγελματικό γίγνεσθαι. Ειδικότερα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
προσφέρουν στα άτομα με αυτισμό ελευθερία, ψυχαγωγία και δυνατότητα να αλληλεπι-
δράσουν με συνομηλίκους τους και μέλη της ευρύτερης διαδικτυακής κοινότητας με τρόπο 
ασφαλή και ‘μη απειλητικό’ για την προσωπικότητά τους. Επίσης το διαδίκτυο μειώνει την 
κοινωνική τους απομόνωση αφού μπορούν να βρουν άτομα με ‘παρόμοιες εμπειρίες’ και 
‘ειδικά ενδιαφέροντα’. Σκοπός της εργασίας είναι η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά 
με το πώς επηρεάζει η επικοινωνία μέσω του διαδικτύου τα άτομα με αυτισμό, ποιες είναι 
οι επικοινωνιακές ανάγκες της συγκεκριμένης ομάδας, ποιοι κίνδυνοι υπάρχουν καθώς και 
προτάσεις για το πώς το διαδίκτυο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκπαίδευση και καλ-
λιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων σε εφήβους και ενήλικες με αυτισμό. 

Λέξεις - Κλειδιά: Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος, Σύνδρομο Asperger, ηλεκτρονικοί υπο-
λογιστές, διαδίκτυο, μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

Εισαγωγή 

Ο αυτισμός είναι μια διαταραχή της ανάπτυξης η οποία επηρεάζει την κοινωνική αλληλεπί-
δραση του ατόμου, την επικοινωνία και τη φαντασία. Τα αυτιστικά άτομα εντάσσονται κατά 
μήκος ενός φάσματος, στο ένα άκρο του οποίου, βρίσκονται τα άτομα ‘υψηλής λειτουργι-
κότητας’ με φυσιολογική ή ανώτερη ευφυΐα, τα οποία συχνά περιγράφονται ως άτομα με 
σύνδρομο Asperger, ενώ στο άλλο άκρο βρίσκονται τα άτομα με βαρύ αυτισμό και περιορι-
σμένες νοητικές ικανότητες που δεν αναπτύσσουν λειτουργικό λόγο και έχουν έντονες εμ-
μονές και στερεοτυπίες (κλασικός αυτισμός) (Bernard, Harvey, Potter, & Prior, 2001). 

Τα άτομα ‘υψηλής λειτουργικότητας’ έχουν ανεπτυγμένες ικανότητες λόγου, αλλά παρου-
σιάζουν δυσκολίες σε μη-λεκτικές πτυχές της επικοινωνίας, για παράδειγμα, στις εκφράσεις 
του προσώπου, στις χειρονομίες, στον τόνο της φωνής. Άλλα χαρακτηριστικά περιλαμβά-
νουν την επιθυμία για ομοιομορφία του περιβάλλοντος, ασυνήθιστα συγκεκριμένα ‘ειδικά’ 
ενδιαφέροντα και ασχολίες, δυσκολίες με την επεξεργασία και τη διατήρηση προφορικών 
πληροφοριών, δυσκολίες με την κατανόηση της μη-κυριολεκτικής γλώσσας (μεταφορές, 
ανέκδοτα, σαρκασμός), καθώς και ιδιαίτερη συμπεριφορά όσον αφορά στην προσοχή και 
την αντίληψη (Γκονέλα, 2005). 
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Στην εποχή μας, που χαρακτηρίζεται από μια έντονη χρήση του Διαδικτύου ως μέσο επικοι-
νωνίας στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων, αποτελεί μεγάλη 'πρόκληση' η γνώση της συ-
μπεριφοράς των αυτιστικών ατόμων που το χρησιμοποιούν. Έρευνες δείχνουν ότι το διαδί-
κτυο έχει ενθαρρύνει τα ‘υψηλής λειτουργικότητας’ αυτιστικά άτομα να επικοινωνούν με-
ταξύ τους μέσω chat rooms, blogs και forums (Blume, 1997). Ο αντίκτυπος του διαδικτύου 
για τους ενήλικες με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας έχει παρομοιαστεί με εκείνο της 
νοηματικής γλώσσας για την κοινότητα των κωφών (Blume, 1997).  

Εξερευνώντας το φάσμα του αυτισμού σύμφωνα με τα ταξινομικά συστήματα 
DSM και ICD 

Η αυτιστική διαταραχή σήμερα περιλαμβάνεται στα δύο γνωστότερα διαγνωστικά και ταξι-
νομικά εγχειρίδια ICD-10 (2010) (International Classification of Diseases (10th edition) και 
DSM-IV (1994) (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th edition) (Γκοτζα-
μάνης, 1996). Στις Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές περιλαμβάνονται σύμφωνα με το 
DSM-IV οι ακόλουθες διαταραχές: 

• Αυτιστική Διαταραχή (αυτισμός της παιδικής ηλικίας) 

• Σύνδρομο Rett 

• Σύνδρομο Asperger 

• Παιδική Αποδιοργανωτική Διαταραχή 

• Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή Μη Αλλιώς Προσδιοριζόμενη 

Λίγο διαφοροποιημένες υποκατηγορίες περιλαμβάνει το ταξινομικό εγχειρίδιο ICD-10, το 
οποίο αναγνωρίζει πως μεταξύ του φάσματος του αυτισμού υπάρχει μεγάλη μεταβλητότη-
τα και κάθε άτομο με αυτισμό έχει τα δικά του προσωπικά χαρακτηριστικά (Νότας, 2006). 

Τα βασικά χαρακτηριστικά των Διάχυτων Αναπτυξιακών Διαταραχών είναι η ευρέως αποδε-
κτή τριάδα χαρακτηριστικών: α) διαταραχές στην κοινωνική αλληλεπίδραση, β) διαταραχές 
στη λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία και γ) στερεοτυπικές, επαναλαμβανόμενες συμπε-
ριφορές, δραστηριότητες και ενδιαφέροντα (Wing & Gould, 1979, Νότας, 2006). Σε όλες τις 
μορφές αυτισμού υπάρχουν συγκεκριμένες και σοβαρές δυσκολίες στη λειτουργία του α-
τόμου, για τις οποίες απαιτούνται παρεμβάσεις. 

Το σύνδρομο Asperger θεωρείται η κυριότερη κατηγορία διάχυτης αναπτυξιακής διαταρα-
χής σύμφωνα με το DSM IV. Οι κυριότερες διαφορές από τον αυτισμό φαίνεται να είναι δύ-
ο: α) τα παιδιά με σύνδρομο Asperger αναπτύσσουν καλές τυπικές γλωσσικές δεξιότητες 
(αν και έχουν ιδιαιτερότητες στην επικοινωνία με τους άλλους) και β) η νοημοσύνη τους 
κυμαίνεται στα φυσιολογικά επίπεδα (Καλύβα, 2005). 

Στη νέα αναθεωρημένη έκδοση του DSM (DSM-V, 2013) έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές στα 
διαγνωστικά κριτήρια του αυτισμού. Οι κυριότερες από αυτές είναι: 
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• Ο γενικός όρος «Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές» (ΔΑΔ) αντικαταστάθηκε από 
τον όρο «Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος» (ΔΑΦ). 

• Η ΔΑΦ θεωρείται τώρα ως μία διαγνωστική κατηγορία με μία ομάδα συμπτωμά-
των. 

• Οι διαγνωστικές υποκατηγορίες (Αυτισμός, Σύνδρομο Άσπεργκερ και ΔΑΔ-μη άλλως 
προσδιοριζόμενη) απαλείφθηκαν. 

• Η βαρύτητα εκδήλωσης των συμπτωμάτων χωρίζεται σε τρεις υποκατηγορίες: Επί-
πεδο 3 – «Ανάγκη ιδιαίτερης ενισχυμένης υποστήριξης» (σοβαρές δυσκολίες στην 
κοινωνικοποίηση και την ευελιξία), Επίπεδο 2 – «Ανάγκη ενισχυμένης υποστήριξης» 
(αξιοσημείωτες δυσκολίες) και Επίπεδο 1 – «Ανάγκη υποστήριξης» (δυσκολίες στα 
παραπάνω). 

• Όσον αφορά στη τριάδα συμπτωμάτων, οι δυσκολίες στην κοινωνική επαφή και 
στην επικοινωνία ενοποιήθηκαν σε μία ομάδα που τώρα ονομάζεται προβλήματα 
στην κοινωνική επικοινωνία (www.autismhellas.gr). 

Στην επιστημονική κοινότητα υπάρχει έντονος προβληματισμός για το τι αλλαγές θα επιφέ-
ρει η νέα κατηγοριοποίηση. Πρακτικά, απ’ ότι φαίνεται όσοι έχουν ήδη μία διάγνωση αυτή 
θα παραμείνει ως έχει. Φαίνεται επίσης ότι οι ειδικοί και επαγγελματίες θα συνεχίσουν να 
χρησιμοποιούν έστω κι ανεπίσημα τους υπάρχοντες όρους (www.autismhellas.gr). 

Στην παρούσα εργασία θα επικεντρωθούμε στα άτομα με ανεπτυγμένες γνωστικές και 
γλωσσικές ικανότητες, που σύμφωνα με τη νέα κατηγοριοποίηση είναι άτομα του Επιπέδου 
1. Τα άτομα αυτά έχουν φυσιολογική ή ανώτερη νοημοσύνη και ήπιες κοινωνικές δυσκολί-
ες, τις οποίες δε ξέρουν πώς να τις αντιμετωπίσουν (Παπαγεωργίου, χ.η).  

Επικοινωνία μέσω διαδικτύου 

Tο διαδίκτυο είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο εκατομμυρίων διασυνδεδεμένων δικτύων υπολο-
γιστών, προσβάσιμο απ’ όλους, που επιτρέπει τη μεταφορά δεδομένων μεταξύ των υπολο-
γιστών. Αυτό το ‘δίκτυο των δικτύων’ το καθιστά «μια παγκόσμια κοινότητα, ένα μηχανισμό 
για τη μετάδοση πληροφοριών, ένα μέσο για τη συνεργασία και την αλληλεπίδραση μεταξύ 
των ατόμων και των υπολογιστών τους χωρίς να τους περιορίζει η γεωγραφική τους θέση» 
(Leiner, Cerf, Clark, Kahn, Kleinrock & Lynch, 2003). Η ανάπτυξη του διαδικτύου μπορεί να 
θεωρηθεί ως η συνέχεια της επανάστασης που μας έφερε την εφεύρεση του τηλέγραφου, 
του τηλέφωνου και του ραδιόφωνου, και αποτελεί απόρροια της επιθυμίας των ανθρώπων 
να μεταφέρουν όλο και πιο μεγάλες ποσότητες πληροφοριών σε όλο και μεγαλύτερες απο-
στάσεις, σε συνεχώς αυξανόμενες ταχύτητες, και σε ένα ευρύτερο και μεγαλύτερο πληθυ-
σμό (Thurlow, Lengel & Tomic, 2004)  

Έχουμε εισέλθει σε μια νέα εποχή της ανθρώπινης κοινωνίας, όπου η πληροφορία και η 
γνώση είναι οι κινητήριες δυνάμεις της οικονομικής ανάπτυξης (Michailakis, 2001). Η επι-
κάλυψη μεταξύ της online (μέσα στο διαδίκτυο) και offline (εκτός διαδικτύου) ζωής γίνεται 
όλο και μεγαλύτερη για πολλούς χρήστες. Οι υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες σε online 
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σύνδεση επηρεάζουν την καθημερινή ζωή μας, επηρεάζουν το τι, πού, ποιος, πότε και πώς 
των εργασιακών πρακτικών μας, τις ψυχαγωγικές μας δραστηριότητες, καθώς και στην επι-
κοινωνία και την αλληλεπίδραση με άλλους ανθρώπους και υπηρεσίες. 

Η εμφάνιση του διαδικτύου σηματοδοτεί την απαρχή μιας ενεργητικότερης συμμετοχής του 
χρήστη στον καθορισμό των περιεχομένων του μέσου. Έτσι, το διαδίκτυο καλύπτει ουσια-
στικά την αδυναμία των προηγούμενων τεχνολογικών μέσων να προσφέρουν δυνατότητες 
άμεσης αλληλεπίδρασης, δηλαδή επικοινωνίας σε πραγματικό χρόνο. Η εποχή του διαδι-
κτύου συνεισφέρει με τις προσφερόμενες δράσεις του (online εκπαίδευση, πληροφόρηση, 
συνομιλίες, εμπόριο, αγορές) στη διαμόρφωση διαφορετικών υποκειμένων, άρα και δια-
φορετικών εκπαιδευτικών αναγκών. 

Η επικοινωνία μέσω υπολογιστή είναι διαδραστική, πολυλειτουργική και πολυμεσική (Thur-
low, Lengel & Tomic, 2004). Οι κυριότερες τεχνολογίες που συνδέονται με το διαδίκτυο και 
χρησιμοποιούνται σήμερα είναι τα social media (κοινωνικά μέσα) όπου συμπεριλαμβάνο-
νται και τα social networkings (ιστοχώροι κοινωνικής δικτύωσης), τα blogs (προσωπικές ι-
στοσελίδες), τα wikis (τοποθεσίες που χρησιμοποιούνται ως μέσα συλλογικής εργασίας), τα 
forums (ιστοσελίδες στο διαδίκτυο, στις οποίες γίνεται συζήτηση με τη μορφή μηνυμάτων 
όπως και στα chat rooms), και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.  

Για το έτος 2012, το Facebook κατατάσσεται στην 1η θέση με 950 εκατ. μοναδικούς επισκέ-
πτες το μήνα, το YouTube έρχεται 2ο με 880 εκατ., η Wikipedia είναι 3η με 410 εκατ. μονα-
δικούς επισκέπτες, το Blogspot είναι η μεγαλύτερη παγκόσμια πλατφόρμα blogging και 
παίρνει την 4η θέση, με 340 εκατ. μοναδικούς επισκέπτες και το Twitter είναι 5ο με 170 
εκατ. μοναδικούς επισκέπτες. Τα κοινωνικά δίκτυα και τα βίντεο κυριαρχούν στα social me-
dia. Συνδυάζουν πάνω από το 50% της παγκόσμιας χρήσης των Social Media πλατφορμών, 
ενώ ακολουθούν τα Wikis και πλατφόρμες για blogging (Burson-Marsteller, 2012). 

Χαρακτηριστικά του διαδικτύου και τρόποι αλληλεπίδρασης 

Το διαδίκτυο αποτελεί μια σύνθεση από τεχνολογίες, ενώ δεν έχει πολλά στοιχεία που πα-
ραδοσιακά θεωρούνται ως ζωτικής σημασίας για την ανθρώπινη αλληλεπίδραση. Υπάρχουν 
πολλοί παράγοντες που καθορίζουν το πώς οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν μέσω του διαδι-
κτύου (Thurlow, Lengel & Tomic, 2004):  

• Ο τύπος του τρόπου/μέσου επικοινωνίας (για παράδειγμα e-mail ή blog)  

• Ο τύπος του πολυμεσικού στοιχείου που χρησιμοποιείται (κείμενο, γραφικά, ήχος, 
βίντεο, animation)  

• Ο αριθμός των συμμετεχόντων (επικοινωνία 2 ατόμων ή περισσοτέρων)  

• Το μήκος και η φύση της σχέσης μεταξύ των συμμετεχόντων  

• Το θέμα και ο σκοπός της αλληλεπίδρασης  

• Ο βαθμός του συγχρονισμού του διαύλου επικοινωνίας  
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• Οι ιδιότητες και η εμπειρία των συμμετεχόντων  

• Ο βαθμός προστασίας της ιδιωτικότητας  

Υπάρχουν και άλλα βασικά χαρακτηριστικά του διαδικτύου που το διακρίνουν από τις άλλες 
μορφές επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης και της προσωπικής άμεσης επικοινωνίας. 
Όσον αφορά στην text-based επικοινωνία, η οποία αποτελεί την κυρίαρχη μορφή της αλλη-
λεπίδρασης στο διαδίκτυο, χαρακτηρίζεται από μια απουσία των μη λεκτικών χαρακτηρι-
στικών της επικοινωνίας, π.χ. η στάση του σώματος, οι εκφράσεις του προσώπου, οι χειρο-
νομίες, η επαφή με τα μάτια, και ο τόνος της φωνής. Αυτά είναι λεπτομέρειες οι οποίες εί-
ναι ζωτικής σημασίας για τη συνολική έννοια σε μια λεκτική οπτική συνομιλία και καθορί-
ζουν την απόχρωση, το πλαίσιο, το συναίσθημα και τον τόνο των λέξεων που χρησιμοποι-
ούνται. Επίσης, είναι σημαντικά για τη διαχείριση της διαπροσωπικής επικοινωνίας, και 
διευκολύνουν την συντήρηση και την εξέλιξη του θέματος συζήτησης, και τις τυχόν απαραί-
τητες, για την συνέχεια της συζήτησης, διευκρινίσεις. Στην επικοινωνία μέσω υπολογιστή 
επίσης απουσιάζουν τα προσωπικά χαρακτηριστικά, όπως η φυσική ελκυστικότητα, η κοι-
νωνική θέση, το χρώμα του δέρματος και το φύλο. Πράγματι, στο διαδίκτυο είναι δυνατόν η 
επικοινωνία να είναι ανώνυμη, ιδίως στο πλαίσιο των ομάδων συζήτησης (chat rooms). Συ-
νεπώς, είναι πιο εύκολο να αναλάβει το άτομο που λαμβάνει μέρος σε αυτές το ρόλο του 
παθητικού παρατηρητή της online επικοινωνίας από ότι θα ήταν σε άλλες διαδραστικές κα-
ταστάσεις (Dutton & Helsper, 2007). 

Η χρήση του διαδικτύου για επικοινωνία εξυπηρετεί άλλοτε την ανάγκη δημιουργίας επα-
φών κι άλλοτε την ανάγκη συναισθηματικής στήριξης. Η έρευνα των Gross, Juvonen και Ga-
ble (2002), η οποία εστίαζε στη συσχέτιση της ψυχολογικής ευημερίας και της χρήσης του 
Διαδικτύου από νεαρούς έφηβους, έδειξε ότι οι συμμετέχοντες που ανέφεραν ότι αισθάνο-
νταν μοναξιά ή απομόνωση στο σχολείο ήταν πιο πιθανό να επικοινωνήσουν με αγνώστους.  

Ένας σημαντικός αριθμός χρηστών γνωρίζει ανθρώπους στο Διαδίκτυο, μικρότερος αριθμός 
επιδιώκει να τους συναντήσει και από κοντά προσπαθώντας να οικοδομήσει μια παραδο-
σιακή σχέση, ενώ ακόμη μικρότερο είναι το ποσοστό που δημιουργεί τελικά μια σχέση με 
τους online γνωστούς (Wolak, Mitchell & Finkelhor, 2003).  

Το περιεχόμενο του διαδικτύου καθορίζεται τόσο από τις μεγάλες εταιρείες ψηφιακής τε-
χνολογίας, όσο (πλέον) και από τους ίδιους τους χρήστες του. Επιπλέον, οι δυνατότητες της 
εικονικής πραγματικότητας δίνουν απεριόριστο πεδίο στη σκέψη και τη φαντασία να βρει 
δημιουργικές εφαρμογές. 

Γενικά, οι θετικές κριτικές για την κοινωνική συμβολή του διαδικτύου συνοψίζονται στα 
εξής: οι διαδικτυακές σχέσεις συχνότερα λειτουργούν συμπληρωματικά και ενδυναμωτικά 
προς τις παραδοσιακές σχέσεις. Για πιο ειδικές θετικές επιδράσεις θα μπορούσαμε να ανα-
φέρουμε ότι άνθρωποι που αισθάνονται μειονεκτικά με το σώμα τους ή την εμφάνισή τους 
και πιστεύουν ότι εκφράζονται καλύτερα μέσω του διαδικτύου είναι και πιο πιθανό να συ-
στήσουν σχέσεις με άτομα που γνώρισαν εκεί (Bargh, McKenna & Fitzsimons, 2002). Μονα-
χικοί και εσωστρεφείς έφηβοι μπορεί να ωφεληθούν μέσα από τις διαδικτυακές επαφές 
που αναπτύσσουν, ιδιαίτερα όταν αυτές δεν έχουν τυχαίο χαρακτήρα κάθε φορά, αλλά γί-
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νονται σε διαδικτυακούς τόπους με άτομα που έχουν κοινά ενδιαφέροντα και με τη διακρι-
τική επίβλεψη των γονέων (Bargh, McKenna & Fitzsimons, 2002). Τέλος, χάρη στο διαδίκτυο 
η πρόσβαση στη γνώση και τις πληροφορίες είναι άμεση και απεριόριστη. 

Στις αρνητικές κριτικές για την κοινωνική συμβολή του διαδικτύου αναφέρονται οι Caplan 
(2003) και Benford (2008), οι οποίοι αναφέρουν τα εξής συμπτώματα που σχετίζονται με 
την προβληματική χρήση του διαδικτύου: αλλαγή της αρνητικής διάθεσης, αίσθηση ότι το 
διαδίκτυο είναι η μόνο πηγή φιλίας, εξάρτηση και απόσυρση από τις καθημερινές ενασχο-
λήσεις του ατόμου λόγω του διαδικτύου, κατάθλιψη και κοινωνική απομόνωση από συγγε-
νείς και φίλους, αίσθηση μεγαλύτερου ‘κοινωνικού ελέγχου’ μέσω του διαδικτύου σε σύ-
γκριση με την ‘πρόσωπο με πρόσωπο’ επικοινωνία. 

Η ανάγκη επικοινωνίας για τα άτομα στο φάσμα του αυτισμού 

Η ανάγκη για μεγαλύτερο έλεγχο επί των κοινωνικών σχέσεων ήταν ένα σημαντικό κίνητρο 
για τη χρήση του διαδικτύου ως μέσο επικοινωνίας από τα άτομα που βρίσκονται στο φά-
σμα του αυτισμού. Η διαταραχή της κοινωνικής αλληλεπίδρασης στον αυτισμό δεν χαρα-
κτηρίζεται κατ’ ανάγκη από έλλειψη επιθυμίας για επαφή με άλλους ανθρώπους. Με τη 
βοήθεια της αλληλεπίδρασης μέσω διαδικτύου ένα αυτιστικό άτομο ‘υψηλής λειτουργικό-
τητας’ μπορεί να βελτιώσει τη δυνατότητα της επικοινωνίας του με άλλα άτομα, με όρους 
πιο κατάλληλους για τις προσωπικές κοινωνικές και επικοινωνιακές του ανάγκες. Έχοντας 
τη δυνατότητα να είναι σε θέση να αλληλεπιδρά σε δυνητικά λιγότερο αγχωτική κατάστα-
ση, το άτομο αυτό έχει περισσότερες δυνατότητες και επιλογές να επεκτείνει τα κοινωνικά 
του δίκτυα (Warren, 2007, Mazurek, 2013).  

Ένα άλλο στοιχείο που σχετίζεται με την επικοινωνία μέσω Η/Υ των ατόμων στο φάσμα του 
αυτισμού αποτελεί η μη λεκτική επικοινωνία ως μια ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα πτυχή της 
κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Social Media) και 
γενικότερα των τεχνολογιών επικοινωνίας του διαδικτύου που βασίζονται κυρίως στην μη 
λεκτική επικοινωνία, έχει συμβάλλει σημαντικά στην αντιμετώπιση της συναισθηματικής 
απορρύθμισης που παρατηρείται στα αυτιστικά άτομα και θεωρείται ένας τρόπος για την 
επίτευξη ομαλότερων κοινωνικών αλληλεπιδράσεων.  

Πειραματικές έρευνες υποδηλώνουν ότι η αύξηση του βαθμού εμφάνισης πολυτροπικών 
πληροφοριών (γλωσσικών, προσωδιακών, οπτικών) δεν βοηθά και μπορεί ακόμη και να 
εμποδίσει την αναγνώριση των σύνθετων νοητικών καταστάσεων από τα άτομα που βρί-
σκονται στο φάσμα του αυτισμού (Pierce, Glad & Schreibman, 1997, Hall, Szechtman & 
Nahmias, 2003). Η Benford (2008) διαπιστώνει ότι τα ίδια τα άτομα αντιλαμβάνονται ότι 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες ενσωμάτωσης των μη λεκτικών εκφράσεων και άλλων ερεθισμά-
των, στο πλαίσιο της κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Πολλά άτομα με ΔΑΦ [Benford & Stand-
en, 2009] θεωρούν ότι αποκομίζουν όφελος από την οπτική λεκτική επικοινωνία, σε ότι α-
φορά τη λήψη του ερεθίσματος. Θεωρούν ότι μπορούν να αποκτήσουν κάποια συναισθη-
ματική πληροφορία σε κάποιο βασικό επίπεδο από διάφορα οπτικά ερεθίσματα, και για 
αυτό τον λόγο δεν προτιμούν την τηλεφωνική επικοινωνία η οποία τους περιορίζει από ο-
ποιαδήποτε υποστηρικτική πληροφορία. 
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Η χρήση του διαδικτύου από τα άτομα στο φάσμα του αυτισμού: Εμπειρικές έρευνες 

Οι έρευνες που εστιάζουν στη χρήση του διαδικτύου από άτομα στο φάσμα του αυτισμού 
είναι περιορισμένες και προέρχονται από χώρες του εξωτερικού. Μια πρώτη ανέκδοτη α-
ναφορά του Blume ήδη από το 1997 αναφέρει ότι το διαδίκτυο ενθάρρυνε την επικοινωνία 
των ατόμων στο φάσμα του αυτισμού μέσω των chat rooms, των discussion groups και των 
πινάκων ανακοινώσεων. Σύμφωνα με τον Blume (1997) το διαδίκτυο για τους ενήλικες με 
αυτισμό είναι ότι η νοηματική γλώσσα για την κοινότητα των κωφών.  

Σύμφωνα με τους Guo, Bricout και Huang (2005), το διαδίκτυο μπορεί να ‘εξαλείψει’ τα φυ-
σικά, γεωγραφικά και κοινωνικά εμπόδια συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία ή ειδικές 
ανάγκες στο κοινωνικό γίγνεσθαι, βελτιώνοντας την κοινωνική συμμετοχή των ατόμων αυ-
τών σε βασικούς τομείς της καθημερινής ζωής και εργασίας.  

Η Benford (2008) διερεύνησε τα κίνητρα και το εύρος χρήσης του διαδικτύου σε 138 Βρετα-
νούς ενήλικες με σύνδρομο Asperger ή Υψηλά Λειτουργικό Αυτισμό, ηλικίας 21-30 ετών, 
άντρες στην πλειοψηφία τους. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως το 95% των ατόμων του δείγ-
ματος έκαναν χρήση του Η/Υ και 91% έκαναν χρήση του διαδικτύου. Σύμφωνα με την έρευ-
να, η απευθείας συνομιλία μέσω υπολογιστή (live chat) ήταν ο λιγότερο δημοφιλής τρόπος 
επικοινωνίας σε σύγκριση με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email), την άμεση επικοινωνία 
(face-to-face), το συμβατικό ταχυδρομείο και τα γραπτά μηνύματα (texting), ενώ, από την 
άλλη, το τηλέφωνο (παρουσία ήχου στην επικοινωνία αλλά με απουσία ‘οπτικών συνθημά-
των’) ήταν η λιγότερο επιθυμητή μορφή επικοινωνίας από όλες για τα άτομα με ΔΑΦ. Θετι-
κή συσχέτιση βρέθηκε μεταξύ του πόσο συχνά ανταλλάσουν ηλεκτρονικά μηνύματα με ο-
μάδες χρηστών και πόσο συχνά συμμετέχουν σε chat rooms. Τα άτομα που συμμετείχαν σε 
chat rooms ήταν αυτά με το χαμηλότερο επίπεδο κοινωνικών επαφών. 

Από τις συνεντεύξεις 19 ατόμων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλων 4 μέσω συμ-
βατικού ταχυδρομείου, αναδείχτηκαν οι λόγοι για τους οποίους τα άτομα με αυτισμό προ-
τιμούν τη διαδικτυακή επικοινωνία: προσφέρει προσωπική ικανοποίηση, ελευθερία, έλεγ-
χο, καθαρότητα στην επικοινωνία, λιγότερες μη λεκτικές εκφράσεις, δυνατότητες αυτο-
εξερεύνησης, ισότητα μεταξύ των ‘συνομιλητών’, χρονική, κοινωνική και συναισθηματική 
απόσταση και είναι πιο συμβατή με τα χαρακτηριστικά της αυτιστικής διαταραχής.  

Ο Mazurek (2013) διερεύνησε τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από άτομα στο 
φάσμα του αυτισμού και πώς αυτά επιδρούν στη δημιουργία φίλων και στα αισθήματα μο-
ναξιάς. Το δείγμα περιλάμβανε 108 ενήλικες με αυτισμό ηλικίας 18-62 ετών. Σύμφωνα με 
τα αποτελέσματα, το 79,6% του δείγματος χρησιμοποιούσε την κοινωνική δικτύωση και ο 
αριθμός των διαδικτυακών φίλων κυμαινόταν από 0 έως 1100, ευρήματα που δε διαφέ-
ρουν σημαντικά από το γενικό πληθυσμό. Επιπλέον, τα άτομα με ΔΑΦ που χρησιμοποιούν 
συχνότερα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν περισσότερες πιθανότητες να έχουν στε-
νούς φίλους σε σύγκριση με τα άτομα που δε χρησιμοποιούν μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 
Σύμφωνα με τα ίδια τα άτομα, οι λόγοι που χρησιμοποιούν την κοινωνική δικτύωση είναι 
γιατί αντισταθμίζουν τις κοινωνικές τους δυσκολίες, μειώνεται το κοινωνικό τους άγχος και 
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έχουν μεγαλύτερη αίσθηση ελευθερίας. Ωστόσο, ο αριθμός των διαδικτυακών φίλων δε 
βρέθηκε να σχετίζεται με τον αριθμό των πραγματικών φίλων, γεγονός που δείχνει ότι η 
κοινωνική δικτύωση δε συμβάλλει απαραίτητα στη μείωση των αισθημάτων μοναξιάς για 
τα άτομα στο φάσμα του αυτισμού. 

Τέλος, μία ποιοτική έρευνα πραγματοποιήθηκε από τον Hall (2011) διερευνώντας τη χρήση 
των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε 5 έφηβους μαθητές, 16-18 ετών, στην περιοχή της 
Πενσυλβάνιας των Η.Π.Α. Τα δεδομένα συγκεντρώθηκαν μέσω συνέντευξης, παρατήρησης 
μέσω Facebook και ανοιχτών ερωτήσεων που τέθηκαν on-line. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες 
των ίδιων των εφήβων, μία από τις δυσκολίες τους είναι η αρχική επαφή και η έναρξη μιας 
φιλίας λόγω άγχους, το οποίο μειώνεται όταν η επαφή γίνει μέσω του Διαδικτύου, και ειδι-
κότερα του Facebook. Επίσης η διαδικτυακή επαφή αυξάνει την αυτοπεποίθησή τους. Τα 
διαδικτυακά παιχνίδια εκτός από διασκέδαση, τους προσφέρουν ευκαιρίες για συνανα-
στροφή. Ο χρόνος που αφιερώνουν στο διαδίκτυο κυμαινόταν από μισή ώρα έως δύο ώρες 
την ημέρα. Ακόμα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τους δίνουν τη δυνατότητα να αποκτή-
σουν οικειότητα με συνομηλίκους και να μοιράζονται κοινές εμπειρίες, ιδιαίτερα γύρω από 
τα ‘ειδικά’ τους ενδιαφέροντα που συχνά ενδιαφέρουν μόνο εκείνους ή συγκεκριμένα άτο-
μα. Το διαδίκτυο τους δίνει τη δυνατότητα να εξερευνήσουν τον κόσμο. Παρ’ όλα αυτά, οι 
συγκεκριμένοι έφηβοι ανέφεραν ότι η φιλία και τα στάδια δημιουργίας της διαφέρει στα 
αυτιστικά άτομα σε σχέση με το γενικό πληθυσμό, και η διαδικτυακή φιλία είναι ισοδύναμη 
με την πραγματική φιλία. 

Η χρήση του διαδικτύου από τα άτομα στο φάσμα του αυτισμού: Βασικά χαρακτηριστικά 

Από τα πορίσματα των ερευνών, διαφαίνεται ότι το διαδίκτυο προσφέρει νέες δυνατότητες 
στα άτομα στο φάσμα του αυτισμού Ειδικότερα, το περιορισμένο εύρος ζώνης της επικοι-
νωνίας μέσω υπολογιστή μπορεί πραγματικά να ωφελήσει την διαπροσωπική τους επικοι-
νωνία μέσω της απλούστευσης των διαδικασιών που εμπλέκονται, καθώς και να προκαλέ-
σει ελάφρυνση των εμποδίων από τις μειωμένες ικανότητες προσοχής και το χαρακτηριστι-
κό τους να παρουσιάζουν αισθητηριακή υπερφόρτωση. Τα άτομα στο φάσμα του αυτισμού 
μπορεί στην πραγματικότητα να χρησιμοποιούν την επικοινωνία μέσω υπολογιστή για να 
αντισταθμίσουν τους περιορισμούς που αντιμετωπίζουν στην άμεση, καθημερινή, πρόσω-
πο με πρόσωπο αλληλεπίδρασή τους με άλλα άτομα (Benford, 2008). 

Επιπλέον, η δημιουργία και εμφάνιση προσωπικών ιστοσελίδων και βίντεο στο Youtube 
από αυτιστικά άτομα, έδωσε την ευκαιρία να παρουσιαστούν σε ευρύ κοινό οι προσωπικές 
τους ιστορίες, και να δοθεί μια διαφορετική εικόνα του αυτισμού όχι ως αναπηρία αλλά ως 
διαφορετικός τρόπο σκέψης και προσέγγισης των άλλων ανθρώπων και των κοινωνικών 
σχέσεων (Jones & Meldal, 2001). 

Το στοιχείο του χρόνου θεωρήθηκε, επίσης ως σημαντικό για την αλληλεπίδραση των αυτι-
στικών ατόμων. Για παράδειγμα, οι ενήλικες αυτιστικοί αναφέρονται στην μεγαλύτερη χρο-
νική διάρκεια που υπάρχει όταν γράφουν κάποιο κείμενο, η οποία οδηγεί σε επιπλέον χρό-
νο επεξεργασίας, κάτι που καθιστά την επικοινωνία μέσω του διαδικτύου πιο ελκυστική. Για 
αυτό τον λόγο ίσως η επικοινωνία με κείμενο σε πραγματικό (σύγχρονο) τρόπο π.χ. chat 
room δεν είναι τόσο αρεστή συγκρινόμενη με την επικοινωνία με κείμενο με ασύγχρονο 
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τρόπο, π.χ. e-mail, forum. Ταυτοχρόνως με την πίεση να ανταποκριθεί κάποιος σε πραγμα-
τικό χρόνο, οι επικριτές των chat rooms για τα αυτιστικά άτομα αναφέρουν την έλλειψη 
συγκέντρωσης ή ενδιαφέροντος, καθώς και την άγνωστη ταυτότητα των ατόμων με τα ο-
ποία μπορεί κάποιος να συνομιλεί (Benford, 2008). 

Από τις προαναφερόμενες εμπειρικές έρευνες και σύμφωνα με τους Bolte (2004) και 
Grynszpan, Weiss, Perez-Diaz & Eynat (2014), στα πλεονεκτήματα της επικοινωνίας μέσω 
υπολογιστή από τα άτομα στο φάσμα του αυτισμού περιλαμβάνονται: 

• Η σταθερότητα, η προβλεψιμότητα και ο έλεγχος που επιτρέπει ο Η/Υ 

• Τα γραφικά σχήματα και τα οπτικά ερεθίσματα που παρέχει  

• Ο διαφορετικός (πιο αργός) ρυθμός επικοινωνίας 

• Η δυνατότητα να κάνουν λάθη αλλά ‘εκ του ασφαλούς’ 

• Η κοινωνική και συναισθηματική απόσταση 

• Η αίσθηση ελευθερίας επιλογής 

• Η απουσία της κατά πρόσωπο επικοινωνίας με αντίστοιχη απουσία εκφράσεων και 
χειρονομιών 

Συμπεράσματα 

Το διαδίκτυο μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της κοινωνικής απομόνωσης του αυ-
τιστικού ατόμου, βελτιώνοντας τη δυνατότητα του να βρει και άλλα άτομα με παρόμοιες 
εμπειρίες. Αποφεύγοντας τις αρνητικές, υπεροπτικές και προκατειλημμένες αντιλήψεις των 
άλλων, δίνει την ευκαιρία για μια πιο άνετη και βελτιωμένη κοινωνική αλληλεπίδραση. 

Τα περισσότερα αυτιστικά άτομα χρησιμοποιούν τον Η/Υ για να παρακάμψουν ορισμένες 
από τις γνωστικές και αντιληπτικές δυσκολίες που επηρεάζουν την άμεση επικοινωνία. Επι-
πλέον, το περιορισμένο εύρος ζώνης της επικοινωνίας μέσω υπολογιστή βοηθά μέσω της 
απλούστευσης των διαδικασιών που εμπλέκονται. Το διαδίκτυο προσφέρει έναν άνετο χώ-
ρο που ταιριάζει περισσότερο στο ‘στυλ επικοινωνίας’ και το ‘προφίλ’ των αυτιστικών ατό-
μων, με την συγκεκριμένη μορφή αλληλεπίδρασης να τους φαίνεται λιγότερο ‘απειλητική’ 
σε σχέση με τα άλλα στυλ αλληλεπιδράσεων.  

Μία άλλη χρήσιμη πλευρά του διαδικτύου που δεν έχει τονιστεί επαρκώς είναι η χρήση του 
για παροχή υπηρεσιών θεραπευτικής συμβουλευτικής. Με άλλα λόγια, τα άτομα με ΔΑΦ 
μπορούν να δοκιμάσουν νέες κοινωνικές δεξιότητες on-line και να τις μεταφέρουν στη συ-
νέχεια σε πραγματικές καταστάσεις. Η διαδικτυακή συμβουλευτική μπορεί να ακολουθήσει 
μια σειρά βημάτων για τα άτομα με αυτισμό, από την επικοινωνία μέσω γραπτών μηνυμά-
των και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο συνδυασμό κειμένου με βίντεο, στην επικοινωνία 
μέσω βίντεο και skype, και τελικά στην πρόσωπο με πρόσωπο συμβουλευτική και επικοι-
νωνία (Amichai-Hamburger & Furnham, 2007). Επιπλέον, είναι σημαντικό τα άτομα στο αυ-
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τιστικό φάσμα να ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για επαγγελματικούς 
σκοπούς. 

Από τη μελέτη της υπάρχουσας βιβλιογραφίας συμπεραίνουμε ότι τα μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην εκπαίδευση των ατόμων στο φάσμα του αυτι-
σμού ως μέσα κοινωνικοποίησης και διδασκαλίας κοινωνικών δεξιοτήτων μέσα στο τυπικό 
αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου. Ιδιαίτερα για τους εφήβους με αυτισμό, το διαδίκτυο 
και η προτίμησή τους προς αυτό πρέπει να αξιοποιηθεί προς τη δημιουργία της εφηβικής 
τους ταυτότητας και την καλλιέργεια φιλίας με άλλα άτομα (Hall, 2011). 

Ωστόσο, αρκετοί ερευνητές δε ξεχνούν να επισημάνουν τους κινδύνους που εμπεριέχει το 
διαδίκτυο για τα αυτιστικά άτομα, η αλόγιστη και χωρίς έλεγχο χρήση του οποίου μπορεί 
να οδηγήσει σε φαινόμενα εξάρτησης, κοινωνικής απόσυρσης και ψυχαναγκαστικών συ-
μπεριφορών (Ramdoss, Lang, Mulloy, Franco, O'Reilly, Didden, & Lancioni, 2011). Από ερευ-
νητική σκοπιά, η περαιτέρω εξέταση του θέματος κρίνεται αναγκαία, αφού μελέτες σχετικά 
με την πρόσβαση και την χρήση των προσφάτως εισηγμένων μέσων κοινωνικών δικτύωσης 
(facebook, twitter, youtube) στους εφήβους και στους ενήλικες με αυτισμό δεν έχουν γίνει 
στις περισσότερες χώρες. Επίσης είναι σημαντική η διενέργεια ερευνών μεγάλης κλίμακας, 
με μεγάλα δείγματα ατόμων με αυτισμό και ατόμων με τυπική ανάπτυξη, καθώς και δια-
χρονικές έρευνες που θα μελετούν τις επιπτώσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε βά-
θος χρόνου (από την παιδική ηλικία ως την ενηλικίωση). 
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Μαθαίνοντας έξω από την τάξη. Δημιουργώντας ηλεκτρονικά μαθήματα 
κατάλληλα για κινητές συσκευές  
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Περίληψη 

Οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση έχουν βελτιώσει την ταχύτητα πρόσβασης στις πλη-
ροφορίες, τη σχέση ανάμεσα στους εκπαιδευόμενους και σε ένα βαθμό, το διαμοιρασμό 
γνώσης και εμπειρίας. Ο συνδυασμός των παραπάνω εξελίξεων με την ανάπτυξη στον το-
μέα των κινητών συσκευών αναδεικνύει την ανάγκη, αυτές οι συσκευές να αξιοποιούνται 
κατάλληλα, μελετώντας παράλληλα την παιδαγωγική/ εκπαιδευτική σκοπιά τους. Στην πα-
ρούσα εργασία, χρησιμοποιείται το εργαλείο CourseLab (Εργαλείο Συγγραφής και Σχεδία-
σης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων - ΕΣΣΗΜ), το οποίο ενώ δεν είναι προορισμένο για δη-
μιουργία μαθημάτων για κινητές συσκευές, μπορεί να αξιοποιηθεί κατάλληλα και τελικά, 
να συμβάλει στη δημιουργία ενός τέτοιου Ηλεκτρονικού Μαθήματος. Τέλος, υλοποιείται 
ένα Ηλεκτρονικό Μάθημα εκμάθησης ξένων γλωσσών, και συγκεκριμένα της Αγγλικής, κα-
τάλληλο για διάθεση μέσω κινητών και ασύρματων συσκευών. 

Λέξεις - κλειδιά: κινητές συσκευές, δεξιότητες υψηλού επιπέδου, CourseLab 

Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια οι κινητές συσκευές έχουν διεισδύσει στις καθημερινές δραστηριότη-
τες των ανθρώπων, δημιουργώντας νέες ανάγκες στους χρήστες και ταυτόχρονα, ευκαιρίες 
για σύγχρονες υπηρεσίες μέσω κινητών συσκευών (Lehner & Nosekabel, 2002; Naismith et 
al., 2004), με αποτέλεσμα την αναζήτηση εναλλακτικών τρόπων διεξαγωγής της εκπαιδευτι-
κής διαδικασίας και της μάθησης (Herrington et al., 2009; Kukulska-Hulme et al., 2011). Κά-
τω από αυτές τις συνθήκες εμφανίζεται η «μάθηση μέσω κινητών συσκευών» (mobile 
learning), με βασικό χαρακτηριστικό τη δυνατότητα πρόσβασης σε ψηφιακό εκπαιδευτικό 
περιεχόμενο, εκπαιδευτικές δραστηριότητες και υπηρεσίες, όχι μόνο μέσω υπολογιστών 
γραφείου (desktop PC), αλλά και μέσω κινητών συσκευών (smartphones, tablets), ανεξάρ-
τητα από χωροχρονικούς περιορισμούς (Kukulska-Hulme, 2009; Traxler, 2009).  
 
Σημαντική στην αποτελεσματική εφαρμογή των νέων αντιλήψεων, είναι η συμβολή των 
Εργαλείων Συγγραφής και Σχεδίασης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων (ΕΣΣΗΜ) στη διαδικασία 
δημιουργίας περιεχομένου κατάλληλου για τη συγκεκριμένη μορφή μάθησης. Τα εργαλεία 
αυτά, αποτελούν «στηρίγματα» στην εφαρμογή νέων διδακτικών προσεγγίσεων, προσφέ-
ροντας δυνατότητες εισαγωγής πολυμέσων στην οθόνη της κινητής συσκευής κάθε εκπαι-
δευόμενου, ενώ ευνοούν τη μαθησιακή διαδικασία και διευκολύνουν την οργάνωση των 
πληροφοριών σε δομημένη γνώση. Η είσοδός τους στο νέο διδακτικό σκηνικό και η επιτυ-
χής εφαρμογή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, μπορεί να επιδράσει βαθιά στις διδακτι-
κές συνθήκες, τροποποιώντας και ανακατανέμοντας τους διδακτικούς ρόλους εκπαιδευτή 
και εκπαιδευομένων. Από την άλλη, σύμφωνα με τον Μακράκη (2000) κανένα τεχνολογικό 
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ή επικοινωνιακό μέσο από μόνο του δεν μπορεί να βελτιώσει τη μαθησιακή αποτελεσματι-
κότητα, εάν δεν εντάσσεται σε μια παιδαγωγική λογική και δεν υπηρετεί μια δομημένη 
παιδαγωγική διαδικασία.  
Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας γίνεται μια προσπάθεια αξιοποίησης του ΕΣΣΗΜ 
CourseLab, με στόχο τη δημιουργία ενός μαθήματος κατάλληλου για διάθεση μέσω κινητών 
συσκευών. Απαραίτητα για τη δημιουργία του μαθήματος είναι η εφαρμογή κατάλληλης 
εκπαιδευτικής προσέγγισης, η μελέτη βέλτιστων πρακτικών εφαρμογής mobile learning και 
η εφαρμογή τους, αξιοποιώντας τα κατάλληλα χαρακτηριστικά του CourseLab, που μπο-
ρούν να στηρίξουν τη δημιουργία μαθημάτων για κινητές συσκευές. 

Θεωρητικό υπόβαθρο 

Τα τελευταία χρόνια, έχει παρατηρηθεί ότι οι δεξιότητες υψηλού επιπέδου είναι σημαντι-
κές και πρέπει να διδάσκονται. Η επίλυση προβλημάτων, η κριτική σκέψη και η δημιουργι-
κότητα, θεωρούνται από τις βασικότερες δεξιότητες που απασχολούν διεθνώς τους ερευ-
νητές για την περαιτέρω λύση πραγματικών προβλημάτων (Otero, Petch & Catapan, 2012). 
Για την καλύτερη κατανόηση των στρατηγικών που βελτιώνουν τις δεξιότητες της σκέψης, ο 
Bloom ανέπτυξε μια ταξινομία επιπέδων του γνωστικού τομέα των εκπαιδευομένων, δια-
χωρίζοντας τα κίνητρα για ανάπτυξη δεξιοτήτων σκέψης σε γνωστικά, ψυχοκινητικά και συ-
ναισθηματικά. Πιο συγκεκριμένα, η αναθεωρημένη ταξινομία του Bloom περιλαμβάνει έξι 
(6) βασικά επίπεδα (Anderson et al., 2002), τα οποία περιγράφονται ως (α) ενθύμηση (re-
membering), δηλαδή ανασκόπηση, αναγνώριση και ανάκτηση σχετικής γνώσης από τη βρα-
χυχρόνια μνήμη, (β) κατανόηση (understanding), δηλαδή κατασκευή εννοιών από προφο-
ρική, γραπτή και εικονική πληροφορία, μέσω ερμηνείας, αντιπροσωπευτικών παραδειγμά-
των, κατηγοριοποιήσεων, περιλήψεων, συγκρίσεων και επεξηγήσεων, (γ) εφαρμογή (apply-
ing), δηλαδή πραγματοποίηση ή χρήση διαδικασιών (δ) ανάλυση (analyzing), δηλαδή διά-
σπαση υλικού σε μικρότερα κομμάτια και προσδιορισμός της σχέσης μεταξύ τους ή/και με 
ευρύτερες έννοιες, μέσω διαφοροποίησης, οργάνωσης και απόδοσης, (ε) αξιολόγηση 
(evaluating), δηλαδή κριτική, βασισμένη σε κριτήρια και πρότυπα μέσω διορθώσεων και 
ελέγχων και (στ) δημιουργία (creating), δηλαδή συλλογή στοιχείων για τη σύνθεση ενός 
ολοκληρωμένου συνόλου. Η αναδιοργάνωση στοιχείων σε νέα δομή μπορεί να επιτευχθεί 
μέσω σχεδιασμού, παραγωγής και γενίκευσης. Οι δεξιότητες υψηλού επιπέδου είναι εκεί-
νες που επικεντρώνονται στα τρία ανώτερα επίπεδα, δηλαδή την ανάλυση, την αξιολόγηση 
και τη δημιουργία.  
 
Στην παρούσα εργασία, για την υλοποίηση του Εκπαιδευτικού Σεναρίου, αξιοποιήθηκε η 
μέθοδος της επαγωγικής σκέψης (MW-TELL, 2010), η οποία, όπως φανερώνει και η ονομα-
σία, στηρίζεται στην επαγωγή, δηλαδή στην εξαγωγή συμπερασμάτων για το γενικό από το 
ειδικό. Στοχεύει στη διδασκαλία κατηγοριοποίησης δεδομένων και σχηματισμού εννοιών, 
οι οποίες αποτελούν ανώτερες δεξιότητες και αναλυτικοσυνθετική σκέψη (Dekeyser & 
Koeth, 2011). Οι εκπαιδευόμενοι συλλέγουν δεδομένα, τα οποία καλούνται να οργανώσουν 
σε εννοιολογικά συστήματα, γενικεύοντας και διατυπώνοντας υποθέσεις, προβλέψεις και 
ερμηνείες. Στις στρατηγικές της επαγωγικής σκέψης περιλαμβάνονται (Joyce, Weil & Cal-
houn, 2009):  
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(α) ο σχηματισμός εννοιών, ο οποίος επιτυγχάνεται με i) αναγνώριση και απαρίθμηση δε-
δομένων σχετικών με ένα θέμα ii) ομαδοποίηση σε κατηγορίες με κοινά χαρακτηριστικά και 
iii) διατύπωση τίτλων για τις κατηγορίες (η στρατηγική του σχηματισμού εννοιών θα μπο-
ρούσε να αντιστοιχηθεί στο στάδιο ανάλυσης, σύμφωνα με την ταξινομία του Bloom και να 
οδηγήσει στην ανάπτυξη της δεξιότητας επίλυσης προβλημάτων),  
(β) η ερμηνεία δεδομένων, που επιτυγχάνεται με i) αναγνώριση σημαντικών σχέσεων και 
τη διαφοροποίησή τους ii) εξερεύνηση σχέσεων (συσχετισμός κατηγοριών και σχέσεις αιτί-
ας-αποτελέσματος) και iii) δημιουργία συμπερασμάτων και γενικεύσεων (η στρατηγική της 
ερμηνείας δεδομένων θα μπορούσε να αντιστοιχηθεί στο στάδιο αξιολόγησης, σύμφωνα με 
την ταξινομία του Bloom και να οδηγήσει στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης),  
(γ) η εφαρμογή αρχών, η οποία επιτυγχάνεται με i) πρόβλεψη συνεπειών και ερμηνεία ά-
γνωστων φαινομένων με υποθέσεις, αναλύοντας τη φύση του προβλήματος και ανασύρο-
ντας σχετική γνώση ii) ερμηνεία και υποστήριξη των προβλέψεων και των υποθέσεων και 
iii) επαλήθευση των προβλέψεων (η στρατηγική της εφαρμογής αρχών θα μπορούσε να 
αντιστοιχηθεί στο στάδιο δημιουργίας, σύμφωνα με την ταξινομία του Bloom και να οδη-
γήσει στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας). Συνοψίζοντας, συμπεραίνουμε πως η δη-
μιουργία ενός μοντέλου στηριγμένου στην επαγωγική σκέψη, θα μπορούσε προφανώς να 
ενισχύσει την ανάπτυξη δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου, όπως η επίλυση προβλημάτων, η 
κριτική σκέψη και η δημιουργικότητα.  
 
Σύμφωνα με τους Eggen & Kauchak (2001), ένα μοντέλο υλοποίησης Ηλεκτρονικών Μαθη-
μάτων βασισμένων στην επαγωγική σκέψη μπορεί να περιλαμβάνει πέντε (5) φάσεις/ στά-
δια. Η πρώτη φάση (Σχήμα 1) είναι η εισαγωγή και α) παρέχει επισκόπηση του νέου περιε-
χομένου, β) βοηθά τους εκπαιδευόμενους να καταλάβουν την αξία του, γ) συνδυάζει το νέο 
περιεχόμενο με παλαιότερο και δ) αξιολογεί ενδεχόμενη προηγούμενη γνώση των συμμε-
τεχόντων. Στη δεύτερη και την τρίτη φάση (Σχήμα 1), οι εκπαιδευόμενοι δομούν τις γνώσεις 
τους σύμφωνα με το νέο περιεχόμενο που τους παρουσιάζεται και τις αξιολογούν. Λόγω 
των ομοιοτήτων που παρουσιάζουν οι δύο αυτές φάσεις, μπορούν να συνενωθούν σε μία 
(MW-TELL, 2010). Επομένως, εξαιτίας αυτής της αλλαγής, οι τελικές φάσεις του μοντέλου 
που υιοθετούμε στα πλαίσια της εργασίας είναι τέσσερις (4).  

 
 

Σχήμα 1: Πρώτη & Δεύτερη Φάση Μοντέλου Επαγωγικής Σκέψης 
 
Η τρίτη φάση αποτελεί τον επίλογο και περιλαμβάνει μια περίληψη ή έναν εννοιολογικό 
χάρτη που βοηθά τους εκπαιδευόμενους να οργανώσουν τη γνώση τους και να τη συνοψί-
σουν (Σχήμα 2). Τέλος, στην τέταρτη και τελευταία φάση, οι εκπαιδευόμενοι έχουν την ευ-
καιρία να αναπτύξουν ικανότητες (skills) εφαρμόζοντας την καινούρια γνώση σε πραγματι-
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κές συνθήκες (Σχήμα 2). Στην τέταρτη φάση, η Εκπαιδευτική Δραστηριότητα Σχεδιασμός 
(Planning) είναι σύνθετη και μπορεί να αναλυθεί σε δύο επιμέρους απλές δραστηριότητες, 
τη Συλλογή Δεδομένων (Data Gathering) και την Ανάπτυξη Εναλλακτικών (Develop 
Alternatives).  

 

 

Σχήμα 2: Τρίτη & Τέταρτη Φάση Μοντέλου Επαγωγικής Σκέψης 
 
Στο πλαίσιο της εργασίας, δημιουργήθηκε συγκεκριμένο Εκπαιδευτικό Σενάριο, με θέμα 
«Εκμάθηση αντωνυμιών της Αγγλικής γλώσσας». Σύμφωνα με το εκπαιδευτικό πρόβλημα 
που τέθηκε, αναγνωρίστηκε ότι οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να αποκτήσουν γνώσεις σχε-
τικά με το κεφάλαιο γραμματικής της Αγγλικής γλώσσας, που αναφέρεται στις αντωνυμίες 
και να γνωρίζουν πως να λύνουν προβλήματα σε πραγματικές συνθήκες. Επίσης, θα πρέπει 
να αποκτήσουν δεξιότητες όσον αφορά στη χρήση κινητών συσκευών στην Ηλεκτρονική 
Μάθηση και την εφαρμογή των γραμματικών κανόνων που διδάχτηκαν, σε πραγματικούς 
διαλόγους. Το μοντέλο επαγωγικής σκέψης βοηθά τους εκπαιδευόμενους (α) να αναπτύ-
ξουν δυνατότητες ανάγνωσης, ώστε να κατανοούν απλό κείμενο στην Αγγλική γλώσσα, (β) 
να αποκτούν ερευνητικά κριτήρια (κριτική σκέψη), για να μπορούν να συνδέουν την προα-
παιτούμενη γνώση με το νέο περιεχόμενο και (γ) να ανταποκρίνονται σε απλές ασκήσεις 
πολλαπλής επιλογής, για να αξιολογούν το επίπεδό τους με βάση παλαιότερη γνώση και τις 
γνώσεις που απέκτησαν (MW-TELL, 2010). 
 
Τέλος, κατά την τελευταία φάση, οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν δεξιότητες αντιμετώπισης 
προβλημάτων, αναλύοντας τα δεδομένα που τους δίνονται, εξοικειώνονται με τη χρήση του 
διαδικτύου για την ανεύρεση πληροφοριών, αναζητούν εναλλακτικούς προβληματισμούς 
σχετικά με το θέμα που μελετούν (κριτική σκέψη) και εξασκούνται μελετώντας ενδεικτικές 
λύσεις, ώστε να είναι σε θέση να προτείνουν τις δικές τους (δημιουργικότητα). 

Εφαρμογή σε περιβάλλον e-learning 

Μετά από μελέτη του θεωρητικού υπόβαθρου και τον καθορισμό συγκεκριμένης μεθόδου 
για την ανάπτυξη δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου, γίνεται μια προσπάθεια πρότασης δυνατο-
τήτων εφαρμογής της μεθόδου της επαγωγικής σκέψης σε περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής 
Μάθησης, αξιοποιώντας κατάλληλα εργαλεία. Όπως αναφέρθηκε και στην περιγραφή της 
μεθόδου, η πρόταση ειδικεύεται σε Ηλεκτρονικά Μαθήματα κατάλληλα για κινητές συ-
σκευές, επομένως τα εργαλεία που προτείνονται, ενδείκνυνται για τη δημιουργία Ηλεκτρο-
νικών Μαθημάτων αυτού του είδους.  
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Ένα εργαλείο που θα μπορούσε εύκολα να αξιοποιηθεί από εκπαιδευτικούς, τόσο σε περι-
βάλλον ηλεκτρονικών υπολογιστών όσο και σε κινητών συσκευών, είναι το CourseLab. Πρό-
κειται για ένα Εργαλείο Συγγραφής και Σχεδίασης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων, που διαθέτει 
πλούσιο πολυμεσικό υλικό, πολλαπλές δυνατότητες δημοσίευσης σε περιβάλλοντα Ηλε-
κτρονικής Μάθησης, δυνατότητες αξιολόγησης και πολλές άλλες λειτουργίες που ευνοούν 
την εκπαιδευτική διαδικασία. Αν και οι δυνατότητές του είναι περιορισμένες ως προς τη 
δημιουργία μαθημάτων κατάλληλων για κινητές συσκευές, το γεγονός ότι διατίθεται δωρε-
άν και είναι πολύ εύκολο στη χρήση του, το καθιστά δυναμικό εργαλείο στα χέρια ενός εκ-
παιδευτή. Ακολουθεί περιγραφή του Εκπαιδευτικού Σεναρίου, με τη χρήση του CourseLab 
για τη δημιουργία του Ηλεκτρονικού Μαθήματος.  
 
Το συγκεκριμένο μάθημα προορίζεται για συσκευές που οι διαστάσεις τους είναι τουλάχι-
στον 268 x 240 pixel (μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα τη συσκευή) και διαθέτουν λογι-
σμικό ανάγνωσης αρχείων διεθνών προτύπων και προδιαγραφών Ηλεκτρονικής Μάθησης 
(SCORM player). Επίσης, η διάθεση του μαθήματος μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα από 
συστήματα που υποστηρίζουν το πρότυπο SCORM, όπως είναι για παράδειγμα το Σύστημα 
Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων Moodle (Sampson et al., 2008), όπου σε αυτήν την 
περίπτωση είναι απαραίτητη η υποστήριξη ενός φυλλομετρητή κινητής συσκευής και σύν-
δεση στο διαδίκτυο. Στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 1) πραγματοποιείται αναλυτική 
περιγραφή του Εκπαιδευτικού Σεναρίου με ενδεικτικές οθόνες από την υλοποίησή του.  

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες & Ενδεικτικές Οθόνες 

1η Φάση:  
Εισαγωγή 
(Introduction) 

Εισαγωγή (Introduction): Επισκόπηση νέου περιεχομένου (αντωνυμίες) και 
σύντομη περιγραφή μαθησιακών στόχων, που βοηθά τους εκπαιδευόμε-
νους να κατανοήσουν την αξία του μαθήματος. 
Προαπαιτούμενα (Prerequisites): Σύντομη περιγραφή των προαπαιτούμε-
νων γνώσεων, ώστε να καθίσταται εφικτή η επιτυχής παρακολούθηση του 
Ηλεκτρονικού Μαθήματος. 
Αρχική εκτίμηση (Pre–Assessment): Άσκηση ή πακέτο ασκήσεων, που καθο-
ρίζει τις γνώσεις του εκπαιδευόμενου και αξιολογεί την ανάγκη συμμετοχής 
στο μάθημα. Στο συγκεκριμένο σενάριο, προτείνεται μια σύντομη άσκηση, η 
οποία καθορίζει τις γνώσεις του εκπαιδευόμενου, σχετικά με τις αντωνυμί-
ες. 

   
2η Φάση: 
Παρουσίαση 

Θεωρία (Theory Presentation): Παρουσίαση θεωρίας που σχετίζεται με α-
ντωνυμίες, δηλαδή τους πέντε (5) διαφορετικούς τύπους που αναφέρονται 
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νέου 
περιεχομένου 
(Presentation 
of New Con-
cept) 

στη γραμματική, α) χρήση ως υποκείμενα, β) χρήση ως αντικείμενα, γ) αυ-
τοπαθείς αντωνυμίες, δ) κτητικές αντωνυμίες και ε) κτητικές αντωνυμίες 
στο τέλος της πρότασης.  
Άσκηση (Exercise): Άσκηση πολλαπλής επιλογής που αξιολογεί τις αποκτη-
θείσες γνώσεις των εκπαιδευόμενων σχετικά με το νέο περιεχόμενο. 

   
3η Φάση: Επί-
λογος (Closure) 

Επίλογος (Closure): Σύνοψη του περιεχομένου που έχει προηγηθεί. Βοηθά 
τον εκπαιδευόμενο να οργανώσει τη νέα πληροφορία που έχει συλλέξει. 

 

4η Φάση: Ε-
φαρμογή (Ap-
plication) 

Προσδιορισμός Προβλήματος (Problem Definition): Περιγραφή προβλήμα-
τος για κατανόηση ουσιαστικής χρήσης γραμματικών φαινομένων σε πραγ-
ματικές συνθήκες και παροχή καθοδήγησης για την επίλυσή του, βασισμέ-
νης σε Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες. Στο συγκεκριμένο σενάριο ο εκπαι-
δευόμενος καλείται να συνειδητοποιήσει την πρακτική χρήση των αντωνυ-
μιών σε κείμενα ή διαλόγους.  
Σχεδιασμός (Planning): Ο εκπαιδευόμενος συλλέγει πληροφορίες, που θα 
τον βοηθήσουν να κατανοήσει το πρόβλημα που κλήθηκε να επιλύσει. Επι-
πλέον, ο σχεδιασμός επιτρέπει την σφαιρική αντίληψη του προβλήματος 
από διαφορετικές απόψεις και την αναζήτηση εναλλακτικών μεθόδων επί-
λυσης.  
Ενδεικτική Υλοποίηση (Implement Solution):Παρουσιάζεται στον εκπαιδευ-
όμενο ενδεικτική υλοποίηση, την οποία καλείται να μελετήσει, ώστε να εί-
ναι σε θέση να προτείνει τη δική του λύση για το πρόβλημα. 
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Πίνακας 1: Περιγραφή Εκπαιδευτικού Σεναρίου 

Συμπεράσματα - Μελλοντικές Επεκτάσεις 

Η υλοποίηση της παρούσας εργασίας, έχει ως στόχο τη μελέτη της Ηλεκτρονικής Μάθησης 
υποστηριζόμενης από κινητές συσκευές, σε συνδυασμό με τη χρήση Εργαλείων Σχεδίασης 
και Συγγραφής Ηλεκτρονικών Μαθημάτων, για τη δημιουργία κατάλληλων μαθημάτων που 
μπορούν να διατεθούν μέσω αυτών των συσκευών. Μελετώντας τη βιβλιογραφία αναδεί-
χθηκε ότι υπάρχει θεωρητικό υπόβαθρο που τεκμηριώνει την απόπειρα πραγματοποίησης 
Ηλεκτρονικών Μαθημάτων κατάλληλων για κινητές συσκευές, ενώ παρέχεται και η δυνατό-
τητα, μέσω παραμετροποιήσεων, να χρησιμοποιηθούν εργαλεία για το σκοπό αυτό, τα ο-
ποία δεν προορίζονται εξ ορισμού για τη δημιουργία τέτοιου είδους μαθημάτων. Η τάση 
αυτή αιτιολογείται με την εξέλιξη της πληροφορικής και των σύγχρονων τεχνολογιών, με 
αποτέλεσμα τη δημιουργία εναλλακτικών και καινοτόμων εφαρμογών στη διαδικασία μά-
θησης. Το γεγονός ότι υλοποιήθηκε ένα Εκπαιδευτικό Σενάριο με την αξιοποίηση του εργα-
λείου CourseLab, δημιούργησε τελικά την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή για τη μελλο-
ντική και σε βάθος έρευνα του θέματος. 
 
Μια μελλοντική επέκταση της εργασίας θα μπορούσε να ασχοληθεί (α) με την ενσωμάτωση 
των Ηλεκτρονικών Μαθημάτων που έχουν παραχθεί σε μορφή SCORM, μέσω του εργαλεί-
ου CourseLab, σε Συστήματα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Τάξεων, κατάλληλα για κινητές συ-
σκευές, όπως είναι για παράδειγμα το Moodle και (β) με τη μελέτη εναλλακτικών Εκπαιδευ-
τικών Σεναρίων, επιλεγμένων ανάλογα με το εκπαιδευτικό περιεχόμενο και την αξιοποίησή 
τους στη μάθηση υποστηριζόμενη από κινητές συσκευές. Στόχος των νέων Εκπαιδευτικών 
Σεναρίων θα πρέπει να είναι η ανάδειξη της αξίας της επικοινωνίας κατά την εκπαιδευτική 
διαδικασία.  
 
Συνοψίζοντας, λόγω των συνεχών εξελίξεων στον τομέα της τεχνολογίας, ιδιαίτερα των κι-
νητών συσκευών και της Ηλεκτρονικής Μάθησης, είναι επιθυμητό να επακολουθήσει μελέ-
τη στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο. Λαμβάνοντας υπόψη την έλλειψη χρόνου από 
την πλευρά των εκπαιδευομένων, καθώς οι ρυθμοί της καθημερινότητας εντείνονται συνε-
χώς, με αποτέλεσμα να μη διαθέτουν τον απαραίτητο χρόνο για την απόκτηση γνώσης, εί-
ναι αναγκαία πλέον η παροχή εξατομικευμένης γνώσης, ανάλογα με τις απαιτήσεις του κά-
θε εκπαιδευόμενου ξεχωριστά.  
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Περίληψη 

Η διδακτική εμπειρία δείχνει ότι ο προγραμματισμός Η/Υ αποτελεί για την πλειονότητα των 
μαθητών μια δύσκολη και ελάχιστα ελκυστική δραστηριότητα. Το μοντέλο που βασίζεται 
στην παραδοσιακή διδασκαλία του προγραμματισμού είναι μία μη αποδοτική μέθοδος και 
δεν μπορεί να εξασφαλίσει υψηλά αποτελέσματα μάθησης, όσο θα θέλαμε και όσο απαιτεί 
η σύγχρονη εποχή. Με τη διάδοση των έξυπνων κινητών συσκευών, νέες προοπτικές και 
νέα εργαλεία αναδύονται για εκπαιδευτική χρήση. Ένα από αυτά είναι το περιβάλλον ανά-
πτυξης εφαρμογών με τίτλο «App Inventor» (εφευρέτης εφαρμογών), το οποίο έχει απο-
κτήσει μεγάλη δημοτικότητα μεταξύ των εκπαιδευτικών, λόγω των δυνατοτήτων του και της 
ευχρηστίας του για τη δημιουργία εκπαιδευτικών εφαρμογών. Στην παρούσα μελέτη, θα 
αναφερθούμε στα χαρακτηριστικά του App Inventor (ΑΙ), στο περιβάλλον δημιουργίας και 
σχεδίασης εφαρμογών, καθώς και συγγραφής κώδικα.  

Λέξεις - Κλειδιά: App Inventor, έξυπνες κινητές συσκευές, προγραμματισμός 

Εισαγωγή 

Κάθε δεκαετία εισάγει μια νέα και δυνητικά μετασχηματιστική τεχνολογία στη ζωή των αν-
θρώπων. Είδαμε τη διείσδυση της τηλεόρασης τη δεκαετία του 1960, τα βίντεο τη δεκαετία 
του 1970, τους υπολογιστές τη δεκαετία του 1980, τις παιχνιδομηχανές τη δεκαετία του 
1990, το Διαδίκτυο τη δεκαετία του 2000 και τις έξυπνες κινητές συσκευές (ΕΚΣ) το 2010. 
Στις μέρες μας ο κόσμος βιώνει μια επανάσταση της φορητής τεχνολογίας, η οποία ενδεχό-
μενα να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο με τον οποίο εκπαιδεύουμε τους μελλοντι-
κούς μαθητές. Η φορητή μάθηση (mobile learning) γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλής στους 
κόλπους της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας καθώς οι φορητές τεχνολογίες και οι εφαρμογές 
τους αποτελούν ένα εξαιρετικό μέσο για την επέκταση των εκπαιδευτικών ευκαιριών για 
τους μαθητές (Unesco, 2013, όπ. αναφ. στο Ορφανάκης & Παπαδάκης, 2014). Ο ΟΑΣΑ επι-
σημαίνει σε έκθεσή του με τίτλο «the world in your pocket» την αναδυόμενη δυναμική των 
κινητών συσκευών καθώς και την πανταχού παρούσα πρόσβαση στο Διαδίκτυο ως τις δύο 
τάσεις που είναι πιθανό να καθοδηγήσουν την εκπαίδευση και τη μάθηση τόσο σε επίσημο, 
όσο και ανεπίσημο επίπεδο (OECD, 2013). Ερευνητικά ευρήματα παρουσιάζουν μια ιδιαίτε-
ρα θετική στάση των μαθητών προς τις φορητές τεχνολογίες και ήδη παιδαγωγικές δραστη-
ριότητες με τη χρήση των ΕΚΣ δοκιμάζονται σε ευρεία έκταση από αρκετές χώρες (Ορφανά-
κης & Παπαδάκης, 2014). 

Οι Resnick et al. (2009), σχολιάζουν ότι έχει γίνει κοινός τόπος να αναφερόμαστε στους μα-
θητές μας με τον όρο «ψηφιακοί αυτόχθονες» (digital natives), λόγω της φαινομενικής άνε-
σής τους με τις ψηφιακές τεχνολογίες. Ωστόσο, οι ίδιοι ερευνητές αναρωτιούνται αν αυτή η 
φαινομενική άνεση π.χ. να «σερφάρουν» στο Διαδίκτυο, επιβεβαιώνει τον παραπάνω χα-
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ρακτηρισμό. Ελάχιστοι από τους σημερινούς μαθητές είναι σε θέση να δημιουργήσουν δικά 
τους ψηφιακά παιχνίδια, ή κινούμενα σχέδια. Είναι σαν οι μαθητές να ξέρουν να διαβάζουν 
αλλά όχι να γράφουν! Ο Resnick (2007) επισημαίνει ότι η ψηφιακή ευχέρεια σχετίζεται και 
με την ικανότητα σχεδίασης και δημιουργίας με τα νέα τεχνολογικά εργαλεία. Ωστόσο, για 
να αποκτήσουν την ικανότητα αυτή οι σημερινοί μαθητές, θα πρέπει να αποκτήσουν μια 
ικανότητα προγραμματισμού, η οποία εφοδιάζει τους μαθητές με πρόσθετα οφέλη, όπως 
την ικανότητα κριτικής σκέψης, τεχνικών επίλυσης προβλημάτων κ.ά. Για τους παραπάνω 
λόγους, με την εισαγωγή των προσωπικών υπολογιστών στα τέλη της δεκαετίας του 70 υ-
πήρχε αρκετός ενθουσιασμός για την εκμάθηση του προγραμματισμού σε όλα τα παιδιά. 
Το 1980 ο Seymour Papert μέσω του βιβλίου «Mindstorm: Children, Computers, and 
Powerful Ideas» παρουσίαζε τη Logo και τον προγραμματισμό ως ακρογωνιαίο λίθο για την 
αναθεώρηση των υπαρχουσών διδακτικών προσεγγίσεων στην εκπαίδευση (Resnick et al., 
2009). Οι αρχικές προσδοκίες γρήγορα διαψεύστηκαν με αποκορύφωμα την σημερινή κα-
τάσταση, στην οποία οι περισσότεροι άνθρωποι βλέπουν τον προγραμματισμό ως μια, τε-
χνική δραστηριότητα, κατάλληλη για ένα πολύ μικρό τμήμα του πληθυσμού. Οι Resnick et 
al. (2009), προσδιόρισαν 3 παράγοντες ως υπαίτιους. Καταρχάς, οι πρώτες γλώσσες προ-
γραμματισμού ήταν πολύ δύσκολες στη χρήση τους και οι μαθητές δυσκολεύονταν ιδιαίτε-
ρα στο συντακτικό τους. Δεύτερον, ο προγραμματισμός διδασκόταν σε συνδυασμό με ερ-
γασίες όπως η δημιουργία λιστών πρώτων αριθμών, δραστηριότητες οι οποίες ήταν ξένες 
με τα ενδιαφέροντα ή τις εμπειρίες των μαθητών, και τρίτον, το πλαίσιο διδασκαλίας του 
προγραμματισμού δεν μπορούσε να παράσχει επαρκή αιτιολόγηση ή ενθάρρυνση ανάλογη 
των απαιτήσεων και των αναγκών των μαθητών. 

Τα τελευταία χρόνια ερευνητικές προσπάθειες (π.χ. MIT Media Lab, 
http://www.media.mit.edu/) κατέληξαν στη δημιουργία και χρήση με επιτυχία από τις σχο-
λικές μονάδες, διάφορων περιβαλλόντων προγραμματισμού, τα οποία με παιγνιώδη τρόπο 
προσπαθούν να εξαλείψουν τα προβλήματα του παραδοσιακού τρόπου εκμάθησης προ-
γραμματισμού. Δημιουργήθηκαν περιβάλλοντα ανοιχτών μικρόκοσμων, όπως το Scratch, 
χρήσης μεθόδων αφήγησης, όπως η Alice, εξειδικευμένης εξόδου, όπως τα Lego 
Mindstorms Nxt, τρισδιάστατης απεικόνισης του κόσμου του παιχνιδιού, όπως τα MS Kodu 
και ποικίλα άλλα περιβάλλοντα, όπως το GameMaker, GameFoot, DesignBlocks, κ.ά. Οι 
Παπαδάκης, Καλογιαννάκης & Ζαράνης, (2013) αναφέρουν ότι «το κέντρο κινητής μάθησης 
του ΜΙΤ (http://mitmobilelearning.org/) αντιλαμβανόμενο αφενός τη ραγδαία διάδοση των 
ΕΚΣ και αφετέρου την ανάγκη δημιουργίας ενός περιβάλλοντος που θα επιτρέπει την εύκο-
λη δημιουργία εφαρμογών για τις συσκευές αυτές, προχώρησε στην «υιοθέτηση» από την 
Google, για την περαιτέρω ανάπτυξή του, ενός γραφικού περιβάλλοντος προγραμματισμού 
για συσκευές τύπου Android με την ονομασία App Inventor (ΑΙ»). Μέσω εφνός εύχρηστου 
drag & drop περιβάλλοντος εντολών, το ΑΙ προσφέρει καινοτόμες λύσεις στην προσέγγιση 
προγραμματιστικών τεχνικών, καθιστώντας τον προγραμματισμό εύκολο αλλά και με μεγα-
λύτερο ενδιαφέρον στα μάτια μαθητών και εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων και προ-
γραμματιστικού υπόβαθρου.  
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Το εκπαιδευτικό περιβάλλον App Inventor 

Το ΑΙ ανακοινώθηκε ως πειραματικό έργο των εργαστηρίων της Google (Google Labs) στα 
τέλη του 2009, ενώ συνέχισε την ανάπτυξή του υπό την εποπτεία της Google μέχρι τα τέλη 
του 2011. Επικεφαλής της ομάδας ανάπτυξης υπήρξε ο καθηγητής του MIT Harold Abelson 
(Abelson, 2009). Στις αρχές του 2012, ο ίδιος καθηγητής μετέφερε το έργο στο κέντρο μά-
θησης μέσω φορητών συσκευών του MIT (Mobile Learning Center) για δημόσια χρήση ως 
λογισμικό ανοικτού κώδικα. Ως απόρροια, μέσα σε 18 μόλις μήνες από την «υιοθέτησή» 
του από το MIT, το ΑΙ έχει προσελκύσει περισσότερους από 2 εκατομμύρια εγγεγραμμέ-
νους χρήστες, 40.000 από τους οποίους είναι ενεργοί σε εβδομαδιαία βάση. Οι 8 πρώτες 
χώρες χρηστών είναι οι: ΗΠΑ 18%, ΗΒ 17%, Ταιβάν 7%, Ιταλία 6%, Ισπανία 5%, Βραζιλία 5%, 
Γερμανία 4%, Ιαπωνία 3% (Pokress & Veiga, 2013). Το ΑΙ αποτελεί ένα νέο δωρεάν δικτυακό 
οπτικό περιβάλλον προγραμματισμού με πλακίδια (blocks), για τη δημιουργία εφαρμογών 
για έξυπνες κινητές συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android (Wolber, 2010). Η διεπαφή 
προγραμματισμού με πλακίδια θυμίζει έντονα το Scratch, το δημοφιλές εργαλείο προγραμ-
ματισμού του ΜΙΤ. Οι συγκεκριμένες εφαρμογές τρέχουν και σε προσομοιωτή (emulator). 
Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του ΑΙ είναι ότι δεν απαιτεί προγενέστερες γνώσεις προγραμ-
ματισμού (Hsu, Rice, & Dawley, 2012). Το περιβάλλον ανάπτυξης του ΑΙ υποστηρίζει τα 3 
δημοφιλή λειτουργικά συστήματα (Mac OS, Linux & Windows), ενώ οι εφαρμογές που έ-
χουν δημιουργηθεί με το ΑΙ μπορούν να εγκατασταθούν σε οποιοδήποτε συσκευή Android. 
Από τη σύλληψή του, το ΑΙ έχει αποκτήσει μεγάλη δημοτικότητα μεταξύ των εκπαιδευτικών 
ως εργαλείο μάθησης προγραμματιστικών εννοιών. Στο δικτυακό τόπο του περιβάλλοντος 
(http://appinventor.mit.edu/explore/stories.html) μπορεί κανείς να διαβάσει παραδείγματα 
χρήσης του AI για τη διδασκαλία του προγραμματισμού σε μαθητές και φοιτητές με διάφο-
ρα επίπεδα προγραμματιστικών γνώσεων, από το δημοτικό έως την τριτοβάθμια εκπαίδευ-
ση. Ακόμη πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι χρησιμοποιείται ως ένα εργαλείο μέσω του 
οποίου όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας μπορούν να ασκήσουν τη δημιουργικό-
τητά τους με τον πιο άμεσο και συνάμα οικονομικότερο τρόπο. Πριν την έλευση του ΑΙ, η 
δημιουργία μιας εφαρμογής Android ήταν μια αρκετά δύσκολη και εξειδικευμένη διαδικα-
σία, λόγω των πολλών απαιτήσεων και προϋποθέσεων, όπως η καλή γνώση της γλώσσας 
προγραμματισμού Java, καθώς και η ανάγκη εξοικείωσης με επαγγελματικά εργαλεία ανά-
πτυξης λογισμικού (π.χ. Eclipse, Android SDK, κ.ά.). Στο σχήμα 1 διακρίνεται η διαφορά στη 
δημιουργία μιας φορητής εφαρμογής αναπαραγωγής ήχου σε Java και στο ΑΙ και η πολυ-
πλοκότητα του παραγόμενου κώδικα που απαιτεί η «παραδοσιακή» προσέγγιση συγγρα-
φής προγραμμάτων. 

 
Σχήμα 1. Η διαφορά στη δημιουργία μιας εφαρμογής σε Java και Αpp Inventor (ΑΙ) 
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Με δεδομένη τη δημοφιλία και τη γενικευμένη παρουσία των έξυπνων κινητών συσκευών 
στον πληθυσμό, το ΑΙ φαίνεται να διαθέτει μεγάλες δυνατότητες προσέλκυσης μια ολόκλη-
ρης γενιάς μαθητών, φοιτητών και εκπαιδευτικών στην υπολογιστική σκέψη (Hsu, Rice & 
Dawley, 2012). Οι Pokress & Veiga (2013) αναφέρουν ότι εδώ και 4 έτη χρησιμοποιείται το 
ΑΙ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ αρκετά πανεπιστήμια, ιδίως 
στις ΗΠΑ, αναπροσαρμόζουν το πρόγραμμα σπουδών τους εισάγοντας το ΑΙ για τη διδα-
σκαλία του προγραμματισμού (http://mobile-csp.org/). Ο καθηγητής David Wolber (Wolber, 
2011) από το πανεπιστήμιο του San Francisco, ο οποίος διδάσκει μαθήματα πληροφορικής 
με τη χρήση του ΑΙ από το 2009, παραθέτει τους παρακάτω λόγους για τους οποίους άτομα 
δίχως προγραμματιστική εμπειρία μπορούν να δημιουργήσουν τις δικές τους εφαρμογές: 
α) εύκολο συντακτικό. Το ΑΙ βασίζεται στη χρήση πλακιδίων, ως εκ τούτου εξαλείφει την 
ανάγκη πληκτρολόγησης κώδικα. Μόνο ορισμένα πλακίδια ενώνονται μεταξύ τους μειώνο-
ντας τα συντακτικά και ορισμένα από τα λογικά λάθη, β) εύχρηστος τρόπος σχεδίασης της 
διεπαφής. Τόσο οι ενσωματωμένες συναρτήσεις (functions) όσο και τα αντικείμενα που 
δημιουργεί ο χρήστης είναι οργανωμένα σε κατηγορίες. Μόλις ο χρήστης εντοπίσει το στοι-
χείο που χρειάζεται, χρειάζεται απλά να το σύρει και να το τοποθετήσει στο κατάλληλο ση-
μείο στον συντάκτη (block editor), γ) σε πιο τεχνικό επίπεδο, τα events (συμβάντα) βρίσκο-
νται στο ανώτατο επίπεδο και δεν χρειάζεται κάποιος να ασχοληθεί με χρήση των listeners, 
όπως σε άλλες γλώσσες προγραμματισμού δ) ποικιλία συστατικών μερών (components). Το 
ΑΙ διαθέτει μια αρκετά πλούσια βιβλιοθήκη, η οποία ανανεώνεται συνεχώς.  

Οι Παπαδάκης, Καλογιαννάκης, & Ζαράνης (2013) αναφέρουν στα πλεονεκτήματα χρήσης 
του ΑΙ, ότι «προσφέρει επιπλέον κίνητρα στους μαθητές σε σχέση με το Scratch και το Alice 
εξαιτίας της φορητότητας και της πρακτικής χρήσης των εφαρμογών που δημιουργούνται, 
καθώς οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να δουν άμεσα τις εφαρμογές να τρέχουν στις έ-
ξυπνες κινητές τους συσκευές (ΕΚΣ)». Επιπλέον, η ύπαρξη emulator (προσομοιωτή) προσδί-
δει ευελιξία στη διδασκαλία του ΑΙ, αφού δεν καθιστά υποχρεωτική την ύπαρξη ΕΚΣ εντός 
του σχολικού εργαστηρίου πληροφορικής, εξαλείφοντας προβλήματα που σχετίζονται με 
την αγορά και συντήρηση εξοπλισμού αλλά και διδακτικού θορύβου και εφαρμογής της 
σχετικής νομοθεσίας.  

Όπως επισημαίνει ο Loukides (2010), σκοπός του ΑΙ είναι να επιτρέψει σε ανθρώπους οι 
οποίοι κανονικά δε θα προγραμμάτιζαν ποτέ, να δημιουργήσουν τις εφαρμογές τις οποίες 
επιθυμούν, δίχως κατ’ ανάγκην να είναι προγραμματιστές. Χαρακτηριστικά αναφέρει «Αυτό 
είναι επαναστατικό. Οι δημιουργοί του ΑΙ δεν προσπαθούν να χαμηλώσουν τον πήχη, τον 
έχουν πετάξει μακριά! Δε γνωρίζω αν το ΑΙ θα πετύχει, αλλά δεν παύει να είναι ένα ενδια-
φέρον πείραμα». O Lohr (2010), αναφερόμενος στη συνέντευξη του Hal Abelson στους New 
York Times τον Ιούλιο του 2010, επισημαίνει ότι ο γενικότερος σκοπός ανάπτυξης του App 
Inventor είναι να επιτρέψει στους χρήστες συσκευών με εγκατεστημένο λογισμικό Android 
να μετατραπούν από καταναλωτές σε δημιουργούς (Παπαδάκης, Καλογιαννάκης, & Ζαρά-
νης, 2013).  
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Το γραφικό περιβάλλον προγραμματισμού του App Inventor 

Προκειμένου κάποιος να δημιουργήσει ή να προσπελάσει μια δική του εφαρμογή στο ΑΙ, 
χρειάζεται απλά να επισκεφτεί το δικτυακό τόπο του ΑΙ (http://appinventor.mit.edu/). Σύμ-
φωνα με το App Inventor Learning Portal (2013), το ΑΙ αποτελείται από δύο διακριτά μέρη:  

1. Σχεδιαστής (Designer): ο χρήστης επιλέγει τα συστατικά μέρη για την εφαρμογή του 
και προσαρμόζει τις ιδιότητες του κάθε συστατικού. 

2. Συντάκτης (Blocks Editor): ο χρήστης τοποθετεί τα κομμάτια κώδικα προκειμένου να 
«πει» στα συστατικά μέρη του προγράμματος το πώς να «συμπεριφερθούν».  

Το ΑΙ παρέχει σχεδόν σε πραγματικό χρόνο τη δυνατότητα προσαρμογής στις ενέργειες του 
χρήστη, με αποτέλεσμα, ενώ ο χρήστης κάνει οποιαδήποτε τροποποίηση στην εφαρμογή 
του, να μπορεί άμεσα να παρατηρήσει την ενέργειά του στη συσκευή του ή στον προσο-
μοιωτή του περιβάλλοντος. Η λειτουργία αυτή είναι αρκετά διαφορετική από το παραδο-
σιακό περιβάλλον προγραμματισμού, στο οποίο τα προγράμματα έπρεπε να μεταγλωττι-
στούν και να εκτελεστούν εκ νέου έπειτα από κάθε νέα τροποποίηση. Όταν ο χρήστης ολο-
κληρώσει την εφαρμογή του, μπορεί είτε να τη συσκευάσει για να παραγάγει το τελικό 
πρόγραμμα σε μορφή .apk (Android Application Package) προκειμένου να το εγκαταστήσει 
στην Android συσκευή του, είτε να το αποθηκεύσει, είτε ακόμη να το διανείμει δωρεάν ή 
εμπορικά στο δικτυακό κατάστημα της Google (Google Play). Στο σχήμα 2 διακρίνεται η ο-
λοκληρωμένη δομή ανάπτυξης εφαρμογών του ΑΙ. 

 

Σχήμα 2. Η Δομή του συστήματος του App Inventor: Designer & Blocks Editor  

Εναλλακτικά, αν δεν υπάρχει διαθέσιμη κάποια συσκευή Android, ο χρήστης έχει τη δυνα-
τότητα να δημιουργήσει και να ελέγξει τη λειτουργία της εφαρμογής του χρησιμοποιώντας 
τον προσομοιωτή Android (σχήμα 3), το οποίο είναι ένα λογισμικό που τρέχει τοπικά στον 
υπολογιστή του χρήστη και συμπεριφέρεται ως ένα κινητό τηλέφωνο. Ουσιαστικά αποτελεί 
µια πλήρη εικονική συσκευή µε οθόνη αφής και επιπλέον κουμπιά, τα οποία εμφανίζονται 
ως πλήκτρα κάτω από την «οθόνη». Το μοναδικό αρνητικό του στοιχείο είναι ότι ως προσο-
μοιωτής είναι σχετικά αργός, σε σύγκριση με μια πραγματική φορητή συσκευή. 
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Σχήμα 3. Προσομοιωτής Αndroid 

Το βασικό περιβάλλον διεπαφής (interface) του AI είναι χωρισμένο σε τέσσερα διαφορετικά 
πλαίσια: την παλέτα (Palette), που εμπεριέχει όλα τα στοιχεία που μπορεί κάποιος χρήστης 
να εισάγει στην εφαρμογή του χωρισμένα σε κατηγορίες, τον σχεδιαστή (Viewer), ο οποίος 
ουσιαστικά αποτελεί την επιφάνεια σχεδιασμού, τα συστατικά μέρη (Components), µια 
δενδροειδή δομή των στοιχείων που έχει χρησιμοποιήσει ο χρήστης και τις ιδιότητες 
(Properties), που αποτελούν το πλαίσιο παραμετροποίησης του κάθε component. Η σχεδί-
αση γίνεται τμηματικά, µ’ ένα απλό σύρσιμο (drag & drop) των συστατικών μερών 
(components) στη θέση που ο χρήστης επιθυμεί επί της οθόνης της συσκευής του. Μετά την 
εισαγωγή ενός στοιχείου προτείνεται η ρύθμιση των επιμέρους παραμέτρων του. Έχοντας 
ολοκληρώσει ο χρήστης μια πρώτη σχεδίαση της εφαρμογής με την τοποθέτηση διαφόρων 
συστατικών στην περιοχή σχεδίασης, απαιτείται να συνδεθούν αυτά μεταξύ τους, προκει-
μένου η εφαρμογή να γίνει πιο λειτουργική. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση του συντάκτη 
(Blocks Editor). Από την ενότητα MyBlocks, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να βρει τη λίστα 
µε τα συστατικά μέρη (components) που έχει χρησιμοποιήσει. Κάθε οντότητα διαθέτει ένα 
σετ από μεθόδους που απεικονίζονται ως ειδικά και διαφορετικά κομμάτια puzzle. Τα 2 
διακριτά μέρη του ΑΙ παρουσιάζονται στο σχήμα 4 που ακολουθεί. 

  

Σχήμα 4. Βασικό περιβάλλον διεπαφής (interface) και ο συντάκτης (blocks editor) του AΙ  

Ήδη από τις αρχές του τρέχοντος έτους, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα εφόσον το επιθυ-
μούν να εργαστούν στη νέα δοκιμαστική έκδοση του ΑΙ με την ονομασία App Inventor 2 
(beta) παράλληλα με την αρχική έκδοση η οποία μετονομάστηκε σε App Inventor Classic. H 
νέα έκδοση, δίχως να μεταβάλλει τη φιλοσοφία ανάπτυξης εφαρμογών, φέρει αρκετές βελ-
τιώσεις και νέα χαρακτηριστικά, μετατρέποντας σε ακόμη πιο ευχάριστη εμπειρία τη δη-
μιουργία εφαρμογών για έξυπνες φορητές συσκευές (ai2.appinventor.mit.edu). 
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Εκπαιδευτική αξιοποίηση 

Παρά το σύντομο διάστημα ύπαρξης του ήδη και στην χώρα μας έχουν ξεκινήσει οι πρώτες 
προσπάθειες παιδαγωγικής αξιοποίησης του ΑΙ για τη διδασκαλία του προγραμματισμού. 
Οι Παπαδάκης & Ορφανάκης (2013) και Ορφανάκης & Παπαδάκης (2014) τα τελευταία δυο 
έτη χρησιμοποιούν το ΑΙ για τη διδασκαλία του προγραμματισμού και στις τρεις τάξεις του 
Γενικού Λυκείου. Τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά καθώς οι ερευνητές κατέγραψαν 
ενίσχυση των κινήτρων των μαθητών για την επιτυχή ολοκλήρωση των διαφόρων δραστη-
ριοτήτων δίχως διαφυλικές διαφοροποιήσεις. Επιπρόσθετα σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα με 
την συμμετοχή μαθητών οι οποίοι φοιτούν σε Επαγγελματικά και Γενικά Λύκεια προκειμέ-
νου να διαπιστωθεί αν η διδασκαλία του AI αυξάνει την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων 
των μαθητών σε σύγκριση µε παρεμφερή περιβάλλοντα, όπως π.χ. το Scratch. Η επίσημη 
πολιτεία έχοντας αναγνωρίσει την εκπαιδευτική αξία του περιβάλλοντος έχει ενσωματώσει 
στο επίσημο επιμορφωτικό υλικό για τον κλάδο ΠΕ19/20 στα πλαίσια της επιμόρφωσης Β’ 
επιπέδου τέσσερα διδακτικά σενάρια τα οποία υλοποιούνται με τη χρήση του ΑΙ και απευ-
θύνονται σε εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαί-
δευση (ΕΑΙΤΥ, 2013). 

Συμπεράσματα - Προοπτικές 

Η παρούσα εργασία είναι μια πρώτη προσέγγιση γνωριμίας με το περιβάλλον ΑΙ. Θεωρούμε 
ότι οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων, ακόμα και αν δεν είναι εξοικειωμένοι με την αλ-
γοριθμική σκέψη και τις προγραμματιστικές τεχνικές, θα βρουν στο ΑΙ ένα εύχρηστο εργα-
λείο με το οποίο θα μπορέσουν να υλοποιήσουν καινοτόμες ιδέες, προκειμένου να εμπλου-
τίσουν το διδακτικό τους υλικό. Αφ' ετέρου θεωρούμε ότι οι μαθητές της Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αλλά και οι φοιτητές των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, θα εν-
θουσιαστούν με το γραφικό περιβάλλον του ΑΙ και τις εφαρμογές του, μιας και η φύση των 
συσκευών στις οποίες απευθύνεται είναι κομμάτι της καθημερινότητάς τους.  
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Περίληψη 

Το σενάριο διδασκαλίας που ακολουθεί επιχειρεί να αξιοποιήσει τις ΤΠΕ στη διδασκαλία της 
ενότητας «Προφορικός και Γραπτός Λόγος – Διάλογος» της Α´ Λυκείου, με στόχο αφενός τη 
μελέτη της σχέσης του προφορικού με το γραπτό λόγο και της συνύπαρξής τους στον 
πολυτροπικό λόγο, και αφετέρου την εστίαση στην παραγωγή προφορικού και γραπτού 
διαλόγου. Συγκεκριμένα, επιχειρείται αρχικά η αξιοποίηση πολυμεσικού διαδικτυακού 
υλικού με στόχο την επισήμανση στοιχείων του προφορικού και του γραπτού λόγου, κυρίως 
εκείνων στα οποία δε δίνεται η αναγκαία έμφαση στο σχολικό βιβλίο. Στη συνέχεια 
επιχειρείται σύγκριση του, προσχεδιασμένου ή μη, προφορικού με το γραπτό λόγο και 
ελέγχεται αν ευσταθούν σχετικές στερεοτυπικές απόψεις. Ακολουθεί βιωματική δημιουργία 
πολυτροπικού κειμένου που συνδυάζει τον προφορικό και το γραπτό λόγο με μη λεκτικούς-
εικονικούς επικοινωνιακούς κώδικες. Διερευνάται τέλος η αξιοποίηση των παραπάνω 
μορφών λόγου στη δημιουργία εποικοδομητικού διαλόγου, η ανίχνευση της δυναμικής του 
τηλεοπτικού διαλόγου, η ανάδειξη της σημασίας του διαλόγου στις διάφορες εκφάνσεις της 
ατομικής και συλλογικής ζωής, και, τέλος, η ιχνηλασία των στοιχείων του λογοτεχνικού 
διαλόγου. 

Λέξεις - Κλειδιά: Σενάριο διδασκαλίας, προφορικός λόγος, γραπτός λόγος, πολυτροπικός 
λόγος, διάλογος 

Οι στόχοι της διδακτικής πρότασης 

Η παρούσα διδακτική πρόταση στοχεύει καταρχάς στο να ασκηθούν οι μαθητές στον 
εντοπισμό των εξωγλωσσικών και παραγλωσσικών γνωρισμάτων του προφορικού λόγου, να 
ανιχνεύσουν τη σκοπιμότητα και την αποτελεσματικότητά τους κατά την προφορική ομιλία 
και να αντιληφθούν το ρόλο τους ως στοιχείων δηλωτικών της ιδιοσυγκρασίας και 
ψυχοσυναισθηματικής κατάστασης των ομιλητών. Οι μαθητές ασκούνται επιπλέον στην 
απομαγνητοφώνηση του προφορικού λόγου με στόχο την κατανόηση της σχέσης των 
παραγλωσσικών στοιχείων του προφορικού λόγου με τα σημεία στίξης του γραπτού. 
Ακολουθεί σύγκριση του προφορικού με το γραπτό λόγο ως προς τη σχέση πομπού-δέκτη, 
τη χρονική διάρκεια του λόγου, το λεξιλόγιο, τη διατύπωση, τη σύνταξη, την οργάνωση, τη 
συνοχή και τη συνεκτικότητα του λόγου, με στόχο τη διερεύνηση της προτεραιότητας μιας 
από τις δύο μορφές λόγου, προφορικής και γραπτής, ή την ισοτιμία τους, και του ελέγχου 
της επικρατούσας άποψης ότι ο προφορικός λόγος είναι αφρόντιστος και ο γραπτός 
επιμελημένος. Το διδακτικό σενάριο στοχεύει επιπλέον στην παραγωγή πολυτροπικού 
(multimodal) λόγου και τη σύγκριση των χαρακτηριστικών του με εκείνα του προφορικού 
και του γραπτού λόγου. Στη στοχοθεσία της διδακτικής πρότασης ανήκει και η μελέτη του 
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ρόλου του συντονιστή και των ομιλητών σε ένα διάλογο, εξειδικεύοντας στον τηλεοπτικό 
διάλογο, και η ταυτόχρονη διερεύνηση της δυνατότητας των τηλεθεατών να έχουν πλήρη 
εποπτεία των τεκταινομένων. Στους γνωστικούς στόχους του σεναρίου συμπεριλαμβάνεται, 
τέλος, η κατανόηση της συνεισφοράς του διαλόγου στις διαπροσωπικές και συλλογικές 
σχέσεις, καθώς και η ανίχνευση της λειτουργίας του διαλόγου στα λογοτεχνικά κείμενα. 

Στους παιδαγωγικούς στόχους της διδακτικής πρότασης περιλαμβάνεται η ανάπτυξη 
συνεργατικών και ομαδικών δεξιοτήτων, η προσέγγιση της γνώσης με αυτενέργεια και η 
οικοδόμηση της γνώσης μέσω διερευνητικής, ανακαλυπτικής και βιωματικής μάθησης. Ο 
εκπαιδευτικός στοχεύει στην καλλιέργεια των στοιχείων πολλαπλής ευφυίας (Gardner, 
1983) με έμφαση στη γλωσσική, τη διαπροσωπική και την ενδοπροσωπική. Η αξιοποίηση 
των ΤΠΕ στην οποία στοχεύει η συγκεκριμένη διδακτική πρόταση συνεπάγεται και ανάπτυξη 
δεξιοτήτων αποτελεσματικής αναζήτησης στο διαδίκτυο και επιλογής της κατάλληλης 
πληροφορίας, με ταυτόχρονη καλλιέργεια κριτικής σκέψης (Haskins, 2006) και κριτικού 
γραμματισμού μέσω της τήρησης κριτικής στάσης απέναντι στο εκάστοτε εμφανές ή 
λανθάνον πολιτισμικό και ιδεολογικό υπόβαθρο του διαδικτυακού περιβάλλοντος 
(Κουτσογιάννης, Παυλίδου & Χαλισιάνη, 2011). 

Μεθοδολογία της διδασκαλίας και ενδεικτική κατανομή των δραστηριοτήτων 

Αρχικά οι μαθητές παραλαμβάνουν ένα κοινό φύλλο εργασίας, με το οποίο 
πληροφορούνται για τη μέθοδο που θα ακολουθήσουν και το αρχείο επεξεργαστή κειμένου 
που θα δημιουργήσουν. Στη συνέχεια, ακολουθώντας την ομαδοσυνεργατική μέθοδο, οι 
μαθητές ερευνούν το διαδίκτυο χωρισμένοι σε μικρές ομάδες, μέσα στις οποίες 
συναποφασίζουν και συνεργάζονται (Ματσαγγούρας, 2008) για την παραγωγή τόσο 
γραπτού λόγου όσο και προσχεδιασμένου προφορικού λόγου, κατά την εκπόνηση των 
δραστηριοτήτων των φύλλων εργασίας και κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της 
έρευνάς τους στην ολομέλεια. Παράλληλα, τους δίνεται η δυνατότητα να αναστοχαστούν 
κατ´ ιδίαν και να παραγάγουν γραπτό, πολυτροπικό ή διαλογικό λόγο σε ατομική εργασία 
στο σπίτι, τον οποίο καλούνται να αναρτήσουν στο ιστολόγιο του σχολείου ή της τάξης τους, 
στη δημιουργία του οποίου ενθαρρύνεται η συμμετοχή τους (Huffaker, 2005). Κατά τη 
διεξαγωγή της έρευνας είναι απαραίτητη η εξοικείωση των μαθητών με την έρευνα στο 
διαδίκτυο και με τη χρήση του προγράμματος επεξεργασίας κειμένου. Kαθόλη τη διάρκεια 
της μαθησιακής διαδικασίας ο εκπαιδευτικός στήνει “σκαλωσιές” (scaffolding) οξύνοντας τις 
ικανότητες των μαθητών (Bruner, 2007) και ο ρόλος του είναι διαμεσολαβητικός, 
συμβουλευτικός (Ματσαγγούρας, 2003) και ενθαρρυντικός της δημιουργίας γραπτού, 
προφορικού, πολυτροπικού λόγου και διαλόγου σε αλληλεπίδραση με τα 
προσλαμβανόμενα διαδικτυακά ερεθίσματα. Ως εμψυχωτής της συνεργατικής και 
ανακαλυπτικής μάθησης, ο εκπαιδευτικός αξιοποιεί τις ΤΠΕ ανιχνεύοντας τη “ζώνη της 
επικείμενης ανάπτυξης” (zone of proximal development) των μαθητών κατά τη διαδικασία 
ωρίμανσης των λειτουργιών (Vygotsky, 2000) που προσδιορίζουν την κατανόηση των 
στοιχείων του προφορικού και γραπτού λόγου, του πολυτροπικού λόγου και του διαλόγου.  

Σε κάθε φύλλο εργασίας προηγείται μια φάση προετοιμασίας και ακολουθούν τρεις φάσεις 
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εργασίας. Κατά τη φάση της προετοιμασίας οι μαθητές εντοπίζουν και μελετούν τους 
προτεινόμενους σημειωτικούς πόρους. Στην πρώτη φάση, αφού χωριστούν σε ομάδες, 
επεξεργάζονται κριτικά τα στοιχεία που συνέλεξαν κατασκευάζοντας πίνακες, 
καταγράφοντας συμπεράσματα, συντάσσοντας άρθρα, κρατώντας γραπτές σημειώσεις, 
δημιουργώντας προσχεδιασμένο προφορικό λόγο και εμπλουτίζοντας διαρκώς με νέα 
δεδομένα τα έγγραφα που δημιούργησαν. Στη δεύτερη φάση οι μαθητές εργάζονται στην 
ολομέλεια, παρουσιάζοντας τις εργασίες που εκπόνησαν και τα συμπεράσματα στα οποία 
κατέληξαν μετά την επεξεργασία των δεδομένων τους. Ακολουθεί συζήτηση των απόψεών 
τους και αναστοχασμός πάνω στα συμπεράσματα που συνήγαγε η κάθε ομάδα, ελέγχοντας 
το βαθμό σύγκλισης ή απόκλισής τους. Σε κάθε επόμενο φύλλο εργασίας αξιοποιούνται τα 
συμπεράσματα των προηγούμενων φύλλων. Τέλος, στην τρίτη φάση, οι μαθητές εργάζονται 
ατομικά ή και σε μικρές ή μεγαλύτερες ομάδες σε κατ' οίκον εργασία, αξιοποιώντας τα 
στοιχεία που προέκυψαν από τις προηγούμενες φάσεις και δημιουργώντας διαφορετικά 
είδη κειμένων, τα οποία αναρτούν στο ιστολόγιο του σχολείου ή της τάξης τους. 

Αναλυτικότερα, στο πρώτο φύλλο εργασίας επιχειρείται η διερεύνηση των στοιχείων της 
ομιλίας. Αρχικά χρησιμοποιούνται στοιχεία από την Πύλη και τον Κόμβο για την ελληνική 
γλώσσα για την ανίχνευση εξωγλωσσικών και παραγλωσσικών στοιχείων του προφορικού 
λόγου. Στη συνέχεια εντοπίζεται από τους μαθητές ένα βίντεο-παρωδία από το You Tube, 
που μοντάρει αποσπάσματα των ομιλιών στη Βουλή των βουλευτών Λιάνας Κανέλλη και 
Άδωνη Γεωργιάδη με αποσπάσματα από ταινία με πρωταγωνιστές τους ηθοποιούς 
Κωνσταντίνο Τζούμα και Νίκο Σεργιανόπουλο. Το βίντεο αξιοποιείται προκειμένου να 
εντοπιστεί η σκοπιμότητα και η αποτελεσματικότητα της χρήσης των εξωγλωσσικών και 
παραγλωσσικών στοιχείων κατά την προφορική ομιλία, καθώς και η σχέση τους με την 
ιδιοσυγκρασία ή την ψυχοσυναισθηματική κατάσταση των ομιλητών. Διερευνάται τέλος ο 
τρόπος εκμετάλλευσης από το δημιουργό του βίντεο των εξωγλωσσικών και 
παραγλωσσικών στοιχείων του προφορικού λόγου. 

Στο δεύτερο φύλλο εργασίας επιχειρείται η σύγκριση του προφορικού με το γραπτό λόγο. 
Οι μαθητές παρακολουθούν ένα βίντεο από το You Tube, στο οποίο ο καθηγητής Γιώργος 
Μπαμπινιώτης παραχωρεί συνέντευξη στη δημοσιογράφο Οντίν Λιναρδάτου σχετικά με τη 
στάση των μαθητών απέναντι στο σχολείο. Το βίντεο αξιοποιείται προκειμένου οι μαθητές 
να μετατρέψουν αυθεντικό προφορικό λόγο από τηλεοπτική συνέντευξη σε γραπτό 
ακολουθώντας τις συμβάσεις του γραπτού λόγου, να διερευνήσουν τη λειτουργία του 
επιτονισμού και των παύσεων και να συσχετίσουν τα παραγλωσσικά στοιχεία του 
προφορικού λόγου με τα σημεία στίξης του γραπτού. Διερευνάται ταυτόχρονα η 
δυνατότητα διάκρισης μιας αυθόρμητης από μια προσχεδιασμένη συνέντευξη μέσω της 
επισήμανσης των παραγλωσσικών στοιχείων του λόγου του ομιλητή. Στη συνέχεια 
διενεργείται σύγκριση των γνωρισμάτων του προφορικού και του γραπτού λόγου και 
διερευνάται η προτεραιότητα ενός από τα δύο είδη λόγου ή η ισοτιμία τους, με την 
αξιοποίηση διαδικτυακών κειμένων από την Πύλη για την ελληνική γλώσσα και την 
εφημερίδα Το Βήμα. Επιχειρείται κατόπιν έλεγχος της στερεοτυπικής σχέσης πρόχειρος 
προφορικός–επιμελημένος γραπτός λόγος με αναστοχασμό των μαθητών πάνω στα κείμενα 

159/235

_________________________________________________________________________________________________________ 
I S S N : 1 7 9 2 - 4 1 4 6        Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Α Κ Ο    Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο     i - T E A C H E R       9ο   Τ Ε Υ Χ Ο Σ   -  Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ   2 0 1 4



που οι ίδιοι δημιούργησαν. Στο τέλος καλούνται οι μαθητές να δημιουργήσουν και να 
αναρτήσουν στο ιστολόγιο του σχολείου τους ένα πολυτροπικό κείμενο (Κουτσογιάννης κ.ά, 
2011) με στόχο τη σύγκριση του προφορικού και γραπτού λόγου με τον πολυτροπικό 
(Χοντολίδου, 1999) όσον αφορά το βαθμό πρόσληψης του μηνύματος καθενός από τα 
παραπάνω είδη κειμένων από το δέκτη και την ενσυνείδητη ή ασυνείδητη επίδραση που 
ασκούν σε αυτόν.  

Στο τρίτο φύλλο εργασίας το ενδιαφέρον των μαθητών εστιάζεται στη λειτουργία του 
διαλόγου σε μια τηλεοπτική συζήτηση. Οι μαθητές παρακολουθούν από το You Tube ένα 
βίντεο τηλεοπτικής συζήτησης με θέμα τα προβλήματα της παιδείας. Μέσω του βίντεο 
ανιχνεύεται η λειτουργία του διαλόγου, ο ρόλος των εξωγλωσσικών στοιχείων του ομιλητή, 
ο ρόλος του συντονιστή στην κατανομή του τηλεοπτικού χρόνου, η προσαρμογή του λόγου 
των ομιλητών στον τηλεοπτικό χωροχρόνο, αλλά και ο ρόλος της σκηνοθετικής οπτικής στην 
παρουσίαση του διαλόγου. Επιχειρείται στη συνέχεια να αναδειχθεί η σημασία του 
διαλόγου στις διαπροσωπικές και τις συλλογικές σχέσεις. Για το σκοπό αυτό αξιοποιείται 
υλικό από τις εικόνες της Wikipedia, συγκεκριμένα ένας πίνακας ζωγραφικής του Jacques-
Louis David, και οπτικά ερεθίσματα από το διαδίκτυο. Τέλος, γίνεται προσπάθεια να 
αξιοποιηθούν κείμενα από τα σχολικά βιβλία της Λογοτεχνίας, προκειμένου αφενός να 
διερευνηθεί ο ρόλος του διαλόγου σε αφηγηματικά και θεατρικά κείμενα και αφετέρου να 
παραχθεί διαλογικό κείμενο με τη μορφή συνέντευξης από τους ίδιους τους μαθητές.  

Κοινό φύλλο εργασίας 

Αφού συνεννοηθείτε μεταξύ σας, να χωριστείτε σε 6 ομάδες και να ορίσετε από την κάθε 
ομάδα έναν μαθητή ως γραμματέα, υπεύθυνο για την έρευνα στο διαδίκτυο και την τήρηση 
των αρχείων που δημιουργείτε, και έναν μαθητή στο ρόλο του συντονιστή όλων των 
επόμενων συζητήσεων, εργασιών και παρουσιάσεών σας. Τέλος, η κάθε ομάδα να 
δημιουργήσει έναν φάκελο με τον τίτλο “Προφορικός και Γραπτός Λόγος - Διάλογος”, στον 
οποίο θα αποθηκεύονται στο εξής όλα τα έγγραφα του επεξεργαστή κειμένου. 

1ο Φύλλο Εργασίας: Διερεύνηση των στοιχείων της ομιλίας 

Φάση προετοιμασίας: Εργασία σε ολομέλεια 

1. Να επισκεφθείτε την Πύλη για την ελληνική γλώσσα (www.greek-language.gr) και, αφού 
εντοπίσετε στο Λεξικό γλωσσολογικών όρων το λήμμα “παραγλωσσικά” στοιχεία, 
http://www.greek-
language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/glossology/show.html?id=257, να 
διαβάσετε προσεκτικά τις παρεχόμενες πληροφορίες. Να συμβουλευθείτε σχετικά και την 
οικεία ενότητα του σχολικού σας εγχειριδίου. 

2. Να επισκεφθείτε το Υou Τube (www.youtube.com) και στην αναζήτηση να 
πληκτρολογήσετε: “Ένας ντεκορατέρ για τη Βουλή (Κανέλλη-Γεωργιάδης)”, 
https://www.youtube.com/watch?v=WwjDxFfskho (διάρκεια του βίντεο 2´. 42´´). 
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Α´ Φάση: Εργασία κατά ομάδες 

1. Η κάθε ομάδα να κατασκευάσει έναν πίνακα στο πρόγραμμα επεξεργαστή κειμένου, 
όπου θα διακρίνει τα παραγλωσσικά και τα εξωγλωσσικά στοιχεία του προφορικού λόγου, 
με βάση τις πληροφορίες που συνέλεξε από την Πύλη για την ελληνική γλώσσα, 

2. Με βάση το βίντεο που παρακολουθήσατε να καταγράψετε, όπως προτείνεται στη 
συνέχεια, τα παραγλωσσικά και εξωγλωσσικά στοιχεία του προφορικού λόγου των 
προσώπων που εμφανίζονται, ελέγχοντας και εμπλουτίζοντας τα στοιχεία του πίνακα που 
έχετε κατασκευάσει και καταγράφοντας τα συμπεράσματά σας. 

 1η και 2η ομάδα: της Λιάνας Κανέλλη. Τι συμπεράσματα βγάζετε για την 
ψυχοσυναισθηματική της κατάσταση; 

 3η και 4η ομάδα: του Άδωνη Γεωργιάδη. Τι συμπεράσματα βγάζετε για την 
ψυχοσυναισθηματική του κατάσταση; 

 5η και 6η ομάδα: του Κωνσταντίνου Τζούμα και του Νίκου Σεργιανόπουλου. 
Λαμβάνοντας υπόψη σας το γεγονός ότι είναι ηθοποιοί, τι συμπεράσματα βγάζετε 
για την ψυχοσυναισθηματική κατάσταση των ανθρώπων που υποδύονται; 

Β´ Φάση: Εργασία σε ολομέλεια 

1. Αρχικά, να παρουσιάσετε κατά ομάδες στην ολομέλεια τα αποτελέσματα της έρευνάς 
σας. 

2. Στη συνέχεια, στηριζόμενοι στα παραπάνω αποτελέσματα, να συζητήσετε σχετικά με το 
ρόλο των παραγλωσσικών και εξωγλωσσικών στοιχείων ως στοιχείων δηλωτικών είτε της 
γενικότερης ιδιοσυγκρασίας είτε της ψυχοσυναισθηματικής κατάστασης των ομιλητών σε 
μια συγκεκριμένη στιγμή. Να καταγράψετε τα συμπεράσματα της συζήτησης στο έγγραφό 
σας με τη μορφή σημειώσεων από προφορικό λόγο. 

3. Τέλος, να διερευνήσετε το λόγο δημιουργίας του συγκεκριμένου βίντεο, λαμβάνοντας 
υπόψη σας ότι πρόκειται για συρραφή, και να συζητήσετε τον τρόπο με τον οποίο 
εκμεταλλεύτηκε ο δημιουργός του τα παραγλωσσικά και εξωγλωσσικά στοιχεία των 
ομιλητών για να πετύχει το σκοπό του. Να καταγράψετε τα συμπεράσματα της συζήτησης 
στο έγγραφό σας με τη μορφή σημειώσεων από προφορικό λόγο. 

Γ´ Φάση: Εργασία για το σπίτι 

Αξιοποιώντας τις σημειώσεις σας να γράψετε ένα άρθρο, στο οποίο θα αναφέρεστε στη 
σημασία και το ρόλο των παραγλωσσικών και εξωγλωσσικών γνωρισμάτων του προφορικού 
λόγου ενός ομιλητή. Να αναρτήσετε τα άρθρα σας στο ιστολόγιο του σχολείου ή της τάξης 
σας.  
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2ο Φύλλο Εργασίας: Συγκρίνω τον προφορικό με το γραπτό λόγο 

Φάση προετοιμασίας: Εργασία σε ολομέλεια 

1. Να μπείτε στο Υou Τube (www.youtube.com), στην αναζήτηση να πληκτρολογήσετε την 
ερώτηση “Πώς θα αγαπήσουν τα παιδιά μας το σχολείο;”, 
https://www.youtube.com/watch?v=jRSjd8HRaKE (διάρκεια του βίντεο 9´. 52´´) και να 
παρακολουθήσετε το απόσπασμα από τη συνέντευξη που έδωσε ο καθηγητής Γιώργος 
Μπαμπινιώτης στη δημοσιογράφο Οντίν Λιναρδάτου. 

2. Να καταγράψετε στο έγγραφό σας το απόσπασμα της συνέντευξης που περιλαμβάνει την 
απάντηση του καθηγητή στην ερώτηση της δημοσιογράφου σχετικά με το μεγάλο αριθμό 
μαθημάτων και τη βαθμολογία των μαθητών στο σχολείο (“κ Λιναρδάτου ... καλύτερη 
δυνατότητα αξιολόγησης”, διάρκεια βίντεο 6´.50´´ - 8.00´). 

Α´ Φάση: Εργασία κατά ομάδες 

1η δραστηριότητα: Απόδοση προφορικού λόγου σε γραπτό 

1. Αφού χωριστείτε σε ομάδες, να συμβουλευθείτε το σχολικό εγχειρίδιο σχετικά με την 
απομαγνητοφώνηση του προφορικού λόγου και τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται για να 
δηλωθούν τα παραγλωσσικά στοιχεία. Στη συνέχεια, στο κείμενο που καταγράψατε να 
σημειώσετε τα παραγλωσσικά γνωρίσματα του προφορικού λόγου, χρησιμοποιώντας τα 
κατάλληλα κάθε φορά σύμβολα, όπως προτείνεται παρακάτω για κάθε ομάδα: 

 1η, 2η και 3η ομάδα: στοιχεία επιτονισμού 

 4η, 5η και 6η ομάδα: στοιχεία παύσης 

2. Να σκεφτείτε πάνω στα παρακάτω ερωτήματα και να κρατήσετε σημειώσεις στο έγγραφό 
σας με τη μορφή προσχεδιασμένου προφορικού λόγου: Τι μορφή θα είχε το κείμενο, αν 
επρόκειτο για προσχεδιασμένο προφορικό λόγο, αν δηλαδή ο καθηγητής Γιώργος 
Μπαμπινιώτης είχε προετοιμάσει τις απαντήσεις του στη δημοσιογράφο; Υπάρχει η 
δυνατότητα να διακριθεί μια αυθόρμητη από μια προσχεδιασμένη συνέντευξη; 

3. Στη συνέχεια, να αποδώσετε το κείμενο του απομαγνητοφωνημένου προφορικού λόγου 
σε γραπτό, κάνοντας τις απαραίτητες παρεμβάσεις στη διατύπωση, χωρίζοντας 
παραγράφους και αντικαθιστώντας τα σύμβολα των παραγλωσσικών στοιχείων με σημεία 
στίξης, αξιοποιώντας και τις σχετικές πληροφορίες του βιβλίου σας. Τι παρατηρείτε για τη 
σχέση των παραγλωσσικών στοιχείων του προφορικού λόγου με τα σημεία στίξης του 
γραπτού λόγου; Να γράψετε τις παρατηρήσεις σας στο έγγραφό σας με τη μορφή 
προσχεδιασμένου προφορικού λόγου.  

2η δραστηριότητα: Γνωρίσματα προφορικού και γραπτού λόγου 

1. Να μπείτε στον Κόμβο για την ελληνική γλώσσα και από την ενότητα Γλώσσα: Θεωρία-
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Διδασκαλία> Οδηγός>Περιεχόμενα να εντοπίσετε το κείμενο “Προφορικός και Γραπτός 
λόγος” του Περικλή Πολίτη, 
http://www.komvos.edu.gr/glwssa/odigos/thema_a10/a_10_thema.htm, εστιάζοντας στα 
χαρακτηριστικά του προφορικού και του γραπτού λόγου. Ταυτόχρονα να κρατήσετε στο 
έγγραφό σας σημειώσεις από γραπτό λόγο. 

2. Να κατασκευάσετε έναν νέο πίνακα στο έγγραφό σας, όπου θα συγκρίνετε τον προφορικό 
με το γραπτό λόγο με βάση το παραπάνω κείμενο του Περικλή Πολίτη και τα κείμενα που 
δημιουργήσατε στην προηγούμενη δραστηριότητα. Να λάβετε υπόψη σας τη σχέση 
πομπού-δέκτη, τη χρονική διάρκεια του λόγου, το λεξιλόγιο, τη διατύπωση, τη σύνταξη, την 
οργάνωση, τη συνοχή και τη συνεκτικότητα στα δύο είδη λόγου. Να συμβουλευθείτε 
σχετικά και τις πληροφορίες του βιβλίου σας. Σε ποια συμπεράσματα καταλήγετε για τη 
σχέση των δύο ειδών λόγου; Να γράψετε τις παρατηρήσεις σας στο έγγραφό σας με τη 
μορφή προσχεδιασμένου προφορικού λόγου. 

3η δραστηριότητα: Είναι ισότιμοι ο προφορικός και ο γραπτός λόγος; 

1. Να μπείτε στην Πύλη για την ελληνική γλώσσα και ακολουθώντας τη διαδρομή Θεωρία 
και Ιστορία>Εγκυκλοπαιδικός οδηγός>Περιεχόμενα>Προφορικός και γραπτός 
λόγος>Περισσότερες πληροφορίες να διαβάσετε το κείμενο 1 “Η προτεραιότητα του 
προφορικού λόγου” του Περικλή Πολίτη, http://www.greek-
language.gr/greekLang/studies/guide/thema_a10/01.html. 

2. Να μπείτε στη διεύθυνση http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=118742 της 
εφημερίδας Το Βήμα και να διαβάσετε το άρθρο “Έπεα πτερόεντα” του καθηγητή Δημήτρη 
Μαρωνίτη. 

3. Με αφόρμηση τα παραπάνω κείμενα να συζητήσετε κατά ομάδες σχετικά με την 
προτεραιότητα ενός από τα δύο είδη λόγου ή την ισοτιμία τους. Η κάθε ομάδα να 
καταγράψει τα επιχειρήματά της στο έγγραφό της με τη μορφή σημειώσεων 
προσχεδιασμένου προφορικού λόγου. 

 1η και 2η ομάδα: προτεραιότητα του προφορικού λόγου 

 3η και 4η ομάδα: προτεραιότητα του γραπτού λόγου 

 5η και 6η ομάδα: ισοτιμία των δύο ειδών λόγου 

Β´ Φάση: Εργασία σε ολομέλεια 

1. Ο γραμματέας κάθε ομάδας να εκθέσει τα επιχειρήματα που κατέγραψε η ομάδα του, 
από την προηγούμενη δραστηριότητα υποθέτοντας ότι κάνει μια ομιλία για το ίδιο θέμα 
στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου σας. Εφόσον πρόκειται για προσχεδιασμένο 
προφορικό λόγο, φροντίστε να αξιοποιήσετε τα παραγλωσσικά και εξωγλωσσικά 
γνωρίσματα της ομιλίας, ώστε η εισήγησή σας να γίνει ζωντανή και ενδιαφέρουσα για τους 
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συμμαθητές σας. Σε ποιο συμπέρασμα καταλήγετε σχετικά με την ισοτιμία ή μη των δύο 
ειδών λόγου; Συζητήστε μεταξύ σας και κρατήστε σημειώσεις από προφορικό λόγο. 

2. Να παρατηρήσετε: α) τα γραπτά κείμενα που δημιουργήσατε στο έγγραφό σας 
(απομαγνητοφωνημένο κείμενο, σημειώσεις προφορικού λόγου, σημειώσεις γραπτού 
λόγου, σημειώσεις προσχεδιασμένου προφορικού λόγου, πίνακας καταγραφής 
εξωγλωσσικών και παραγλωσσικών στοιχείων, συγκριτικός πίνακας στοιχείων προφορικού 
και γραπτού λόγου) και β) τα γραπτά κείμενα που διαβάσατε στο σχολικό βιβλίο σας και 
στους διαδικτυακούς τόπους που επισκεφθήκατε (άρθρο εφημερίδας, επιστημονικά 
δοκίμια). Σε ποια κείμενα ο γραπτός λόγος είναι επιμελημένος και σε ποια όχι και γιατί; 
Συζητήστε μεταξύ σας και κρατήστε σημειώσεις από προφορικό λόγο. 

3. Να αναστοχαστείτε σχετικά με τη συζήτηση που κάνατε για τα γνωρίσματα του 
προφορικού και του γραπτού λόγου (απροσχεδίαστος προφορικός λόγος) και να τη 
συγκρίνετε με την ομιλία σχετικά με την ισοτιμία τους (προσχεδιασμένος προφορικός 
λόγος). Σε ποια περίπτωση ο προφορικός λόγος ήταν επιμελημένος και σε ποια όχι και γιατί; 
Συζητήστε μεταξύ σας και κρατήστε σημειώσεις από προφορικό λόγο.  

Γ´ Φάση: Εργασία για το σπίτι 

Να πλοηγηθείτε στο διαδίκτυο διερευνώντας πολυτροπικά κείμενα, κείμενα δηλαδή που να 
συνδυάζουν τον παραδοσιακό κώδικα του γραπτού λόγου τόσο με προφορικό λόγο, όπως 
ηχητικά μηνύματα ή μουσική, όσο και με μη λεκτικά/εικονικά στοιχεία με στατική ή 
κινούμενη εικόνα, βίντεο κλπ. Στη συνέχεια, να γράψετε ένα άρθρο σε μορφή πολυτροπικού 
κειμένου στο οποίο θα συγκρίνετε τον προφορικό και το γραπτό λόγο με τον πολυτροπικό, 
σε σχέση με το βαθμό πρόσληψης του μηνύματός τους από το δέκτη και την ενσυνείδητη ή 
ασυνείδητη επίδραση που ασκούν σε αυτόν. Μπορείτε να αντλήσετε στοιχεία για το 
κείμενό σας και από το άρθρο του Μάριου Πλωρίτη : «Ένας προφήτης των “μέσων”: Ο 
Μάρσαλ Μακ Λούαν και η επικοινωνία», σελ.100-103 του σχολικού σας βιβλίου. Τέλος, να 
αναρτήσετε τα πολυτροπικά κείμενα που δημιουργήσατε στο ιστολόγιο της τάξης ή του 
σχολείου σας. 

3ο Φύλλο Εργασίας: Διάλογος 

Φάση προετοιμασίας: Εργασία σε ολομέλεια 

1. Nα μπείτε στοΥou Τube και στην αναζήτηση να πληκτρολογήσετε: “Συζήτηση για τα 
προβλήματα της παιδείας (1/2)”, https://www.youtube.com/watch?v=gxzqfHjcnVM 
(διάρκεια του βίντεο 9´. 40´´). 

2. Καθώς παρακολουθείτε τον προφορικό διάλογο μεταξύ των ομιλητών, να παρατηρήσετε 
τη σχέση του λόγου των ομιλητών τόσο με τα εξωγλωσσικά στοιχεία της ομιλίας τους όσο 
και με το συγκεκριμένο τηλεοπτικό χωροχρόνο. 
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Α´ Φάση: Εργασία κατά ομάδες 

1η δραστηριότητα: Στοιχεία του τηλεοπτικού διαλόγου 

1. Να συζητήσετε κατά ομάδες σχετικά με τις προϋποθέσεις ενός επιτυχημένου και 
εποικοδομητικού διαλόγου, καταγράφοντας τις παρατηρήσεις σας στο έγγραφό σας με τη 
μορφή σημειώσεων από προφορικό λόγο ως εξής: 

 1η και 2η ομάδα: Πώς καθορίζονται τα εξωγλωσσικά στοιχεία του κάθε ομιλητή α) 
από τη συγκεκριμένη περίσταση διαλόγου και β) από την ψυχοσύνθεση του κάθε 
ομιλητή; 

 3η και 4η ομάδα: Ποιος είναι ο ρόλος του συντονιστή και πώς κατανέμεται ο χρόνος 
της ομιλίας ανάμεσα στους συζητητές; Πότε επιταχύνεται και πότε επιβραδύνεται ο 
ρυθμός της συζήτησης; 

 5η και 6η ομάδα: Πώς προσαρμόζει ο ομιλητής το λόγο του ανάλογα με το χώρο; 
Από τι εξαρτάται η δυνατότητα ταυτόχρονης παρατήρησης από τον τηλεθεατή των 
αντιδράσεων όλων των συνομιλητών; 

2η δραστηριότητα: Σημασία του διαλόγου 

1. Να δείτε στη Wikipedia (http://www.wikipedia.org) τον πίνακα “Ο θάνατος του Σωκράτη” 
που φιλοτέχνησε το 1787 ο Γάλλος ζωγράφος Ζακ-Λουί Νταβίντ 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:David_-_The_Death_of_Socrates.jpg. Να σκεφτείτε σχετικά 
με το ρόλο του διαλόγου στον πίνακα. 

2. Πληκτρολογώντας στις εικόνες του Google (http://www.google.gr/imghp?hl=el) “σημασία 
διαλόγου” να εντοπίσετε υλικό (φωτογραφίες, πίνακες, αφίσες, κ.ά.) που θεωρείτε ότι 
σχετίζεται με τη σημασία του διαλόγου για τις διαπροσωπικές και συλλογικές σχέσεις και να 
το αποθηκεύσετε στο φάκελό σας. 

3. Με αφορμή τον πίνακα του Νταβίντ και το υλικό που συλλέξατε από το διαδίκτυο η κάθε 
ομάδα, αφού συζητήσει σχετικά με τη συμβολή του διαλόγου σε καθέναν από τους 
παρακάτω τομείς, όπως προτείνεται παρακάτω, να γράψει ένα σχετικό σύντομο άρθρο στο 
έγγραφό της. Να εντάξετε στο άρθρο σας τις εικόνες που θεωρείτε ότι είναι περισσότερο 
αντιπροσωπευτικές για το θέμα που πραγματεύεστε συνοδεύοντας την καθεμία με έναν 
κατατοπιστικό σχολιασμό. 

 1η ομάδα: Πώς συμβάλλει ο διάλογος στην εδραίωση της δημοκρατίας; 

 2η ομάδα: Τι προσφέρει ο διάλογος στην τέχνη; 

 3η ομάδα: Ποια είναι η συνεισφορά του διαλόγου στην επιστήμη; 

 4η ομάδα: Ποιος είναι ο ρόλος του διαλόγου στην εκπαίδευση; 
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 5η ομάδα: Πώς οδηγεί ο διάλογος στη σωστή διαχείριση των διαπροσωπικών 
σχέσεων; 

 6η ομάδα: Ποια είναι η συμβολή του διαλόγου στην παγκόσμια ειρήνη; 

Β´ Φάση: Εργασία σε ολομέλεια 

Η κάθε ομάδα να παρουσιάσει το άρθρο της στις υπόλοιπες ομάδες και να συζητήσετε 
μεταξύ σας σχετικά με τη αξία του διαλόγου. Στη συνέχεια, να συνδημιουργήσετε ένα νέο 
άρθρο για τη σημασία του διαλόγου στις διαπροσωπικές σχέσεις και τον κοινωνικό, πολιτικό 
και πολιτισμικό τομέα και να το αναρτήσετε στο ιστολόγιο του σχολείου ή της τάξης σας. 

Γ´ Φάση: Εργασία για το σπίτι 

Να διαβάσετε τα αποσπάσματα από το θεατρικό έργο “Στέλλα Βιολάντη” του Γρηγόριου 
Ξενόπουλου και το μυθιστόρημα “Τα ψάθινα καπέλα” της Μαργαρίτας Λυμπεράκη από τα 
σχολικά βιβλία Λογοτεχνίας της Β´ και Γ´ Λυκείου αντίστοιχα. Να υποθέσετε ότι είστε 
δημοσιογράφοι της εποχής που πρωτοεκδόθηκε το καθένα από τα δύο κείμενα και παίρνετε 
συνέντευξη από τους δύο συγγραφείς για να τη δημοσιεύσετε σε ένα σύγχρονό σας 
λογοτεχνικό περιοδικό. Στη συνέντευξη να συμπεριλάβετε ερωτήσεις τόσο για το 
αφηγηματικό κείμενο όσο και για το θεατρικό έργο σχετικά με α) τα μέσα που 
χρησιμοποιούνται για να αποδοθούν τα παραγλωσσικά και εξωγλωσσικά γνωρίσματα του 
προφορικού λόγου, β) τον τρόπο επίτευξης της φυσικότητας στο διάλογο, γ) τη συμβολή του 
διαλόγου στη διαγραφή των χαρακτήρων και στην εξέλιξη της δράσης.  

Αξιολόγηση - Συμπεράσματα 

Ο αρχικός προγραμματισμός προέβλεπε την ολοκλήρωση της παραπάνω διδακτικής 
πρότασης σε οκτώ διδακτικά δίωρα, στην πορεία όμως απεδείχθη ότι η ολοκληρωμένη 
επεξεργασία της απαιτεί περισσότερο χρόνο. Μετά το πέρας διεξαγωγής του παραπάνω 
διδακτικού σεναρίου ζητήθηκε από τους μαθητές να απαντήσουν σε ερωτηματολόγια 
ανατροφοδότησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν, η πλειονότητα των μαθητών 
θεώρησε σημαντική την ευκαιρία που τους δόθηκε να ασκηθούν μέσω των ΤΠΕ στον 
εντοπισμό των γνωρισμάτων του προφορικού λόγου και στην ανίχνευση της σκοπιμότητάς 
τους, εφόσον η ανίχνευση παραγλωσσικών και εξωγλωσσικών στοιχείων οδηγεί δυνητικά σε 
συνειδητοποίηση στοιχείων της ιδιοσυγκρασίας και της ψυχοσυναισθηματικής κατάστασης 
των εκάστοτε ομιλητών ή και συνομιλητών τους. Επιπλέον, η ενασχόληση με την 
απομαγνητοφώνηση του προφορικού λόγου οδήγησε τους μαθητές στην κατανόηση της 
σχέσης των παραγλωσσικών στοιχείων του προφορικού λόγου με τα σημεία στίξης του 
γραπτού, βελτιώνοντας σε ικανοποιητικό βαθμό τόσο τη γραπτή όσο και την προφορική 
τους έκφραση. Μέσω της σύγκρισης του προφορικού με το γραπτό λόγο οι μαθητές 
δήλωσαν ότι διαπίστωσαν την ισοτιμία τους, ανατρέποντας την αρχική τους αντίληψη 
σχετικά με την προτεραιότητα μιας από τις δύο μορφές λόγου. Ασκούμενοι στην παραγωγή 
απροσχεδίαστου και προσχεδιασμένου προφορικού λόγου και στην τήρηση γραπτών 
σημειώσεων είτε από γραπτό κείμενο είτε από προφορικό λόγο, διαπίστωσαν επίσης ότι 
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δεν ευσταθούν στερεοτυπικές αντιλήψεις που εμμένουν στην εγγενή επιμέλεια του 
γραπτού λόγου και την εγγενή προχειρότητα του προφορικού λόγου. Οι μαθητές θεώρησαν 
επίσης στην πλειονότητά τους ότι η ενασχόλησή τους με πολυτροπικά κείμενα 
απελευθέρωσε τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους, διευρύνοντας τους ορίζοντές 
τους με την παραγωγή πολυτροπικών κειμένων και την ταυτόχρονη αξιοποίηση πολλών 
σημειωτικών πόρων. Μελετώντας το ρόλο του συντονιστή και των ομιλητών στο διάλογο οι 
περισσότεροι μαθητές δήλωσαν ότι κατανόησαν τη συνεισφορά του στις διαπροσωπικές και 
συλλογικές σχέσεις στον πολιτικοκοινωνικό και πολιτισμικό τομέα. Παράλληλα, με την 
παρατήρηση των τεκταινομένων στον τηλεοπτικό διάλογο διαπίστωσαν την ισχύ του και τη 
δυνατότητά του να επηρεάζει τους τηλεθεατές με ενσυνείδητους ή υποσυνείδητους 
τρόπους και δήλωσαν ότι στο εξής θα έχουν τη δυνατότητα να είναι περισσότερο 
συνειδητοποιημένοι τηλεθεατές. Μέσω της διερεύνησης της λειτουργίας του λογοτεχνικού 
διαλόγου, τέλος, επανεκτίμησαν τη συμβολή του διαλόγου στη φυσικότητα, τη διαγραφή 
των χαρακτήρων και την εξέλιξη της δράσης στα λογοτεχνικά κείμενα. Ως ένδειξη της 
αποτελεσματικότητας της παραπάνω διδακτικής πρότασης θεωρήθηκε από το σύνολο των 
μαθητών το γεγονός ότι η εμπειρία που αποκόμισαν στην παραγωγή προφορικού και 
γραπτού λόγου μπορεί να αξιοποιηθεί σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα.  
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Ο Όμιλος Πληροφορικής στο πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων: Σχεδιασμός 
και υλοποίηση ενός ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού παιχνιδιού με το MS KODU και η πλατ-

φόρμα εφαρμογής του. 

Αμανατίδης Νικόλαος  
Διδάκτορας London South Bank University 

nikosaman@gmail.com 

Περίληψη 

Οι όμιλοι αποτελούν μια ενδιαφέρουσα πρωτοτυπία των Πρότυπων Πειραματικών Σχολεί-
ων (Π.Π.Σ.) με σκοπό την ανάπτυξη των ιδιαίτερων ικανοτήτων και κλίσεων των μαθητών, 
τόσο των Π.Π.Σ. όσο και των όμορων δημόσιων σχολικών μονάδων της ευρύτερης γεωγρα-
φικής περιοχής τους. Η λειτουργία του Ομίλου Πληροφορικής του σχολείου με θεματικές 
την απόκτηση γνώσεων για το ECDL και τον σχεδιασμό και τη δημιουργία εκπαιδευτικού 
παιχνιδιού στην πλατφόρμα MS KODU, αποτέλεσε μια επιτυχή και καινοτόμα πρόταση στη 
συνήθη εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς ενίσχυσε συγκεκριμένες δεξιότητες και γραμματι-
σμούς των μαθητών, όπως τον πληροφορικό και κριτικό γραμματισμό, αλλά και τις δεξιότη-
τες της διερεύνησης, ανακάλυψης, σχεδιασμού, συνεργασίας και αλληλοϋποστήριξης. Οι 
μαθητές του ομίλου οδηγήθηκαν με τον συντονισμό και την καθοδήγηση από τον εκπαι-
δευτικό-οργανωτή του ομίλου σε ένα ταξίδι αναγνώρισης και προβολής γνώσεων, συναι-
σθημάτων, δημιουργικότητας και φαντασίας, μέσα από τις εργασίες σχεδιασμού, υλοποίη-
σης και παρουσίασης των εφαρμογών ECDL καθώς και των ηλεκτρονικών κόσμων-
παιχνιδιών του KODU. 

Λέξεις - Κλειδιά: Όμιλος Πληροφορικής, καινοτομία, δημιουργικότητα, KODU, ECDL  

Εισαγωγή 

Σύμφωνα με τα άρθρα 41 & 45 του Νόμου 3966/2011 (ΦΕΚ 118, τ. Α ́), «Θεσμικό πλαίσιο 
των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (Π.Π.Σ.)», και την αριθμ. 24/2013 πράξη της Διοι-
κούσας Επιτροπής των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ) για την ανάπτυξη των 
ιδιαίτερων ικανοτήτων και κλίσεων των μαθητών, τόσο του Π.Π.Σ. όσο και των δημόσιων 
σχολικών μονάδων της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής του, με απόφαση του Εποπτικού 
Συμβουλίου του Σχολείου (ΕΠ.Ε.Σ.), που εγκρίνεται από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. και δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δημιουργούνται όμιλοι στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία 
και ρυθμίζονται τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας τους. Οι όμιλοι λειτουργούν πέρα 
από το ωρολόγιο πρόγραμμα μία ή δύο φορές την εβδομάδα ο καθένας, σύμφωνα με την 
παραπάνω απόφαση. 

Οι όμιλοι αφορούν γνωστικούς τομείς όπως τα μαθηματικά, οι φυσικές επιστήμες, η γλώσ-
σα, η λογοτεχνία, και λοιπά πεδία όπως τα εικαστικά, ο αθλητισμός, η πληροφορική κ.ά. 
Κύριος σκοπός της λειτουργίας των ομίλων είναι να δημιουργούνται ομάδες συνεργασίας, 
αλληλόδρασης και δημιουργίας που έχουν ως στόχο την ανάδυση των ταλέντων των μαθη-
τών που συμμετέχουν αλλά και την αύξηση των κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτή-
των. Ιδιαίτερη σημασία στον όμιλο δίδεται στην δυνατότητα συνεργασίας των παιδιών ως 
προς την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων, μαθησιακών, κοινωνικών, παιδαγωγικών αλλά 
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και δεξιοτήτων όπως της αλληλοϋποστήριξης, κατανόησης, επικοινωνίας καθώς και εποι-
κοδομητικής συνεργασίας. 

Η εγγραφή των μαθητών των Π.Π.Σ. στους ομίλους γίνεται με αίτηση των γονέων στο Επι-
στημονικό και Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΠ.Ε.Σ.) του σχολείου, ύστερα από σύμφωνη γνώμη 
του δασκάλου του μαθητή και του διευθυντή της σχολικής μονάδας, προκειμένου για την 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Η εγγραφή των μαθητών στους ομίλους για μαθητές που φοι-
τούν στα όμορα σχολεία συνήθως κοντινά του Π.Π.Σ. γίνεται με απόφαση του ΕΠ.Ε.Σ. του 
Π.Π.Σ. με το οποίο συνδέονται τα σχολεία αυτά, ύστερα από αίτηση των κηδεμόνων των 
μαθητών στο Ε.Π.Ε.Σ. και σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου σχολικού συμβούλου και του 
διευθυντή του σχολείου στο οποίο φοιτά ο μαθητής.  

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 

Η Πειραματική Παιδαγωγική διαφέρει από την Εμπειρική Παιδαγωγική. Η Εμπειρική Παιδα-
γωγική στηρίζεται στην διδακτική εμπειρία του εκπαιδευτικού, όπως οι γνώσεις και δεξιό-
τητες που απέκτησε κατά τη διάρκεια του επαγγελματικού του βίου. Οι μορφές διδασκαλί-
ας του είδους είναι λογικές και γνωστικές και όχι κοινωνικές ή ψυχολογικές. Από την άλλη 
πλευρά, η Πειραματική Παιδαγωγική στηρίζεται στα μοντέλα της ψυχολογίας, της νευροε-
πιστήμης, της βιολογίας, της κοινωνιολογίας και άλλων συναφών επιστημών, είναι περισ-
σότερο μαθητοκεντρική και απαιτεί την ενεργητική δράση και συμμετοχή των μαθητών στη 
διδασκαλία. (Ευαγγελόπουλος, 1987). Ο εκπαιδευτικός-ιδρυτής του ομίλου πληροφορικής 
βασίστηκε στη θεωρία της Πειραματικής παιδαγωγικής αναφορικά με τις μεθόδους και 
στρατηγικές που εφαρμόστηκαν στα γνωστικά αντικείμενα του ομίλου, διδασκαλία του 
ECDL καθώς και εκμάθηση του προγραμματιστικού περιβάλλοντος MS KODU με τους συμ-
μετέχοντες μαθητές, υποστηρίζοντας τη μαθητοκεντρική προσέγγιση της διδασκαλίας κα-
θώς και την ενεργή συμμετοχή των μαθητών ως πλεονεκτήματα κατάκτησης της γνώσης και 
δεξιοτήτων σε ένα ευχάριστο και δημιουργικό περιβάλλον εργασίας και μάθησης.  

Σύμφωνα με το νέο αναμορφωμένο αναλυτικό πρόγραμμα του υπουργείου παιδείας, (Υ-
ΠΕΠΘ, 2010) ενθαρρύνεται η διάχυση της χρήσης της πληροφορικής μέσα από καινοτόμα 
προγράμματα που προάγουν τη μάθηση σε αυθεντικές καταστάσεις και ενεργοποιούν τους 
μαθητές. Η προώθηση και εφαρμογή των καινοτόμων αυτών πρακτικών και της πειραματι-
κής παιδαγωγικής απαιτεί ένα συγκεκριμένο πλαίσιο λειτουργίας και οργάνωσης του σχο-
λείου που διέπεται από μια μορφή αυτονομίας και εφαρμογής μεθόδων πειραματισμού. 
Χρειάζεται λοιπόν μια αλλαγή προσανατολισμού στο σύνολο της σχολικής μονάδας με τη 
στήριξη της πορείας αυτής από το σύλλογο των εκπαιδευτικών του σχολείου καθώς και τη 
διοίκηση του ιδρύματος. Για να γίνει λοιπόν δυνατή αυτή η αλλαγή προσανατολισμού της 
εκπαιδευτικής μονάδας, θα πρέπει να διαμορφωθεί ένα συγκεκριμένο πλαίσιο λειτουργίας 
και εργασίας το οποίο θα στηρίζεται στις αρχές της συνεργασίας, της αλληλοϋποστήριξης, 
της ανάδειξης και της αξιοποίησης των δυνατοτήτων όλων των μελών της εκπαιδευτικής 
μονάδας (Weick & Sutcliffe, 2001· Σαΐτη & Σαΐτης, 2012). Το πιο σημαντικό σημείο όμως 
θεωρείται ότι είναι η αλλαγή της «κουλτούρας» της μη συμμετοχής, της μη ανάληψης ευ-
θύνης και της κεντρικής καθοδήγησης από ένα συγκεντρωτικό σύστημα αποφάσεων. Η εκ-
παιδευτική μονάδα είναι δυνατόν να αναδειχθεί σε σημαντικό φορέα σχεδιασμού, διαμόρ-
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φωσης και άσκησης εκπαιδευτικής πολιτικής και ανάληψης καινοτόμων πρωτοβουλιών, 
εάν γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές στους ακόλουθους τομείς (Bennis, 2000). 

Όλα αυτά συντελούν στο να δημιουργηθεί μια γενικότερη κουλτούρα συνεργασίας στην 
εκπαιδευτική μονάδα. Αυτή η κουλτούρα συνεργασίας θα έχει σκοπό να ενισχύσει το όρα-
μα του σχολείου, τις δράσεις και τα αποτελέσματά της μέσα από την αξιοποίηση των ιδεών, 
γνώσεων, εμπειριών και των πρωτοβουλιών των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γο-
νέων τους. 

Σημαντικό, λοιπόν, στοιχείο για την επιτυχή λειτουργία των καινοτομιών και κατ’επέκταση 
των ομίλων στο πρότυπο πειραματικό σχολείο αποτελεί η διαμόρφωση ενός πλαισίου που 
θα παρακινεί το εκπαιδευτικό προσωπικό να λαμβάνει ατομικές άλλα και συλλογικές πρω-
τοβουλίες για την υλοποίηση των καινοτόμων πρωτοβουλιών. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει 
να παροτρύνεται και να μπορεί να σχεδιάζει δράσεις και πρωτοβουλίες που δεν απορρο-
φούν άσκοπα τον σχολικό χρόνο, αλλά οδηγούν στη συνεχή γνωστική και επαγγελματική 
ανάπτυξή του. Οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να προάγουν τις καινοτομίες αναλαμβάνοντας 
πρωτοβουλίες και παρουσιάζοντας τις δράσεις τους σε ενημερωτικές ημερίδες και συνέ-
δρια, επηρεάζοντας έτσι συναδέλφους αλλά και χαράκτες πολιτικών στον εκπαιδευτικό χώ-
ρο (Busher, 2003).  

Η εκπαιδευτική χρήση του MS KODU σύμφωνα με τους Κούτσικο, Χολέβα, Ζουρελίδη, Ντό-
βα και Πατρικάκη, (2012) συμβάλει στην ενίσχυση του ενδιαφέροντος των μαθητών, στην 
ενεργή συμμετοχή τους και την μάθηση μέσω πειραματισμού, εξερεύνησης και συνεργασί-
ας σε ομάδες. Κατά την έρευνά τους όπως αναφέρουν, οι μαθητές παρουσίασαν συλλογική 
προσπάθεια, τεχνικές επίλυσης προβλημάτων και δημιουργικότητα. 

Επίσης σύμφωνα και με τους Αγγελίδη, Φωτιάδη και Λαδιά, (2011), η απουσία καλά σχε-
διασμένων και δομημένων διδακτικών σεναρίων κατά τη χρήση του προγραμματιστικού 
περιβάλλοντος MS KODU, κατέδειξε την αδήριτη ανάγκη ύπαρξής τους, με σκοπό την οργα-
νωμένη εκμάθηση ενός πολύπλοκου περιβάλλοντος προγραμματισμού. Επιπλέον οι ερευ-
νητές κατέληξαν και σε ένα συναρπαστικό συμπέρασμα: τα παιδιά, όταν βρίσκονται μπρο-
στά σε τόσο δυναμικά και δημιουργικά περιβάλλοντα μάθησης, ενθουσιάζονται με τις δυ-
νατότητες που προσφέρονται για σχεδίαση, διαμόρφωση, υλοποίηση και πειραματισμό με 
τις δικές τους ιδέες. 

Λειτουργία των Ομίλων 

Η λειτουργία εκπαιδευτικών ομίλων ορίζεται βάσει του άρθρου 45 του νόμου 3966/2011. 
Οι όμιλοι αποτελούν μια ενδιαφέρουσα πρωτοτυπία των Π.Π.Σ. με σκοπό την ανάπτυξη των 
ιδιαίτερων ικανοτήτων και κλίσεων των μαθητών. Στο συγκεκριμένο άρθρο δεν ορίζεται η 
διδακτική μέθοδος που θα ακολουθήσει ο εκπαιδευτικός ενώ αφορά περισσότερο τη θε-
σμική λειτουργία του όρου και όχι την παιδαγωγική. Στον αναφερόμενο όμιλο πληροφορι-
κής ο εκπαιδευτικός ανέπτυξε πρωτοβουλία υιοθέτησης της συγκεκριμένης θεωρίας, της 
Πειραματικής παιδαγωγικής, συνταιριάζοντας το γνωστικό αντικείμενο, (ECDL, MS KODU) 
με τις συγκεκριμένες πλεονεκτούσες παιδαγωγικές μεθόδους και στρατηγικές για επιτυχή 
και αποτελεσματική εργασία και μάθηση. Οι μέθοδοι της Πειραματικής παιδαγωγικής αφο-
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ρούν την ενεργή συμμετοχή του μαθητή σε δημιουργικές δραστηριότητες με την καθοδή-
γηση και τον συντονισμό του εκπαιδευτικού, κάτι που στη διδασκαλία του συγκεκριμένου 
γνωστικού αντικειμένου και στο καθορισμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο λειτουργίας αποδεί-
χθηκε ιδιαίτερα αποτελεσματικό. 

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αναφερθεί το μαζικό ενδιαφέρον των μαθητών να εμπλακούν 
στους ομίλους αυτούς της δημιουργικότητας και συνεργασίας. Στο σχολείο μας οι αιτήσεις 
των μαθητών από την πρώτη στιγμή της ίδρυσης και λειτουργίας των ομίλων είναι πολυά-
ριθμες. Αντιπροσωπευτικές τοποθετήσεις μαθητών σχετικά με το θέμα παρατίθενται στη 
συνέχεια:  

Μαθητής-συμμετέχων στον όμιλο: Μου αρέσει ο όμιλος πληροφορικής γιατί παίζουμε παι-
χνίδια και ταυτόχρονα μαθαίνουμε να δημιουργούμε παιχνίδια προγραμματίζοντας. 

Επίσης, σημαντικό είναι και το γεγονός ότι οι προσπάθειες οργάνωσης και λειτουργίας των 
ομίλων από τους εκπαιδευτικούς αποτελούν μια διαδικασία αρκετά χρονοβόρα και απαιτη-
τική, καθώς είναι απαραίτητη για τη ομαλή και επιτυχή διεξαγωγή των ομίλων η κατάλληλη 
προετοιμασία, η δημιουργία των σχεδίων των μαθημάτων, των διδακτικών προτάσεων και 
των καινοτομιών που συνδέονται με την ανάλογη θεματολογία. Η λειτουργία των ομίλων 
στα Π.Π.Σ. απαιτεί προσεκτική οργάνωση, ιδιαίτερη δραστηριοποίηση και επιστημονική 
κατάρτιση στη συγκεκριμένη θεματολογία από τους εκπαιδευτικούς. Αξίζει επιπλέον να ση-
μειωθεί ότι οι εκπαιδευτικοί που διοργανώνουν και μετέχουν στους ομίλους δεν είναι εφο-
διασμένοι με εγχειρίδια και αναλυτικά προγράμματα δεν προμηθεύονται από κάπου έτοιμο 
εκπαιδευτικό υλικό, δεν υποστηρίζονται από κάποια βάση με αρχειακό υλικό και αρκετές 
φορές δεν έχουν και την απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή στα σχολεία τους, με αποτέ-
λεσμα να αφιερώνουν πολύ προσωπικό χρόνο και προσπάθεια προκειμένου να οργανώ-
σουν και να δημιουργήσουν το κατάλληλο εκπαιδευτικό και μαθησιακό περιβάλλον, ώστε 
να επιτευχθούν οι επιδιωκόμενοι στόχοι των ομίλων.  

Μέχρι τώρα, από συζητήσεις με εκπαιδευτικούς που έχουν οργανώσει ομίλους και συνεχί-
ζουν την προσπάθεια, τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά στις περισσότερες 
των περιπτώσεων, όπου οι καλές πρακτικές και οι ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις των απο-
τελεσμάτων είναι δείγμα της διάθεσης και της προσωπικής δουλειάς των εκπαιδευτικών 
και των εμπλεκόμενων μαθητών.  

Εκπαιδευτικός-Οργανωτής Ομίλου: Δημιούργησα και οργάνωσα τον όμιλο «σκάκι» για δεύ-
τερη συνεχή χρονιά όπου η συμμετοχή είναι πολύ μεγάλη και τα σχόλια αρκετά ενθαρρυντι-
κά, τόσο από τα παιδιά όσο και από τους γονείς. 

Τόσο η δημιουργία όσο και η λειτουργία ενός ομίλου υπάγονται σε κάποιες προϋποθέσεις 
και κανονισμούς. Αναλυτικά, ένας όμιλος μπορεί να λειτουργεί επί 2 ή 4 διδακτικές ώρες 
κάθε εβδομάδα ενώ πρέπει κατ’ ελάχιστον να λειτουργήσει για 20 εβδομάδες. Για να λει-
τουργήσει ένας όμιλος, πρέπει να έχει τουλάχιστον 11 μαθητές και όχι πάνω από 20. Κάθε 
μαθητής του σχολείου μπορεί να συμμετάσχει το πολύ σε 2 ομίλους. Είναι δυνατόν, επίσης, 
οι που έχουν την ευθύνη ενός ομίλου να ορίσουν κάποιες δοκιμασίες, προκειμένου να επι-
λεγούν οι μαθητές που θα συμμετάσχουν σε αυτόν. 
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Η συμμετοχή των μαθητών θα πρέπει να είναι συστηματική και γι’ αυτό θα τηρείται πα-
ρουσιολόγιο. Κάποιος μαθητής μπορεί να λείψει συνολικά 8 διδακτικές ώρες, όταν ο όμιλος 
λειτουργεί 2 ώρες την εβδομάδα, και 16 διδακτικές ώρες, όταν λειτουργεί 4 ώρες εβδομα-
διαίως.  

Οι όμιλοι, επίσης, παρέχουν τη δυνατότητα απόκτησης εμπειρίας από τους μαθητές στις 
συλλογικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων ενώ παράλληλα 
συμβάλλουν στην υιοθέτηση ρόλων που έχουν συνεργατικό και επικοινωνιακό χαρακτήρα. 
Κάθε μαθητής μπορεί να έχει ένα ρόλο μέσα στην ομάδα του ομίλου όπου εμπλέκεται άμε-
σα. Εντάσσεται αρμονικά σε αυτήν και γίνεται αποδεκτός/η από όλους.  

Μαθητής-συμμετέχων στον όμιλο: Η ομάδα μας συνεργάστηκε πολύ καλά και πιστεύω δη-
μιουργήσαμε κάτι όμορφο και ενδιαφέρον.  

Το παραγόμενο υλικό των ομίλων μπορεί να αποτελέσει και θεωρείται πηγή καλών και 
πρωτοποριακών διδακτικών πρακτικών με σημαντικά μαθησιακά αποτελέσματα. Μια εν-
διαφέρουσα πρόταση είναι να δημιουργηθεί ένα ψηφιακό αποθετήριο, όπου οι καλές αυ-
τές πρακτικές και τα σχέδια μαθημάτων να κατατίθενται ονομαστικά και να διατίθενται σε 
εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα μπορούν να τα εφαρμόζουν ή να εμπνέονται από αυτά στην 
προσπάθειά τους για νέες καινοτόμες διδακτικές παρεμβάσεις. Η διάχυση λοιπόν αυτών 
των πρακτικών μπορεί να επιτευχτεί και μέσα από τις τελικές γιορτές των ομίλων, με τη 
συμμετοχή των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονέων του σχολείου, όπου και πα-
ρουσιάζονται οι δράσεις και οι δημιουργίες από τα ίδια τα παιδιά μαζί με τους υπεύθυνους 
εκπαιδευτικούς.  

Μέσα από αυτές τις δράσεις ο εκπαιδευτικός-οργανωτής του ομίλου δοκιμάζει τις νέες δι-
δακτικές αυτές τεχνικές, αποκτά εμπειρία και γνώσεις πάνω στη θεματική που διδάσκει ενώ 
παράλληλα ενδυναμώνει τη σχέση και συνεργασία του με τους συναδέλφους του σχολείου, 
τους μαθητές και τους γονείς. Επιπλέον, ενισχύει την επιστημονικότητά του ως προς τη θε-
ματική που επέλεξε, καθώς και τις ιδιαίτερα χρήσιμες σήμερα δεξιότητες της συνεργασίας, 
αλληλοϋποστήριξης, διερεύνησης και αλληλοπροσφοράς στον τομέα αυτόν. 

Εκπαιδευτικός-Οργανωτής Ομίλου: Δούλεψα πολύ καλά, έμαθα αρκετά και εγώ αναφορικά 
με το αντικείμενο, απέκτησα εμπειρίες και θέληση να συνεχίσω και του χρόνου το εγχείρη-
μα.  

Ο Όμιλος της Πληροφορικής 

Για την ανάπτυξη των ιδιαίτερων ικανοτήτων και κλίσεων των μαθητών, τόσο του Π.Π.Σ. 
όσο και των δημόσιων σχολικών μονάδων της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής του, προ-
τάθηκε η ίδρυση και λειτουργία ομίλου πληροφορικής με κατεύθυνση τη διδασκαλία των 
ενοτήτων για την απόκτηση του πιστοποιητικού ECDL καθώς και με την αναμενόμενη ανα-
βάθμιση των υπολογιστικών συστημάτων του σχολείου και θεμάτων παιδαγωγικής αξιο-
ποίησης των Νέων Τεχνολογιών, όπως της ενασχόλησης από τους μαθητές και της δημιουρ-
γίας εκπαιδευτικών παιχνιδιών μέσα από την πλατφόρμα της Microsoft: KODU, (Game 
Oriented Learning). http://www.koduplay.gr, (2011). 
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Ο συγκεκριμένος όμιλος αφορά τον γνωστικό τομέα των Νέων Τεχνολογιών και συγκεκρι-
μένα της αποτελεσματικής χρήσης και αξιοποίησης της πληροφορικής σε συνθήκες εργασί-
ας, όπως η χρήση συγκεκριμένου λογισμικού: Microsoft Windows, Word, Excel, PowerPoint, 
Internet, E Mail κάτω από την ομπρέλα του ECDL, αλλά και της κατανόησης και παιδαγωγι-
κής αξιοποίησης των δυνατοτήτων που απεριόριστα πλέον προσφέρουν οι Νέες Τεχνολογί-
ες, ώστε να δημιουργούνται πυρήνες δημιουργικότητας και αριστείας, που αξιοποιούν τις 
ιδιαίτερες κλίσεις και τα ενδιαφέροντα των μαθητών, χωρίς να υπονομεύεται η κοινωνικο-
ποίησή τους. 

Γιατί επιλέξαμε και οργανώσαμε τη διδακτική του ECDL 

Το ECDL είναι ένα παγκοσμίως αναγνωρισμένο Πρόγραμμα Πιστοποίησης, το οποίο ακο-
λουθεί τις ίδιες προδιαγραφές και μεθοδολογία σε ολόκληρο τον κόσμο και πιστοποιεί 
γνώσεις Πληροφορικής και δεξιότητες στη χρήση Υπολογιστή, σε εισαγωγικό, βασικό, προ-
χωρημένο και επαγγελματικό επίπεδο. Το Πρόγραμμα ECDL καλύπτει 146 χώρες, μέσα από 
ένα δίκτυο 17.000 Εξεταστικών Κέντρων σε όλο τον κόσμο. Το ECDL αποτελεί εφόδιο στα-
διοδρομίας για κάθε πολίτη που αναζητά εργασία ή επαγγελματική ανέλιξη στον ιδιωτικό ή 
στο δημόσιο τομέα. Απευθύνεται τόσο σε μαθητές και φοιτητές όσο και σε εργαζόμενους, 
επαγγελματίες, στελέχη επιχειρήσεων, ιδιωτικούς και δημόσιους υπαλλήλους. Το ECDL α-
ναγνωρίζεται από το Ελληνικό Δημόσιο και αναφέρεται ως έγκυρο πιστοποιητικό βασικών 
δεξιοτήτων Πληροφορικής στις προκηρύξεις δημόσιων οργανισμών και του ΑΣΕΠ. Το ECDL 
είναι πλήρως εναρμονισμένο με τους στόχους της Κοινωνίας της Πληροφορίας και, ειδικό-
τερα, του προγράμματος «e-Europe (2002)» της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ομάδα «Υψηλής 
Δράσης» του ESDIS (High Level Group on the Employment and Social Dimension of the 
Information Society) αποδέχθηκε τον Οκτώβριο 2001 το ECDL «ως το βασικό Πανευρωπαϊκό 
Σύστημα Πιστοποίησης ΤΠΕ». 

Η UNESCO (1999) όχι μόνο αναγνωρίζει το ECDL/ICDL, αλλά λειτουργεί και ως αδειούχος 
του ICDL στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, έχει αναπτυχθεί συνεργασία του ECDL με την 
UNESCO και στη Ρωσία.  

Ο CEDEFOP (Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης) αναγνω-
ρίζει το πρότυπο ECDL στο Ευρωπαϊκό Βιογραφικό Σημείωμα (European CV). Συγκεκριμένα 
αναφέρεται ότι «οι δεξιότητες πληροφορικής αξιολογούνται με βάση το ECDL, το οποίο πι-
στοποιεί βάσει διεθνών προδιαγραφών ότι ο κάτοχος διαθέτει τις γνώσεις και την εμπειρία 
που του επιτρέπουν να χρησιμοποιεί άνετα και αποδοτικά τις βασικές εφαρμογές πληρο-
φορικής».  

Τα Ηνωμένα Έθνη (Πρόγραμμα Ανάπτυξης) έχουν εκπαιδεύσει και πιστοποιήσει κατά ECDL 
πάνω από 5.000 υπαλλήλους σε 131 χώρες. Στο σύγχρονο λοιπόν αυτό πλαίσιο αλλά και 
στην προσπάθειά μας να ενισχύσουμε δεξιότητες απαραίτητες για τη σημερινή εποχή, προ-
τείναμε και οργανώσαμε τη διδακτική της συγκεκριμένης θεματικής στο σχολείο μας. 
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Γιατί επιλέξαμε και οργανώσαμε τη διδακτική του εκπαιδευτικού λογισμικού δημιουργί-
ας παιχνιδιού: Χρήση της πλατφόρμας Microsoft KODU 

Η πρόταση δημιουργίας του συγκεκριμένου ομίλου έχει σαν στόχους τη διαμόρφωση ενός 
πυρήνα μαθητών που θα παίρνει πρωτοβουλίες και θα συμμετέχει ενεργά σε ποικίλες δρα-
στηριότητες που άπτονται θεμάτων μάθησης, πολιτισμού, ψυχαγωγίας, ενημέρωσης, αν-
θρωπίνων σχέσεων, κοινωνικού προβληματισμού, συνεργασίας και πολλών άλλων, ανάλο-
γα με τα ενδιαφέροντά τους. Όπως επίσης και τη βιωματική μάθηση μέσα από καινοτόμα 
προγράμματα και ευχάριστες και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, που θα συνδυάζουν τη 
χρήση νέων τεχνολογιών, τη δημιουργικότητα κ.ά.  

Ο όμιλος πληροφορικής θεωρείται ότι μπορεί μέσα από τις δράσεις να συνδημιουργήσει 
σχέσεις φιλίας, συνεργασίας, αλληλεγγύης, ανεκτικότητας, χαράς και ελευθερίας. Στόχος 
του λοιπόν είναι να εμπνεύσει και να αναδείξει πρωτοβουλίες, δημιουργικότητα και ενερ-
γούς πολίτες που προβληματίζονται, αναζητούν λύσεις, αγαπούν τη ζωή, το περιβάλλον, 
την τέχνη, τη μάθηση και τη δημιουργική ψυχαγωγία. 

Οργάνωση του Ομίλου 

Έτσι λοιπόν οργανώσαμε και δημιουργήσαμε 2 τμήματα από 12 μαθητές το καθένα, τα ο-
ποία δραστηριοποιήθηκαν στις δύο σχολικές περιόδους της χρονιάς. Το 1ο ξεκίνησε τον 
Οκτώβριο του 2013 και το 2ο τον Ιανουάριο του 2014. Οι ώρες λειτουργίας του ομίλου ορί-
στηκαν σε 50, σε έκταση 9 μηνών, με κάλυψη ενοτήτων του ECDL κατά το πρώτο εξάμηνο 
και παιδαγωγική χρήση και αξιοποίηση της εκπαιδευτικής πλατφόρμας KODU κατά το δεύ-
τερο εξάμηνο.  

1ο Εξάμηνο, η διδασκαλία του ECDL 

Οι μαθητές με ιδιαίτερο ενθουσιασμό παρακολουθούσαν τις εισηγήσεις σχετικά με τη χρή-
ση των Windows του Word και του Power Point. Κρατούσαν σημειώσεις και ρωτούσαν συ-
νεχώς σχετικά με τις επιλογές και τα εργαλεία της κάθε εφαρμογής. Μετά το τέλος της κάθε 
ενότητας ακολουθούσε και ένα διαδικτυακό τεστ από επιλεγμένες ιστοσελίδες που προσέ-
φεραν αντίστοιχες ασκήσεις πάνω στη συγκεκριμένη θεματική, βλέπε συγκεκριμένη δικτυο-
γραφία. 

Οι μαθητές, όμως, εκδήλωσαν από την αρχή την επιθυμία της πρακτικής άσκησης των όσων 
έχουν μάθει και συνεχίζουν να μαθαίνουν στη θεωρία. Έτσι λοιπόν σε κάθε ευκαιρία ο εκ-
παιδευτικός-οργανωτής και συντονιστής του ομίλου παρέδιδε προς εφαρμογή συγκεκριμέ-
νες ασκήσεις πάνω στο αντικείμενο μελέτης της ενότητας του ECDL που έχει διδαχθεί. Ήταν 
πολύ ενδιαφέρον και εποικοδομητικό να παρακολουθείς τις δημιουργίες των παιδιών ανά-
λογα με την εφαρμογή που είχαν διδαχθεί. Συγκεκριμένες εφαρμογές, όπως το power 
point, πρόβαλλαν και τη δημιουργική πλευρά των μαθητών με εξαίρετες παρουσιάσεις σε 
διάφορες θεματικές, όπως το περιβάλλον, η κυκλοφοριακή αγωγή, τα αθλήματα κ.λπ. Στο 
τέλος των ενοτήτων και της περιόδου παρουσιάστηκαν οι εργασίες των παιδιών σε εκδή-
λωση του σχολείου και με χαρά έλαβαν την πιστοποίηση παρακολούθησης. Οι μαθητές 
αφού απέκτησαν τις βασικές γνώσεις υπολογιστή, θεωρείται ότι κατέκτησαν-αναβάθμισαν 
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τις απαραίτητες δεξιότητές τους για την χρήση και εκμάθηση της γλώσσας προγραμματι-
σμού MS KODU που ακολούθησε στο 2ο εξάμηνο με τη δημιουργία εκπαιδευτικών παιχνι-
διών μέσω της πλατφόρμας. 

Μαθητής μέλος του ομίλου: Μου άρεσε πολύ που δημιούργησα τα συγκεκριμένα Power 
Point μαζί με τους συμμαθητές μου στην ομάδα. Φτιάξαμε κάτι καλό και παράλληλα δια-
σκεδάσαμε. 

2ο Εξάμηνο, η διδασκαλία του KODU 

Στο δεύτερο εξάμηνο, και αφού αναβαθμίστηκε το εργαστήρι, μπορέσαμε να αξιοποιήσου-
με εκπαιδευτικά την πλατφόρμα δημιουργία ηλεκτρονικού παιχνιδιού της Microsoft: KODU. 
To MSKodu αρχικά είχε σχεδιαστεί ως εργαλείο μάθησης για τους νέους που χρησιμοποι-
ούν το γνωστό Xbox 360 και κυκλοφόρησε επίσημα στις 7 Ιανουαρίου του 2009. Δύο χρόνια 
αργότερα, το MSKodu ήταν επιτυχία στο Xbox Live και το χρησιμοποιούσαν σε περισσότερα 
από 60 εκπαιδευτικά ιδρύματα σε όλη την υφήλιο, για να εισάγουν τα παιδιά στον προ-
γραμματισμό. Τώρα, όμως, είναι διαθέσιμο δωρεάν και για το PC. Στο Microsoft Kodu μπο-
ρούμε να προγραμματίζουμε δημιουργώντας παιχνίδια δράσης, περιπέτειας, αγωνίας. Οι 
κεντρικοί ήρωες, για τους οποίους μπορούμε να δημιουργήσουμε περιπέτειες, είναι ο 
Kodu, ο Μηχανάκιας, ο Υπο, το τζετ και πολλοί άλλοι. 

To MSKodu αναπτύχθηκε στα ερευνητικά εργαστήρια της Microsoft. Είναι μια νέα οπτική 
γλώσσα προγραμματισμού που σχεδιάστηκε για παιδιά μικρών ηλικιών αλλά και για μεγα-
λύτερα παιδιά. Με τον προγραμματιστικό περιβάλλον του MSKodu μπορούμε να προγραμ-
ματίζουμε τον ήρωα μας ώστε με τη βοήθεια του χρήστη να ανατινάζει κάστρα, να πυροβο-
λεί τους αντιπάλους του, να τρώει μήλα, να κολυμπά, να κερδίζει πόντους και ζωές. Μπο-
ρούμε επίσης να φτιάξουμε ένα παιχνίδι στο οποίο ο παίκτης θα παίζει ποδόσφαιρο σε ένα 
γήπεδο και θα προσπαθεί να σκοράρει ή ακόμη θα προσπαθεί να σώσει την αγαπημένη του 
Kodula περνώντας μέσα από χαράδρες με λάβα και ψηλά βουνά, Δημιουργώ παιχνίδια στο 
Kodu – www.koduplay.gr (2011). 

Οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες και ενθουσιάστηκαν με την εφαρμογή, αν και αρχικά 
τους φάνηκε σχετικά δύσκολο. Γρήγορα όμως εξοικειώθηκαν με τις λειτουργίες και δυνατό-
τητες του προγραμματιστικού περιβάλλοντος δημιουργίας παιχνιδιού KODU και κατάφεραν 
να δημιουργήσουν το πρώτο τους παιχνίδι. 

Η πρώτη προσπάθεια των μαθητών ήταν ένας απλός κόσμος, όπου ο ήρωάς μας, ο KODU, 
απλώς προσπαθούσε να προστατευτεί από τα κακά ρομπότ και, εξουδετερώνοντάς τα, μά-
ζευε πόντους. Ο παίχτης που θα συγκέντρωνε τους περισσότερους έβγαινε νικητής. Μετέ-
πειτα, όμως, δεν επαναπαυτήκαμε στην δημιουργία μόνο ενός απλού κόσμου-παιχνιδιού, 
αλλά σκεφτήκαμε να δημιουργήσουμε ένα σενάριο, μια υπόθεση παιχνιδιού, που θα μπο-
ρούσαμε να εφαρμόσουμε στο συγκεκριμένο περιβάλλον. Έτσι και έγινε. Οι ομάδες χρησι-
μοποίησαν τη φαντασία τους και δημιούργησαν πολύ ενδιαφέροντα σενάρια για τη δη-
μιουργία των παιχνιδιών. Ύστερα από προσεκτική μελέτη των προτεινόμενων σεναρίων και 
κατόπιν δημοκρατικών διαδικασιών επιλέχθηκε η οικολογική πρόταση. Η συγκεκριμένη 
πρόταση αφορούσε τον σχεδιασμό ενός οικο-παιχνιδιού, το οποίο θα αφορούσε τον ήρωά 
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μας, το KODU. Ο ήρωας αυτή τη φορά θα μάζευε μηλαράκια. Για κάθε μηλαράκι θα κέρδιζε 
και κάποιους πόντους. όμως, για να γίνει το παιχνίδι μας πιο συναρπαστικό, οι μαθητές 
σκέφτηκαν και την εμφάνιση των χελωνών καρέτα-καρέτα, αυτό το σπάνιο είδος που ζει 
στη Μεσόγειο, και το οποίο δεν θα πρέπει να αγγίξει ο ήρωάς μας, διαφορετικά θα χάσει 
πόντους. Το παιχνίδι είχε ιδιαίτερη επιτυχία και απήχηση στους μαθητές. Παρουσιάστηκε 
στην τελική γιορτή-παρουσίαση των ομίλων του σχολείου, όπου εκεί είχαν τη δυνατότητα 

και τα υπόλοιπα παιδιά του σχολείου να δοκιμάσουν τις δυνατότητές τους στο συγκεκριμέ-
νο παιχνίδι. 

Εικόνα 1: Απόσπασμα από το περιβάλλον-κόσμο του οικο-παιχνιδιού που δημιούργησαν οι 
μαθητές του ομίλου. 

Μαθητής μέλος του ομίλου: Περάσαμε πολύ ωραία δημιουργώντας τα παιχνίδια και τους 
κόσμους με το KODU, το πρόγραμμα συνεχίζω να το δουλεύω και στο σπίτι. 

Αποτίμηση του Ομίλου-Συμπεράσματα 

Η λειτουργία του Ομίλου Πληροφορικής του σχολείου με θεματικές τις γνώσεις για το ECDL 
και τον σχεδιασμό και τη δημιουργία εκπαιδευτικού παιχνιδιού στην πλατφόρμα KODU, 
θεωρώ ότι αποτέλεσε μια επιτυχή και καινοτόμα πρόταση στη συνήθη εκπαιδευτική διαδι-
κασία, καθώς ενίσχυσε συγκεκριμένες δεξιότητες και γραμματισμούς των μαθητών, στοι-
χεία των παιδαγωγικών μεθόδων της Πειραματικής παιδαγωγικής, όπως τον πληροφορικό 
και κριτικό γραμματισμό, αλλά και τις δεξιότητες της διερεύνησης, ανακάλυψης, σχεδια-
σμού, συνεργασίας και αλληλοϋποστήριξης. Δημιουργώντας τα ψηφιακά παιχνίδια με το 
KODU μέσω της Πειραματικής παιδαγωγικής, οι μαθητές απέκτησαν και ενίσχυσαν την κρι-
τική σκέψη, τον σχεδιασμό, τη φαντασία, την πρωτοτυπία, τη διερεύνηση και την οργάνω-
ση. Καλλιέργησαν νέους τρόπους σκέψης και στρατηγικές μέσα από τη δημιουργία έξυπνων 
σεναρίων με το KODU ενώ παράλληλα ενίσχυσαν και τις δεξιότητες του πληροφορικού 
γραμματισμού με την εκμάθηση και χρήση των εργαλείων του Microsoft Office, όπως Word 
και PowerPoint . Επιπροσθέτως, ασκήθηκαν στην ανάπτυξη επικοινωνιακών και κοινωνικών 
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δεξιοτήτων, όπως συνεργατικότητα, αλληλοεκτίμηση, πρωτοβουλία και υπευθυνότητα κα-
θώς και αξιοποίηση των πρότερων γνώσεών τους. Οι δραστηριότητες που εφαρμόστηκαν 
βασίστηκαν στη συνεργατική μάθηση με τη χρήση της τεχνολογίας, η οποία αποτελεί μια 
ευρέως αποδεκτή εκπαιδευτική προσέγγιση και θεωρείται ότι ενισχύει τη μάθηση (Gillies & 
Ashman, 2000) και την κοινωνική αλληλεπίδραση (Johnson & Johnson, 1986). Εξάλλου, οι 
ΤΠΕ επιτρέπουν μεγαλύτερη εμπλοκή των μαθητών σε επικοινωνιακές περιστάσεις με προ-
φορικό και γραπτό λόγο, σε μεγαλύτερη ποσότητα και με μεγαλύτερη ευκολία, με αποτέλε-
σμα η κατάκτηση των δεξιοτήτων και των γραμματισμών να γίνεται σε μεγαλύτερη έκταση 
(Χατζησαββίδης & Αλεξίου, 2012). Οι μαθητές του ομίλου οδηγήθηκαν με τον συντονισμό 
και την καθοδήγηση από τον εκπαιδευτικό-συντονιστή σε ένα ταξίδι αναγνώρισης και προ-
βολής συναισθημάτων, δημιουργικότητας, με τις εργασίες σχεδιασμού και παρουσίασης 
των ηλεκτρονικών κόσμων του KODU, καθώς και ανάπτυξης του επικοινωνιακού λόγου, 
κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων και γραμματισμού με τη χρήση των αντίστοιχων 
πολυτροπικών εφαρμογών (Kress, 2003). 
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Ποια η χρήση των BLOGS εκπαιδευτικών στην εκπαίδευση. Η περίπτωση των ιστολογίων 
εκπαιδευτικών ΠΕ60 στην Ελλάδα. 

Παντελέων Μιχαλίτσα 
Εκπαιδευτικός ΠΕ60, Επιμορφώτρια Β΄ Επιπέδου στις ΤΠΕ 

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου 
mpanteleon@gmail.com 

Περίληψη 

Τα ιστολόγια είναι από τα πιο διαδεδομένα εργαλεία Web 2.0 και έχουν γίνει δημοφιλή 
μέσα στην εξέλιξη των εκπαιδευτικών. Μια online κοινότητα bloggers εκπαιδευτικών ΠΕ60 
έχει αναπτυχθεί στη Ελλάδα, όπου αναρτούν υλικό για το Νηπιαγωγείο. Αρκετά από τα μέ-
λη της διατηρούν προσωπικά ιστολόγια τα τελευταία 4-5 χρόνια. Η παρούσα εργασία θα 
προσπαθήσει να διασαφηνίσει τη χρήση των ιστολογίων τους στην εκπαίδευση και να ανα-
φέρει τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τη χρήση τους, παρουσιάζοντας τους τρό-
πους αξιοποίησής τους από τους/τις εκπαιδευτικούς και τονίζοντας την παιδαγωγική τους 
αξία. Θεωρείται ότι μπορούν να αποτελέσουν ένα ακόμη χρήσιμο εργαλείο για τον/την εκ-
παιδευτικό που αναζητά τρόπους για να βελτιώσει την επαγγελματική του/της ταυτότητα 
και εξέλιξη. 

Λέξεις - Κλειδιά: ιστολόγια, εκπαίδευση, ΤΠΕ και προσχολική αγωγή. 

Εισαγωγή 

Με την άφιξη του διαδικτύου, ο Warschauer (1996) θεώρησε ότι η επικοινωνία μέσω υπο-
λογιστών θα παρείχε στους μαθητές/τριες ένα τρόπο «να μοιράζονται όχι μόνο σύντομα 
μηνύματα, αλλά και μακροσκελή (μορφοποιημένα ή μη) έγγραφα – διευκολύνοντας έτσι τη 
συνεργατική συγγραφή – καθώς επίσης και γραφικά, ήχους και βίντεο» και ότι θα τους έδι-
νε τη δυνατότητα «να δημοσιεύουν κείμενά τους ή υλικό πολυμέσων ώστε να τα μοιράζο-
νται με άλλες τάξεις ή με το κοινό». Όταν βλέπουμε το διαδίκτυο σήμερα και αναλογιζόμα-
στε την απήχηση που έχουν πάνω από 50 εκατομμύρια ιστολόγια (Weybret, 2010) και ιστο-
σελίδες, όπως η ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης Facebook, η ιστοσελίδα YouTube που 
αφορά κοινοποίηση βίντεο και η συνεργατική εγκυκλοπαίδεια Wikipedia, κατανοούμε ότι η 
πρόβλεψη του Warschauer δεν ήταν απλά ακριβής, αλλά διορατική. 

Η δημοτικότητα των διάφορων μορφών επικοινωνίας μέσω υπολογιστών έχει οδηγήσει στη 
δημιουργία πολυσχιδών online κοινοτήτων. Σε αυτές τις κοινότητες οι άνθρωποι ανταλλάσ-
σουν, απόψεις, ιστορίες, ιδέες, συμβουλές και προϊόντα καθώς επίσης και διάφορα μέσα 
και αρχεία, όπως συμβαίνει με την επικοινωνία μεταξύ μελών σε φυσικές κοινότητες. Αυτός 
είναι ένας σοβαρός λόγος που τα ιστολόγια έχουν γίνει δημοφιλείς πλατφόρμες διδασκαλί-
ας και μάθησης μεταξύ εκπαιδευτικών, αλλά και μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών.  

Ένα ιστολόγιο είναι ένας ιστότοπος εύκολος στην κατασκευή, όπου ο καθένας έχοντας υπο-
λογιστή και σύνδεση στο διαδίκτυο, μπορεί να δημιουργήσει, να παρουσιάσει και να αρ-
χειοθετήσει περιεχόμενο, γραπτό ή μη και να λάβει ανατροφοδότηση από τους επισκέπτες. 
Σε ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο, όπως αναφέρει ο Lee (2009), τα ιστολόγια δίνουν στους μα-
θητές/τριες τη δυνατότητα να δημιουργήσουν έναν κοινωνικό χώρο εργασίας όπου, ενώ 
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ακολουθούν αξίες και κανόνες που έχουν οριστεί από την ομάδα, δουλεύουν για να συνερ-
γάζονται στο διαμοιρασμό γνώσης και στην ανταλλαγή ιδεών. Με αυτό τον τρόπο το blog-
ging δίνει περισσότερες ευκαιρίες σε μαθητές/τριες και καθηγητές/τριες για ουσιώδη αλ-
ληλεπίδραση, βοηθώντας τους να δημιουργήσουν ισχυρές και ζωντανές online κοινότητες.  

Στην παρούσα εργασία προκειμένου να δοθεί μια συνοπτική παρουσίαση του blogging, ώ-
στε να περιγραφεί ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούνται και αξιοποιούνται τα ιστολόγια 
εκπαιδευτικών Προσχολικής Αγωγής στην Ελλάδα μετέπειτα, επιλέχθηκαν προς χρήση για 
το θεωρητικό τους πλαίσιο, τρία (3) σχετικά άρθρα στην αγγλική που αφορούν τα blogs και 
αποτελούν έρευνες και τμήμα διπλωματικής, που τονίζουν την παιδαγωγική τους αξία στην 
εκπαίδευση: 

1. Το παιδαγωγικό blogging για Πανεπιστημιακά μαθήματα (Blackstone, B., & Har-
wood, C. (2011). Pedagogical blogging for university courses. Global Perspectives, 
Local Initiatives: Reflections and Practice in ELT (Selected Papers from the Third CELC 
Symposium for English Language Teachers), Centre for English Language Communi-
cation, National University of Singapore, 2011). 

2. Επίκαιρη και προνοητική σκέψη: Χρησιμοποιώντας τα ιστολόγια για εκπαιδευτικούς 
σκοπούς (Dunlap, J. C., & Stevens, E. (2009). Fresh and forward-thinking: Using blogs 
for educational purposes. In P. Lowenthal, D. Thomas, B. Yuhnke, & A. Thai (Eds.), 
The CU Online handbook: Teach differently: Create and collaborate (pp. 35-39). 
Raleigh, NC: Lulu). 

3. To blogging ως πράξη μεσολάβησης στην εξέλιξη δύο καθηγητριών της Αγγλικής ως 
ξένης γλώσσας: Μια προσέγγιση βασισμένη στη Θεωρία της Δραστηριότητας- 
Activity Theory (Yi-Wen Liu, Y. W. L., & Ching-Fen Chang, C. F. C. (2011). Blogging as 
Mediated Action in the Development of Two EFL Teachers: An Activity Theory Ap-
proach. The Journal of Asia TEFL, 8(4), 25-59). 

Στο πρώτο (1ο) άρθρο μετά από μια σύντομη αναφορά στο blogging και τα στοιχεία του, 
αναλύεται πως λειτουργεί μια κοινότητα πρακτικής (Cooperation Practice: CoP) στη μαθη-
σιακή διαδικασία στο περιβάλλον εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας. Ο Wenger (1998, p. 2) 
θεωρεί ότι κάθε κοινότητα πρακτικής πρέπει να ταυτίζεται/αναγνωρίζεται σε τρεις διαστά-
σεις: 

• Τι είναι – το κοινό της πνεύμα, όπως το καταλαβαίνουν και το επαναπροσδιορίζουν 
τα μέλη της 

• Πως λειτουργεί – οι σχέσεις αμοιβαίων υποχρεώσεων, που ενώνουν τα μέλη σε μια 
κοινωνική οντότητα 

• Τι έχει παράγει – το κοινό ρεπερτόριο κοινόχρηστων πόρων (ρουτίνες, ευαισθησίες, 
τεχνουργήματα, λεξιλόγιο, στυλ, κλπ), που τα μέλη ανέπτυξαν με τον καιρό. 

Μέσα στο πλαίσιο της κοινότητας, οι διαδικασίες για την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας ή 
για την ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων δεν θεωρούνται απλά αποτέλεσμα κατάκτη-
σης, αλλά συμμετοχής στον κοινωνικό κόσμο. Γι’ αυτό το λόγο ενισχύονται όταν ο μαθη-
τής/τρια έχει την ευκαιρία να παίξει διάφορους ρόλους, ενώ εμπλέκει άλλους σε πρακτικές 
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δραστηριότητες μέσα στις σχετικές κοινότητες. Αυτό αντανακλά το είδος της διάδρασης 
που οι μαθητές αισθάνονται σε αυθεντικές καταστάσεις, το οποίο ο Haneda (2000, p. 14) 
συνοψίζει ως εξής: 

«Η έννοια μιας ‘κοινότητας πρακτικής’ στο περιβάλλον εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας βρί-
σκει την καλύτερη εφαρμογή σε μαθητές που είναι ταυτόχρονα μέλη διαφόρων κοινοτή-
των, από την κοινότητα της τάξης που περιορίζεται σε καθηγητή και μαθητές έως ευρύτερες 
κοινότητες επαγγελματικού ή ψυχαγωγικού χαρακτήρα, οι οποίες περιλαμβάνουν στα μέλη 
τους ικανούς ομιλητές της γλώσσας-στόχου». 

Αναφέρεται σε δύο μελέτες από τα μαθήματα Αγγλικής Γλώσσας του Εθνικού Πανεπιστημί-
ου της Σιγκαπούρης (NUS): 

• Το blogging στο EM1201: Μια βασική προσέγγιση μαθήματος για τις δεξιότητες στα Αγ-
γλικά, όπου όταν η αξιολόγηση στο Εθνικό Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης αποκάλυψε 
ότι κάποιοι από τους νέους μαθητές/τριες του Μουσικού Ωδείου Yong Siew Toh 
(YSTCM) κατανοούσαν τη βασική γραμματική, αλλά πολλοί δυσκολεύονταν να εφαρμό-
σουν τη γνώση τους αυτή σε γραμματικά λάθη μέσα σε μεγαλύτερα κείμενα, όπως πα-
ραγράφους δικές τους ή άλλων μαθητών, ενσωματώθηκε ένα στοιχείο του blogging στο 
πρόγραμμα σπουδών του YSTCM για το μάθημα των Βασικών Αγγλικών (EM1201) στο 
Εθνικό Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης, ώστε να βοηθήσει τους μαθητές/τριες να κά-
νουν εξάσκηση σε δεξιότητες διόρθωσης γραμματικών λαθών. 

• Το blogging στην τάξη ES2007S: Μια προσέγγιση σε μάθημα που αφορά την επικοινω-
νία σε επαγγελματικά περιβάλλοντα. Αυτή η ενότητα του άρθρου περιγράφει το παιδα-
γωγικό blogging όπως χρησιμοποιήθηκε σε 20 μαθητικές ομάδες, 336 μαθητών, καθο-
δηγούμενων από 6 καθηγητές, κατά τη διάρκεια δύο τριμήνων στο Εθνικό Πανεπιστή-
μιο της Σιγκαπούρης, χρησιμοποιώντας δύο καινοτόμα στοιχεία: τον blogging-φίλο 
(blogging-buddy) και τη blogging-ομάδα (blogging-group), συνοψίζοντας τη διαδικασία 
που ακολουθήθηκε από την ES2007S τάξη και τα θέματα πάνω στα οποία δούλεψαν και 
αξιολογώντας τα ιστολόγια αυτών των μαθητών, αφηγείται διαφορετικές εντυπώσεις 
από την δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που προέκυψαν από ένα 
ανώνυμο ερωτηματολόγιο που δόθηκε στο τέλος του τριμήνου σε όλους τους μαθητές 
της τάξης ES2007S. 

Στο δεύτερο (2ο) άρθρο που αποτελεί το κεφάλαιο 6 ενός βιβλίου που αναφέρεται στη δια-
φοροποιημένη διδασκαλία, παρουσιάζονται οι εκπαιδευτικές χρήσεις του blogging στην 
διάρκεια μιας εργασίας ή δραστηριότητας στην τάξη. Στα πλεονεκτήματα της χρήσης συ-
γκαταλέγονται:  

• Η ενθάρρυνση των μαθητών να αρθρώνουν τις ιδέες και τις απόψεις τους, να κά-
νουν τη σκέψη τους ορατή.  

• Η προώθηση του στοχασμού και της ανάλυσης. 

• Η σύνδεση των μαθητών με μια επαγγελματική κοινότητα πρακτικής. 

• Η προώθηση της συνήθειας της συγγραφής . 
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• Η εισαγωγή των εργαλείων Web 2.0 στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Στα μειονεκτήματα της χρήσης των ιστολογίων σημειώνεται ότι: 

• Η συντήρηση ενός ιστολογίου είναι ένα χρονοβόρο εγχείρημα. 

• Η δημοσιοποίηση των ιστολογίων. 

• Το blogging τείνει να ενισχύει ένα πιο απλό, ανεπίσημο τρόπο γραφής. 

Στο τρίτο (3ο) άρθρο προκειμένου να εξερευνηθεί με πιο τρόπο οι καθηγητές της Αγγλικής 
ως ξένης γλώσσας (EFL) χρησιμοποιούν τα ιστολόγια για την επαγγελματική τους πρακτική, 
χρησιμοποιείται η Θεωρία της Δραστηριότητας, η οποία αναπτύσσεται παρακάτω, ώστε να 
διατυπωθεί πως προσωπικοί και κοινωνικοί παράγοντες επηρεάζουν τις πρακτικές blogging 
που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί. Η μελέτη επικεντρώθηκε σε δύο καθηγήτριες της Αγ-
γλικής οι οποίες επιστρατεύθηκαν ως συμμετέχοντες με βάση τρία βασικά κριτήρια. Πρώ-
τον, ήταν καθηγήτριες Αγγλικών από επίσημα σχολικά συστήματα. Δεύτερον, δημοσίευσαν 
σε ιστολόγια πάνω από πενήντα καταχωρίσεις σε σχέση με τη διδασκαλία γλωσσών. Σύμ-
φωνα με τον Chang (2007), «πενήντα καταχωρίσεις» ήταν η βάση που εξασφάλιζε ότι υπήρ-
χαν αρκετές καταχωρίσεις για ανάλυση και ότι οι bloggers αφιέρωσαν αρκετό χρόνο στη 
συντήρηση των ιστολογίων τους. Τέλος, δημοσίευσαν καταχωρίσεις συχνά και συνεχώς. 
Όπως σημείωσε ο Bailey (1990), οι συχνές και ειλικρινείς καταχωρίσεις που καταγράφονται 
σε προσωπικά ημερολόγια είναι ο καλύτερος τρόπος να καταγράψουμε διδακτικές εμπειρί-
ες. 

Η Θεωρία της Δραστηριότητας (Activity Theory) 

Η Θεωρία της Δραστηριότητας, ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνικοπολιτισμικής θεωρίας 
(sociocultural theory), έχει τις ρίζες της στην αντίληψη του Vygotsky για τη μεσολάβηση 
(1978), που συμβολίζει ότι οι ανθρώπινες πράξεις είναι συλλογικές και επηρεάζονται από 
πολιτισμικά εργαλεία και σημάδια. Ο Leont’ev (1981) επέκτεινε την έννοια της μεσολάβη-
σης με την κατασκευή ενός μοντέλου τριών επιπέδων. Η βάση αυτού του μοντέλου ήταν να 
γίνει ένας διαχωρισμός μεταξύ δράσης και δραστηριότητας. Στο μοντέλο, η ανθρώπινη 
δραστηριότητα καθοδηγείται από ένα κίνητρο που σχετίζεται με το στόχο. Το κίνητρο εν-
σαρκώνεται από μια πράξη που είναι ορατή ως συμπεριφορά κατευθυνόμενη από στόχους. 
Οι συμπεριφορές ενεργοποιούνται «από τις συνθήκες και τα εργαλεία της επικείμενης πρά-
ξης» (Engeström, 1999, σελ. 4).  

Ο Engeström (1987) τοποθέτησε επίσης τις ανθρώπινες πράξεις μέσα σε κοινωνικές, πολιτι-
σμικές και ιστορικές περιστάσεις. Το μοντέλο του Engeström, όπως φαίνεται στην εικόνα 1, 
εξηγεί τις συλλογικές δραστηριότητες σε σχέση με την αλληλεπίδραση μεταξύ ενός ατόμου 
και του περιβάλλοντός του μέσα από τον σχεδιασμό απαραίτητων στοιχείων σε ένα σύστη-
μα δραστηριοτήτων. Σε αυτό το μοντέλο, την δραστηριότητα την αναλαμβάνει ο ανθρώπι-
νος παράγοντας (υποκείμενο), ο οποίος οδηγείται από τα κίνητρά του στο σημείο-στόχο 
(αντικείμενο) στο οποίο συμβαίνουν αντιφάσεις/ανακολουθίες. Η μεταμόρφωση πλαισιώ-
νεται από διάφορα τεχνουργήματα/τεχνήματα, χειροπιαστά και ασαφή, προτού να φτάσει 
τελικά στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Το περιβάλλον στο οποίο συμβαίνει η μεταμόρφωση 
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αυτή, είναι μια κοινότητα που βρίσκεται σε εξέλιξη και στην οποία οι συμπεριφορές περιο-
ρίζονται: από συμβάσεις ή κανονισμούς (κανόνες), από την αλληλεπίδραση με άλλους που 
μοιράζονται το ίδιο αντικείμενο (κοινότητα) και από τον καταμερισμό εργασίας, ο οποίος 
αναφέρεται σε καταμερισμό δύναμης ανάμεσα στα μέλη αυτής της κοινότητας μέσα στο 
πλαίσιο αυτό. Ο Kuutti (1996) επεξήγησε επιπλέον ότι όλα τα στοιχεία του μοντέλου δεν 
είναι σταθερά αλλά συνυφασμένα είτε μέσα σε ένα σύστημα δραστηριοτήτων ή σε διαφο-
ρετικά συστήματα δραστηριοτήτων.  

 

 

Εικόνα 1: Το διευρυμένο σύστημα δραστηριοτήτων (Engeström, 1987, 1999) 

Τις περασμένες δεκαετίες, η θεωρία της δραστηριότητας θεωρείται ένα χρήσιμο πλαίσιο 
για την εξερεύνηση της διδασκαλικής μάθησης και εξέλιξης (e.g., Jonassen & Rohrer-Murph, 
1999; Wells, 2002). Ο Wells (2002) επιπλέον βρήκε μια στενή σχέση ανάμεσα στο στοχαστι-
κό γράψιμο και τα συστήματα δραστηριότητας. Με αυτή την έννοια, τα συστήματα δρα-
στηριότητας φαίνεται να παρέχουν κατάλληλο πλαίσιο για μελέτη των εξελικτικών διαδικα-
σιών των καθηγητών/τριών μέσω του blogging.  

Συμπεράσματα 

Σύμφωνα με τα άρθρα που μελετήθηκαν, στο ερώτημα εάν το blogging είναι αποτελεσματι-
κό βοήθημα για τη μάθηση ή όχι στις κοινότητες πρακτικής (CoP), χρειάζεται περαιτέρω 
έρευνα, για να διαπιστωθεί η φύση της ανατροφοδότησης που δίνεται από τους εμπλεκο-
μένους και τους διαφορετικούς ρόλους που έχει ο καθένας στην κοινότητα, οι οποίοι φανε-
ρώνονται μέσα από την ανατροφοδότηση καθώς και η σχέση μεταξύ των δραστηριοτήτων 
και η ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων, που εκείνοι αναπτύσσουν. Επίσης στη μελέτη 
ανάπτυξης των δύο καθηγητριών από την Ταϊβάν, υποστηρίχθηκε ότι τα ιστολόγια μπορούν 
να λειτουργήσουν ως εργαλείο που διευκολύνει την εξέλιξη των καθηγητών. Προγράμματα 
επιμόρφωσης καθηγητών και σχολικοί διαχειριστές θα πρέπει να εκμεταλλευτούν τα ιστο-
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λόγια και να προσκαλέσουν εκπαιδευόμενους και εργαζόμενους καθηγητές/τριες να στή-
σουν τα δικά τους ιστολόγια, τα οποία θα τους επιτρέψουν να δημιουργήσουν υποστηρι-
κτικά κοινωνικά δίκτυα με άλλους καθηγητές/τριες. 

Προβληματική 

Από το θεωρητικό πλαίσιο και τα συμπεράσματα προκύπτει ότι τα ιστολόγια των εκπαιδευ-
τικών μπορεί να λειτουργήσουν ως εργαλείο που διευκολύνει την εξέλιξή τους. Παρόμοιες 
έρευνες στην Ελλάδα για τα ιστολόγια εκπαιδευτικών ΠΕ60 δεν έχουν διεξαχθεί και η πα-
ρούσα έρευνα επιχειρεί να εξετάσει σε βάθος ποια είναι τα κίνητρα, ο σκοπός και οι λόγοι 
δημιουργίας των προσωπικών ιστολογίων τους και της συμμετοχής τους σε άτυπες κοινότη-
τες μάθησης ή πρακτικής, όπως αυθόρμητες ομάδες της Google. 

Υλοποίηση έρευνας 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διασαφηνιστεί η χρήση των προσωπικών ιστολογί-
ων στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών ΠΕ60 στην Ελλάδα (www.blogger.com της Google), που 
περιέχουν σχολιασμό, διάδραση και ανατροφοδότηση από ομότιμους, σύμφωνα με το θε-
ωρητικό πλαίσιο των άρθρων που αναλύθηκαν παραπάνω και σύμφωνα με τη Θεωρία της 
Δραστηριότητας του Engeström (1987), που αναπτύχθηκε (σελ. 4). Οι εν λόγω εκπαιδευτι-
κοί εκτός από τα προσωπικά τους ιστολόγια, δημιούργησαν πρόσφατα μια συνεργατική 
κοινότητα στην Google με τίτλο: ‘ Νηπιαγωγική Τρέλα’ όπου ποστάρουν (δόκιμος όρος στην 
πληροφορική) τις πρόσφατες αναρτήσεις των blogs τους, της οποίας είναι μέλη και στους 
οποίους/ες η έρευνα απευθύνεται. Προκειμένου να διαπιστωθούν τα παραπάνω δημιουρ-
γήθηκε ένα on line ερωτηματολόγιο (Google form) με 15 ερωτήσεις κλειστού τύπου δια-
βαθμισμένης κλίμακας Likert, διεξάγοντας έρευνα ποσοτικού χαρακτήρα, τον Μάιο του 
2014. Στο ερωτηματολόγιο εκτός από 5 ερωτήσεις δημογραφικού ενδιαφέροντος, αναφέ-
ρονταν ερωτήσεις ελέγχου που αφορούσαν: α) την ατομικότητα ή την ομαδικότητα του ι-
στολογίου, β) τη δημοσιότητα ή την ιδιωτική του χρήση, γ) τη συχνότητα των αναρτήσεων, 
δ) την κοινοποίησή του ή όχι προς τους γονείς των μαθητών/τριών και ε) εάν θεωρούσαν οι 
εμπλεκόμενοι/νες το ιστολόγιό τους προσωπικό ημερολόγιο. Στην παρούσα εργασία ανα-
λύονται δύο (2) ερωτήσεις δημογραφικές που καθορίζουν το προφίλ του δείγματος και πέ-
ντε (5) ερωτήσεις ελέγχου που αναφέρονται: 

• Στα κίνητρα δημιουργίας των ιστολογίων 

• Στους σκοπούς και τους στόχους 

• Στο είδος των μαθησιακών εμπειριών που ανταλλάσσουν μέσω ιστολογίων προς α-
ξιοποίηση στην εκπαιδευτική διαδικασία 

• Και αν τα ιστολόγιά τους αποτελούν μοχλό δημιουργίας της επαγγελματικής τους 
ταυτότητας και της επαγγελματικής τους εξέλιξης 

Συμμετέχοντες της έρευνας αποτέλεσαν σύμφωνα με τα ευρήματα των προσωπικών ηλε-
κτρονικών διευθύνσεων, όπου το ερωτηματολόγιο εστάλη, 32 εκπαιδευτικοί ΠΕ60 στην Ελ-
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λάδα, που διατηρούν ιστολόγια και συμμετέχουν στην άτυπη κοινότητα πρακτικής, που νω-
ρίτερα αναφέρθηκε. 

Προφίλ του δείγματος 

Στο ερωτηματολόγιο απάντησαν 21 γυναίκες εκπαιδευτικοί ΠΕ60.  

Τίτλοι Σπουδών. Το 4,8% ήταν απόφοιτες Παιδαγωγικής Ακαδημίας και το 76,2% κάτοχοι 
Πτυχίου Πανεπιστημίου και το 19% κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος (εικόνα 2). Προϋ-
πηρεσία. Το 9,5% είχε έτη υπηρεσίας από 1-5, το 19% από 6-10, το 42,9% από 11-15, το 
9,5% από 16-20 και το 14,3% από 21-25 έτη (εικόνα 3). 

 

Εικόνα 2: Ανώτατος τίτλος σπουδών 

 

Εικόνα 3: Χρόνια υπηρεσίας 

Κατά συνέπεια το μεγαλύτερο ποσοστό εκπαιδευτικών ΠΕ60 που έχουν δημιουργήσει προ-
σωπικά ιστολόγια έχουν προϋπηρεσία 11-15 έτη. 

Ανάλυση ερωτημάτων 

Στο ερώτημα σχετικά με τα προσωπικά τους κίνητρα δημιουργίας του ιστολογίου τους, οι 
ερωτώμενες απάντησαν σε ποσοστό 26,81% ως κίνητρο την ανάπτυξη της δημιουργικότη-
τας, 9,52% είχαν ως κίνητρο τον αναστοχασμό, το 23, 81% τη συνεργατική μάθηση με ομό-
τιμους, το 9,52% την ανάπτυξη καλών πρακτικών με βάση το ΑΠΣ για το Νηπιαγωγείο, το 
9,52% την επαγγελματική εξέλιξη και ανατροφοδότηση από ομότιμους, το 14,29% επέλεξε 
τίποτε από τα παραπάνω και το 9, 52% δεν απάντησε (εικόνα 4). Όπως φαίνεται από τις 
απαντήσεις, τα κίνητρα ποικίλουν με ελαφρύ προβάδισμα της ανάπτυξης της δημιουργικό-
τητας και της συνεργατικής μάθησης.  
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Εικόνα 4: Κίνητρα 

Ως προς τον σκοπό (ερώτημα πολλαπλών επιλογών) το δείγμα απάντησε θετικά πως τα ι-
στολόγιά του κατά 61,9% αναλύουν ιδέες, κατά 66, 67 % αναλύουν μαθησιακές εμπειρίες, 
κατά 47,62% μικρο-μαθήματα στην τάξη, κατά 23, 81% ασχολούνται με ανάλυση θεωριών 
και το 4, 76% με την έρευνα. Η ανάλυση ιδεών και μαθησιακών εμπειριών φαίνεται πως 
είναι οι βασικότεροι σκοποί των ιστολογίων τους (εικόνες 5, 6, 7, 8, 9). 

 

Εικόνα 5: Ανάλυση ιδεών 

 

Εικόνα 6: Ανάλυση μαθησιακών εμπει-
ριών 

 

Εικόνα 7: Ανάλυση μικρο-μαθημάτων 
στην τάξη 

 

Εικόνα 8: Ανάλυση θεωριών 

  

Εικόνα 9: Έρευνα 
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Ως προς τους στόχους στα ιστολόγια χρησιμοποιούνται περισσότερο για (ερώτημα πολλα-
πλών επιλογών) οι απαντήσεις ποικίλουν. Όπως φαίνεται στους πίνακες-εικόνες που ακο-
λουθούν (εικόνες 10, 11) σε ένα μεγάλο ποσοστό τα ιστολόγια στοχεύουν στο διαμοιρασμό 
υλικού με συναδέλφους 71,43%, ακολουθεί η καταχώριση δραστηριοτήτων με 57,14% και 
τέλος με 28,57% στοχεύουν στο διαμοιρασμό καλών πρακτικών. 

   

Εικόνα 10: Διαμοιρασμός υλικού με συναδέλφους, καταχώρηση δραστηριοτήτων σχολείου 

 

Εικόνα 11: Διαμοιρασμός καλών πρακτικών 

Ως προς το είδος των μαθησιακών εμπειριών που ανταλλάσσουν (ερώτημα πολλαπλών επι-
λογών) οι απαντήσεις που δόθηκαν εστιάζουν στην κατά 28,6% τόσο στις ιδέες για κατα-
σκευές, όσο και στη δημιουργία projects και ακολουθούν με ποσοστό 14, 29% άρθρα που 
αφορούν την Προσχολική Αγωγή και Εκπαίδευση, 9,52% σε δραστηριότητες των μαθη-
τών/τριων με ΤΠΕ και εργαλεία Web 2.0 και με 4,76% στα φύλλα εργασίας. Το 14, 29% δεν 
έδωσε καμία απάντηση (εικόνα 12). 

Ως προς την επαγγελματική τους ταυτότητα και εξέλιξη η απάντηση ότι τα ιστολόγιά τους 
αποτελούν πηγή για χρήση τεχνολογιών Web 2.0 στην καθημερινή πρακτική συγκέντρωσε 
το 47,62%, για σχεδιασμό ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning) το ποσοστό 19, 05% και για οn 
line εκπαίδευση το 14,29%. Στη συγκεκριμένη απάντηση 4 εκπαιδευτικοί του δείγματος δεν 
έδωσαν απάντηση (εικόνα 13). 
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Εικόνα 12: Μαθησιακές εμπειρίες που 
ανταλλάσσονται 

 

Εικόνα 13: Επαγγελματική ταυτότητα και 
εξέλιξη 

Συμπεράσματα της έρευνας 

Σύμφωνα με τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν, τα ιστολόγια των εκπαιδευτικών ΠΕ60 
που πήραν μέρος με προθυμία στην έρευνα, έχουν ως επί το πλείστον: α) ως κίνητρο την 
ανάπτυξη της δημιουργικότητας και τη συνεργατική μάθηση, β) ως σκοπό την ανάλυση ι-
δεών και μαθησιακών εμπειριών, γ) στοχεύουν στο διαμοιρασμό υλικού με συναδέλφους 
και την καταχώριση δραστηριοτήτων του σχολείου, δ) εστιάζουν στην ανταλλαγή ιδεών για 
κατασκευές και στη δημιουργία project και ε) ως προς την επαγγελματική ταυτότητα και 
εξέλιξη αποτελούν πηγή για χρήση τεχνολογιών Web 2.0 στην καθημερινή πρακτική. Ο α-
ριθμός των συμμετεχόντων (21) στην έρευνα που διεξήχθη είναι σχετικά μικρός και επιβάλ-
λει περιορισμούς όσον αφορά τα συμπεράσματα της παρούσας έρευνας. Παρόμοιες έρευ-
νες που να αφορούν τα ιστολόγια εκπαιδευτικών ΠΕ60 στην Ελλάδα δεν έχουν διεξαχθεί, 
ώστε να έχουμε συγκρίσιμα συμπεράσματα. Κύριο μέλημα επόμενης έρευνας θα ήταν η 
ποιοτική έρευνα με συνεντεύξεις, όσων εκπαιδευτικών ΠΕ60 από τα μέλη συμμετέχουν 
στην κοινότητα πρακτικής που πρόσφατα δημιουργήθηκε (Νηπιαγωγική τρέλα), για περισ-
σότερα, ενδιαφέροντα και ποιοτικά αποτελέσματα. 
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Πολιτιστικό Πρόγραμμα με web 2 και εικονογραφημένη αφήγηση.
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Διδάκτορας, Θεολόγος -Φιλόλογος 

Καθηγήτρια του 2ου Προτύπου Πειραμα-
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Καθηγητής του 2ου Πρότυπου Πειραματι-
κού Γ/σίου Θεσ/νίκης  

afob@otenet.gr  

Περίληψη 

Στο άρθρο μας αυτό σας παρουσιάζουμε μια εκπαιδευτική πρόταση υλοποίησης Πολιτιστι-
κού προγράμματος, έτσι όπως πραγματοποιήθηκε στο Γυμνάσιό μας κατά το Σχολικό έτος 
2013- 14, εφαρμόζοντας δημιουργικές μεθόδους και αξιοποιώντας διαδικτυακά εργαλεία 
web 2. Συγκεκριμένα αξιοποιήσαμε την ομαδοσυνεργατική μέθοδο και τις δυνατότητες του 
wiki, καθώς και την ψηφιακή αφήγηση με την κατασκευή κόμικ στο story bird. Πρόκειται 
για το Πολιτιστικό Πρόγραμμα που εκπονήθηκε από τους μαθητές μας της Β΄ τάξης Γυμνα-
σίου με θέμα: «Θρησκείες, ανθρωπογεωγραφία και φυσικό περιβάλλον στη Νότια Αμερική 
από την Προκολομβιανή εποχή έως σήμερα».  Κατά την επεξεργασία των επιμέρους θεμά-
των εμπλέκονται  δημιουργικά επιστημονικά πεδία όπως η Θεολογία, η Ανθρωπογεωγρα-
φία, η Πληροφορική, η Λαογραφία, η Ιστορία και η Γεωλογία.  

Λέξεις - Κλειδιά: Ομαδοσυνεργατική μέθοδος, wiki, story bird. 

Εισαγωγή 
Κατά το σχολικό έτος 2013 -2014 και στο πλαίσιο υλοποίησης πολιτιστικού προγράμματος 
κάναμε πράξη τη δημιουργική τάξη, εφαρμόζοντας δημιουργικές τεχνικές σε συνδυασμό με 
τις τεχνολογικές δυνατότητες των εργαλείων web2, τα οποία προσφέρουν σημαντικές δυ-
νατότητες στην εκπαίδευση λόγω της ανοιχτής τους φύσης, (Καραθανάσης Ι. 2012) είναι 
εύχρηστα, απαιτούν μόνο εγγραφή και προσφέρουν δωρεάν χώρο. Η αξιοποίησή τους ως 
μέσο διευκόλυνσης της μάθησης, μπορεί να προσδώσει στη διδασκαλία έναν ενδιαφέρο-
ντα, σύγχρονο και πρωτότυπο χαρακτήρα. Με το ομαδικό αυτό project στο πλαίσιο του 
προγράμματός μας εφαρμόσαμε την αρχή «μαθαίνουμε δρώντας» και καλλιεργήσαμε το 
ομαδικό πνεύμα, αλλά και την ανάληψη της ατομικής ευθύνης. Με τη χρήση εργαλείων 
web 2.0 στην εκπαιδευτική διαδικασία δημιουργήσαμε ένα κατάλληλο περιβάλλον για συ-
νεργατική μάθηση και οικοδόμηση της γνώσης (Yukawa, 2006). Πρόκειται για διαδικτυακά 
εργαλεία, που, αν χρησιμοποιηθούν με παιδαγωγικά σωστό τρόπο, προσφέρουν απεριόρι-
στες δυνατότητες για διερευνητική μάθηση, κατάθεση απόψεων, αλλά και ανταλλαγή επι-
χειρημάτων (Alexander, 2006). Καθώς το wiki αποτελεί το πρώτο και βασικότερο ανοικτό 
περιβάλλον συνεργατικής παραγωγής γραπτού λόγου (Collis & Moonen 2005), το οποίο 
χρησιμοποιείται ευρέως σε περιπτώσεις συνεργατικών – ομαδικών ερευνητικών εργασιών, 
το χρησιμοποιήσαμε ως βασικό εργαλείο για την υλοποίηση της δραστηριότητάς μας. 
 

Στόχοι του Πολιτιστικού μας Προγράμματος με θέμα: «Θρησκείες, ανθρωπογεωγραφία 
και φυσικό περιβάλλον στη Νότια Αμερική από την Προκολομβιανή εποχή έως σήμερα». 

Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία 

193/235

_________________________________________________________________________________________________________ 
I S S N : 1 7 9 2 - 4 1 4 6        Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Α Κ Ο    Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο     i - T E A C H E R       9ο   Τ Ε Υ Χ Ο Σ   -  Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ   2 0 1 4



Να συνεργαστούν στο επίπεδο της μικρο-ομάδας για την επίτευξη κοινών στόχων, ώστε να 
γνωρίσουν διαφορετικούς πολιτισμούς εξετάζοντας την εξέλιξή τους μέσα στην ιστορία και 
σε σχέση με τα ιστορικά γεγονότα.  
 

• Να συσχετίσουν το ιστορικό παρελθόν με τη σύγχρονη παρουσία ενός λαού.  
 

• Να γνωρίσουν και να μάθουν να σέβονται τους διαφορετικούς τρόπους σκέψης.  
 

• Να είναι σε θέση να ξεναγούν σε ιστορικούς χώρους και σε ξένους τόπους.  
 

• Να κατανοήσουν το φυσικό περιβάλλον της περιοχής.  
 

• Να ερμηνεύσουν τα αίτια και τον μηχανισμό γένεσης γεωλογικών φαινομένων και 
να μπορούν να κατασκευάζουν το δικό τους μορφολογικό χάρτη. 

  
Ως προς τα τεχνολογικά εργαλεία 

• Να εξοικειωθούν με τη χρήση και τις λειτουργίες του wiki και να δημιουργήσουν 
τον δικό τους συνεργατικό χώρο, όπου θα δημοσιεύουν τα αποτελέσματα των ε-
ρευνών τους, θα συζητούν , θα σχολιάζουν. Να εξοικειωθούν με το εργαλείο εικονι-
κής αφήγησης, story bird, δημιουργώντας μέσω αυτού, τη δική τους ιστορία, καλ-
λιεργώντας τη φαντασία και τη δημιουργική σκέψη τους.   

 
Χρησιμοποιώντας το wiki στοχεύσαμε βεβαίως στη συμμετοχική διαδικασία, την αμφίδρο-
μη επικοινωνία και ανταλλαγή ιδεών μεταξύ των μαθητών, κάτι που το ίδιο το περιβάλλον 
του wiki προσφέρει εκ φύσεως. (Δαπόντες, 2008).  
 
Χρησιμοποιώντας το λογισμικό αφηγηματικής δημιουργίας storybird στοχεύσαμε στη δη-
μιουργία μιας αφήγησης, όπου οι μαθητές ανέλαβαν τον ρόλο του συγγραφέα.  
 

Τα στάδια του προγράμματος και οι καινοτομίες μας 
 

Τα στάδια 
Αρχικά έγινε η επιλογή του θέματος και η ανάλυσή του με Εννοιολογικό Χάρτη: Οι μαθητές 
απάντησαν στα παρακάτω ερωτήματα: τι γνωρίζω, τι θέλω να μάθω, πώς θα το μάθω, πώς 
θα το παρουσιάσω. Το θέμα που επιλέξαμε ερχόταν, στις προσδοκίες των μαθητών της β΄ 
τάξης Γυμνασίου, να καλύψει την άγνοιά τους και την περιέργειά τους για τον πολιτισμό, τη 
θρησκεία και την ιστορική εξέλιξη των λαών της Λατινικής Αμερικής, στοιχεία που μόνον 
από κινηματογραφικές ταινίες  και μυθιστορήματα είχαν ακουστά…Επόμενο βήμα μας να 
γνωρίσουμε στους μαθητές τα διαδικτυακά εργαλεία τα οποία θα χρησιμοποιούσαμε. Πε-
ρισσότερο εστιάσαμε στα wiki, που ήταν και το βασικό συνεργατικό εργαλείο μας.  
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Εικόνα 1: Ο χώρος εργασίας του β΄1. 

 
Τρίτο βήμα ο χωρισμός των ομάδων με τρόπο που να εξασφαλίζεται η αυτονομία και αυτε-
νέργεια των μαθητών. Οι μαθητές επέλεξαν τις ομάδες τους με βάση τη φιλία τους , αλλά 
και το θέμα που περισσότερο τους ενδιέφερε να εξετάσουν.  Έγινε ο καθορισμός των κανό-
νων και των κυρώσεων για τη μη τήρηση των κανόνων ύστερα από συζήτηση στην ολομέ-
λεια των ομάδων και τους ενημερώσαμε για τον τρόπο λειτουργίας του storybird, παρακο-
λουθώντας τις οδηγίες από τα βίντεο στη διεύθυνση: 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=Ht1QZuhGGkg και 
https://www.youtube.com/watch?v=5CWk7Bpqm2Q  
 
Για την περαιτέρω ολοκλήρωση του Προγράμματος – συλλογή πληροφοριών, ερευνητικές 
δραστηριότητες, προετοιμασία παρουσίασης-  οι ομάδες εργάστηκαν στην τάξη, αλλά και 
στο σπίτι. Δεν χρησιμοποιήσαμε εργαστήριο Πληροφορικής και διότι ο μεγάλος αριθμός 
των συμμετεχόντων μαθητών δεν το επέτρεπε, αλλά και διότι η επιλογή του wiki διευκόλυ-
νε τη δυνατότητα ασύγχρονης και εξ αποστάσεως συμμετοχής των μαθητών. Οι μαθητές 
είχαν τη δυνατότητα να ερευνούν σε ενδεικνυόμενες ιστοσελίδες και να ανεβάζουν τα αρ-
χεία τους στις αντίστοιχες σελίδες του wiki, είτε από το σπίτι τους, είτε στην τάξη, όπου υ-
πάρχει ηλεκτρονικός υπολογιστής συνδεδεμένος με τον διαδραστικό πίνακα, αλλά και όπου 
οι μαθητές μπορούσαν να χρησιμοποιούν και τους προσωπικούς φορητούς υπολογιστές 
τους, όπως και οι διδάσκοντες.  

 
Οι καινοτομίες της δράσης μας, ως προς τη χρήση διαδικτυακών εργαλείων  

Η καινοτομία της δράσης μας συνίσταται στην υλοποίησή της πρωτίστως με χρήση διαδι-
κτυακών εργαλείων web2 και συγκεκριμένα α) του wiki.  Στη συγκεκριμένη περίπτωση επι-
λέξαμε το pbworks θεωρώντας το απλούστερο ως προς τη χρήση και κατάλληλο για μαθητι-
κές εργασίες. Εξάλλου έχουμε πολλές φορές εργαστεί με το pbworks και σε άλλες περιπτώ-
σεις με τους μαθητές μας στο μάθημα των Θρησκευτικών. Μπήκαμε στη σελίδα 
http://pbworks.com, και επιλέγοντας τη δωρεάν έκδοση, για εκπαιδευτικούς σκοπούς, δη-
μιουργήσαμε μέσα στην τάξη, με κοινή συναίνεση όλων των ομάδων, το wiki «ι μεραβιλιόζι 
ραγκάτσι»  (τα καταπληκτικά παιδιά). Εγγράψαμε τους μαθητές ως χρήστες με δικαίωμα 
συγγραφέως και έτσι δημιουργήσαμε στη διεύθυνση 
http://imeraviliosiragazzi.pbworks.com/ , τον χώρο εργασίας του β΄1 , για το συγκεκριμένο 
πολιτιστικό πρόγραμμα και τους εκπαιδεύσαμε στη σωστή λειτουργία και χρήση του « ι με-
ραβιλιόζι ραγκάτσι». 
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Εικόνα 2: Είσοδος στο χώρο εργασίας του β΄1. 
 

Πλεονέκτημα των pbworkswiki είναι το γεγονός ότι μας δίνουν τη δυνατότητα να δημιουρ-
γήσουμε λογαριασμό με κωδικό εισόδου για μαθητές που δεν έχουν δικό τους λογαριασμό 
σε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 
 

 
 

Εικόνα 3: Οι μαθητές χρήστες με δυνατότητα συγγραφέα. 
 
Επιλέξαμε το wiki λοιπόν, καθώς είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον που υποστηρίζει και 
αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός μαθητοκεντρικού περιβάλλοντος μάθησης και στην υπο-
στήριξη της επικοινωνίας και των συνεργατικών δεξιοτήτων.  Τα wikis, ως εργαλείο web 2.0 
θεωρούνται η καταλληλότερη επιλογή στις περιπτώσεις όπου απαιτείται συνεργασία μαθη-
τών (Choy & Ng, 2007). Κατά τον Wagner (2005) το wiki είναι η πιο συνεργατική μέθοδος 
μάθησης που μπορεί να υπάρξει, διότι οι μαθητές συμμετέχουν σε όλα, επεξεργάζονται, 
προσθέτουν, αφαιρούν, συμπληρώνουν, σχολιάζουν, οικοδομούν οι ίδιοι τις γνώσεις αντί 
να τις αποδέχονται έτοιμες από τον διδάσκοντα και επομένως εμπλέκονται ενεργητικά στην 
παραγωγή του κοινού έργου τους. Επιπροσθέτως σημειώνουμε ότι με το wiki έχουμε τη 
δυνατότητα να ελέγχουμε ανά πάσα στιγμή την ακριβή συνεισφορά του κάθε μαθητή στην 
ομάδα του. 
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Εικόνα 4: Δυνατότητα παρακολούθησης των ενεργειών των μαθητών 
 

Γι’ αυτό και επιλέξαμε αυτό το εργαλείο μάθησης για να αποτυπώσουν οι μαθητές την ερ-
γασία τους, υπό την εποπτεία πάντοτε των καθηγητών τους. Ένα wiki, σύμφωνα με τον 
Mader (2008) είναι ένας δικτυακός τόπος τον οποίο μπορεί κάποιος μεμονωμένα ή συνερ-
γατικά να επεξεργαστεί χρησιμοποιώντας μόνο έναν φυλλομετρητή ιστού.  
 

 
 

Εικόνα 5: Δυνατότητα επικοινωνίας μέσω σχολίων. 
 
β) Βέβαια το wiki  θεωρείται πλέον κοινοτοπία στην εκπόνηση των διαφόρων σχολικών 
προγραμμάτων, γι’ αυτό, η πραγματική καινοτομία μας ήταν, θα λέγαμε, το ότι 
χρησιμοποιήσαμε την online εφαρμογή δημιουργίας ιστοριών http://storybird.com/ και τις 
βασικές δυνατότητες που αυτή παρέχει. Το story bird αποτελεί ένα ευχάριστο διαδραστικό 
περιβάλλον μάθησης για  τη δημιουργία κόμικ. Ο Scott McCloud (1993) προσδιορίζει τα 
κόμικς ως "γραφικά ή άλλες εικόνες σε αντιπαραβολή με μια προμελετημένη σειρά με 
σκοπό να μεταφέρουν πληροφορίες, και/ή να παράξουν μια αισθητική ανταπόκριση στον 
παρατηρητή"  
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http://storybird.com/


Στηριχθήκαμε στη θεωρία της διπλής κωδικοποίησης του Paivio (2006), κατά την οποία οι 
πληροφορίες χωρίζονται σε λεκτικές (κείμενο) και μη λεκτικές (εικόνες). Το story bird 
αποτελεί όντως μια εξαιρετική εφαρμογή για τη δημιουργία εικονογραφημένων, που 
ενθουσιάζει τους μαθητές.Το story bird δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να 
χρησιμοποιούν έτοιμες εικόνες, για να γράψουν και να συνθέσουν ιστορίες δίνοντάς τους 
επιπροσθέτως τη δυνατότητα σχολιασμού της δουλειάς των συμμαθητών τους. Ταυτόχρονα 
υποστηρίζει τη μαθησιακή διαδικασία μέσα από την παιδαγωγική αξιοποίηση των Νέων 
Τεχνολογιών δίνοντας τη δυνατότητα δημιουργίας ιστορίας σε πολύ σύντομο χρονικό 
διάστημα. Το αποτέλεσμα ανεβάσαμε στα googledocs στη διεύθυνση: 
https://docs.google.com/presentation/d/1TwZkyB9yJ1uTXMn7OmXxYYhkk8znLU5ItSyfQcV9
T_Y/htmlpresent  
 
Οι Kullo-Abbott και Polman (2008) διαπίστωσαν ότι η εμπλοκή με την ψηφιακή αφήγηση 
εμπνέει τους μαθητές να επεκτείνουν τη δημιουργικότητά τους και να ανακαλύψουν 
διαφορετικούς τρόπους για να εκφράσουν τις ιδέες τους.  
 
γ)Χρησιμοποιήσαμε τέλος και τα συνεργαατικά περιβάλλοντα web 2.0 με τις παρουσιάσεις 
google docs (https://docs.google.com), ενσωματωμένες στο wiki μας: Tα Google Docs είναι 
ένα δωρεάν διαδικτυακό λογισμικό που παρέχει η Google και το οποίο περιλαμβάνει 
παρουσιάσεις, δίνοντας δυνατότητα δημοσίευσης του αρχείου μας ως ιστοσελίδα. Τέσσερις 
παρουσιάσεις του προγράμματος  βρίσκονται στις παρακάτω ιστοσελίδες:  
α)https://docs.google.com/presentation/d/1CzFsO0NbsSrzoCjly8zgB1QUMNSZLeerO9_VWR
3NS5Y/htmlpresent, β) https://docs.google.com/presentation/d/1-Aox-tb3Piw-
T6vNenVgJJO9O84-GsyAFa34ZTUORjk/htmlpresent, 
γ)https://docs.google.com/presentation/d/1CJgqamEZyuCSJiKz1xr9291NSNYbAi8cVA8potBQ
M-8/htmlpresent και  
δ)https://docs.google.com/presentation/d/1HxG7F3FrygfAqN4RghP4vSh-PCbQbkiUdT6baoj-
45I/htmlpresent  

 
Ως προς τις παιδαγωγικές μεθόδους 

Η καινοτομία μας συνίσταται επίσης και στις παιδαγωγικές προσεγγίσεις που 
χρησιμοποιήσαμε και συγκεκριμένα α)της ομαδοσυνεργατικής μάθησης με τη δημιουργία 
μικροομάδων εργασίας, κάθε μια από τις οποίες ανέλαβε συγκεκριμένο θέμα έρευνας και 
επεξεργασίας, χωρίς την άμεση και κατευθυνόμενη επίβλεψη του διδάσκοντος, αλλά υπό 
τη διακριτική εποπτεία του. Το ενδεικνυόμενο εργαλείο μάθησης ασφαλώς είναι το wiki.  
 
Όσον αφορά τον διαχωρισμό σε ομάδες εργασίας, οι μαθητές επέλεξαν οι ίδιοι την ομάδα 
στην οποία εργάστηκαν, βάσει του θέματος και της φιλίας με τους συμμαθητές τους. Κάθε 
ομάδα έπρεπε να δημιουργήσει μια παρουσίαση σε power point, να συλλέξει πληροφορίες  
και να ανεβάσει αρχεία (βίντεο,  φωτογραφίες, κείμενα). Σε κάθε ομάδα υπήρχαν οι 
μαθητές επικεφαλής που ανέλαβαν  να εποπτεύουν την εργασία των άλλων μαθητών και 
να ανακοινώνουν τα αποτελέσματα στην τάξη. Οι μαθητές διαχειρίζονταν τα δεδομένα και 
αποτύπωναν τις πληροφορίες. Κάθε ομάδα ανακοίνωνε – μέσω του επικεφαλής της - τα 
αποτελέσματα της έρευνάς της στην ολομέλεια της σχολικής τάξης, ακολουθούσε συζήτηση 
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και εφόσον γινόταν αποδεκτό το ανέβαζε στο wiki ή αν το είχε ήδη ανεβάσει το διατηρούσε 
ή προέβαινε στις υποδεικνυόμενες αλλαγές. 
 
Οι ομάδες που δημιουργήθηκαν ήταν οι ακόλουθες:  
α) ομάδα φυσικό - γεωλογικό περιβάλλον, β) ομάδα ανθρώπινο περιβάλλον, γ) ομάδα 
πολιτισμοί (με υποομάδα για τη γλώσσα/μουσική/διατροφή και υποομάδα για τους 
αρχαίους και σύγχρονους πολιτισμούς –λαούς των περιοχών),  δ) ομάδα ιστορίας,  ε) ομάδα 
θρησκείες (προκολομβιανής εποχής και σύγχρονες), στ)ομάδα λαογραφία και μυθολογία 
και τέλος  ζ) ομάδα κόνδορας και λάμα. 
 

 
 

Εικόνα 6: Οι ομάδες εργασίας. 
 
β)Χρησιμοποίησαμε βεβαίως την εικονογραφημένη αφήγηση με τη δημιουργία ενός κόμικ 
που συνδύαζε τη δημιουργική γραφή με τις αποκτηθείσες γνώσεις τους από την όλη έρευνά 
τους. Ζητήσαμε από τους μαθητές να αναζητήσουν πληροφορίες στο Διαδίκτυο και να 
δημιουργήσουν τη δική τους ιστορία, αποτυπώνοντας πρώτα σε κείμενο του Word τα 
βασικά στοιχεία της δομής (δηλαδή τον χώρο, τα πρόσωπα και ένα στοιχειώδες σενάριο) 
και στη συνέχεια να προχωρήσουν στη ψηφιακή απεικόνιση, στην επιλογή χαρακτήρων, 
σκηνικού και διαλόγων. Αυτό έγινε μέσα στην τάξη, όπου οι μαθητές εργάστηκαν 
συνεργατικά, στον διαδραστικό, χρησιμοποιώντας τον κοινό λογαριασμό που ανοίξαμε στο 
storybird. Ο πρώτος μαθητής επέλεξε το σκηνικό, ο επόμενος πρόσθεσε μια σκηνή και στη 
συνέχεια ο καθένας πρόσθετε ένα ακόμη Σχεδιάστηκε έτσι μια ιστορία με αρχή, μέση και 
τέλος, ένα φανταστικό ταξίδι στο Περού με πραγματικά πραγματολογικά στοιχεία! Με τον 
τρόπο αυτό η μάθηση έγινε ευκολότερη και πιο διασκεδαστική.  
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Εικόνα 7: Δείγμα από το κόμικ μας στο story bird. 

γ)Τέλος απαραίτητη ήταν και η εκπαιδευτική επίσκεψη σε χώρους με ιστορικό και 
θρησκευτικό ενδιαφέρον, σχετικά με το θέμα που εξετάζαμε. Επειδή βεβαίως δεν θα 
μπορούσαμε να πάμε στο Περού και να δούμε τους χώρους λατρείας της Προκολομβιανής , 
αλλά και σύγχρονης εποχής, έτσι όπως το είχαν φανταστεί οι μαθητες μας στην ιστορία 
τους, περιοριστήκαμε στο να επισκεφθούμε δύο σπουδαία μοναστήρια, της Σουρωτής, 
Αγίου Ιωάννου Θεολόγου και των Βασιλικών , Αγίας Αναστασίας Φαρμακολυτρίας, 
συνδυάζοντας τη θεματική και του Πολιτιστικού προγράμματος του άλλου τμήματος, β΄2, 

«Θρησκευτικός τουρισμός στην Ελλάδα». 

Τα αποτελέσματα – συμπεράσματα 
 

Αποτελέσματα 
Οι μαθητές συμμετείχαν με ενθουσιασμό και με μεγάλο ενδιαφέρον στη δραστηριόητα που 
ειχαν αναλάβει, γιατί και το θέμα και η καινοτόμος ανάπτυξή του, τους βοήθησε να 
ανακαλύψουν νέους τρόπους προσέγγισης και αξιοποίησης της γνώσης. Πετύχαμε την 
ανάπτυξη του συνεργατικού πνεύματος και της διερευνητικής μάθησης., τη δημιουργική 
ενασχόληση των μαθητών με τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, την ανάδειξη της 
δυνατότητας υλοποίησης μιας ευχάριστης εκπαιδευτικής δραστηριότητας , την ενασχόληση 
με διασκεδαστικούς τρόπους μάθησης, όπως αυτός της δημιουργίας κόμικ και γενικά τη 
χρήση του υπολογιστή ως ενός εργαλείου που βοηθά το μαθητή να δημιουργήσει ο ίδιος με 
τον δικό του τρόπο σκέψης το τελικό δικό του γνωστικό προϊόν. 
 
Οι μαθητές μπόρεσαν να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους στις νέες τεχνολογίες, στη 
δημιουργική γραφή, αλλά και στην εικαστική δημιουργία, προάγοντας παράλληλα τη 
βιωματικότητα, την αυτορρύθμιση της μάθησης, την αυτενέργεια και την ενεργητική 
συμμετοχή (Driscoll, 2005).  Οι πολλαπλές δεξιότητες γραμματισμού που αναπτύσσονται με 
τη δημιουργία ενός κόμικ από τους μαθητές (Czarnecki K., 2009,15) περιλαμβάνουν 
ικανότητες έρευνας και ανάλυσης της πληροφορίας κατά τη συλλογή του υλικού, 
δεξιότητες γραπτού λόγου (Ruth, Greenidge, 2009, 284-295) κατά την ανάπτυξη του 
σεναρίου, οργανωτικές δεξιότητες για να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης της 
αφήγησης και χρηστικές ικανότητες χειρισμού των πολυμεσικών εργαλείων των νέων 
τεχνολογιών.  
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Οι μαθητές συνεργάστηκαν κατά ομάδες και παρουσίασαν ένα τελικό εκπαιδευτικό υλικό, 
προσαρμοσμένο στις ανάγκες των μαθητών, εξασκήθηκαν στις γνώσεις τους από την 
Πληροφορική και απέκτησαν νέες γνώσεις σε όλα τα μαθησιακά αντικείμενα. 
 

 
 
Εικόνα 8 :Μία σελίδα από το wiki  μας, όπου οι μαθητές ανέβασαν βίντεο για τον κόνδορα. 

 
Τα αποτελέσματα του προγράμματος παρουσιάσαμε στο Φεστιβάλ Πολιτιστικών 
Προγραμμάτων που οργάνωσε το Γραφείο της Διευθύνσεως Πολιτιστικών Προγραμμάτων 
Ανατολικής Θεσσαλονίκης, στο Πολιτιστικό Κέντρο Κάτω Τούμπας στις 8 Μαΐου 2014. 
Παραδοτέα ήταν η εργασία σε cd, η αφίσα του προγράμματος δημιουργημένη στο power 
point και το υλικό στο wiki του προγράμματος με τους σχετικούς συνδέσμους. 
 

 
 

Εικόνα 9 :Η αφίσα μας στην παρουσίαση των Προγραμμάτων στις 8-5 -2014.. 
 

Συμπεράσματα: 
Τα συμπεράσματα από την υλοποίηση των προγραμμάτων μας είναι τα ακόλουθα:  
Η αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών και η ποικιλία των παιδαγωγικών τεχνικών, που 
εμπεριέχονταν στο σενάριο των δράσεών μας, βοήθησε τους μαθητές να αναπτύξουν 
πλήθος δεξιοτήτων.  
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Όλα τα μαθήματα είναι απαραίτητα στο σχολικό πρόγραμμα και αναπτύσσουν 
διαφορετικές πτυχές της προσωπικότητας των μαθητών, ιδίως όταν παρουσιάζονται με 
τέτοιο ολιστικό και διαθεματικό τρόπο, όπως συμβαίνει με την περίπτωση των Πολιτιστικών 
Προγραμμάτων. Λέγοντας «διαθεματικό τρόπο» αναφερόμαστε βεβαίως στον ολιστικό 
τρόπο προσέγγισης της σχολικής γνώσης, στη θεωρητική αρχή οργάνωσης του Αναλυτικού 
Προγράμματος, η οποία καταλύει τα διακριτά μαθήματα ως πλαίσια οργάνωσης της 
σχολικής γνώσης, ξεπερνά τις προτεραιότητες τους και τις εσωτερικές δομές τους. 
(Ματσαγγούρας, 2003). Η συνεργασία εκπαιδευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων αποβαίνει 
σε αυτήν, και σε κάθε περίπτωση, επωφελής για τους μαθητές. 
 
Ωστόσο υπάρχουν και κάποια αδύνατα σημεία τεχνικής φύσεως και αυτά είναι: η δυσκολία 
εντάξεως ενός πολιτιστικού προγράμματος στο ωρολόγιο πρόγραμμα, εξαιτίας εμπλοκής 
της πλειοψηφίας των μαθητών είτε σε άλλα προγράμματα είτε σε ομίλους που λειτουργούν 
την ίδια ώρα, μετά το πέρας των μαθημάτων… Επιπροσθέτως υπάρχει και η δυσκολία 
χρήσεως του εργαστηρίου πληροφορικής στο οποίο μπορεί να εργαστεί περιορισμένος 
αριθμός μαθητών και επιπλέον είναι συνήθως κατειλημμένο… Όσον αφορά τη δημιουργία 
κόμικ, ανάμεσα σε πολλά ψηφιακά περιβάλλοντα τα οποία μπορούσαμε να 
χρησιμοποιήσουμε, όπως:  http://www.pixton.com, http://goanimate.com, 
http://www.voki.com/, http://www.toondoo.com , επιλέξαμε το http://storybird.com/ 
επειδή δίνει τη δυνατότητα πολύ εύκολης δημιουργίας, αφού μας έχει έτοιμο το σκηνικό. 
Ωστόσο εδώ πρέπει να σημειώσουμε την δυσκολία που προέκυψε από το γεγονός χρήσης 
έτοιμων εικόνων δεσμευτικά, καθώς οι μαθητες δυσκολεύτηκαν στην τελική επιλογή 
προτύπου. Γι’ αυτό ανεβάσαμε το κόμικ στα google docs, ώστε να μπορούν να 
ενσωματωθούν και οι εικόνες που οι μαθητές ήθελαν να βάλουν για σκηνικό από τις 
εργασίες τους. Επίσης το storybird δεν υποστηρίζει τον εμπλουτισμό των ιστοριών με 
ηχητικά χαρακτηριστικά (φωνή ή μουσική) ούτε επιτρέπει την αποθήκευση της ψηφιακής 
ιστορίας τοπικά στον υπολογιστή του χρήστη. Όλες οι δυσκολίες όμως ξεπερνιούνται, χάρη 
στον εφηβικό ενθουσιασμό των μαθητών μας οι οποίοι, όταν έχουν να εργαστούν σε ένα 
θέμα που επέλεξαν και τους ενδιαφέρει, το φέρνουν σε πέρας υπερνικώντας κάθε εμπόδιο.  
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Το e-book στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση 
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Περίληψη 

Το e-book, ή αλλιώς στα ελληνικά ηλεκτρονικό βιβλίο είναι η έκδοση ενός έντυπου βιβλίου 
σε ψηφιακή ή σε ηλεκτρονική μορφή ώστε να μπορεί να διαβαστεί με τη βοήθεια ηλεκτρο-
νικών υπολογιστών. Έχοντας τη συγκεκριμένη μορφή, το e-book μπορεί να αγορασθεί ή να 
διανεμηθεί δωρεάν από το διαδίκτυο στις κατάλληλες ηλεκτρονικές συσκευές. Εκτός όμως 
από το ότι δεν έχει έντυπη μορφή, το e-book είναι εμπλουτισμένο με στοιχεία και δυνατό-
τητες που σχετίζονται με τα πολυμέσα όπως ήχο, εικόνα, υπερσύνδεσμους, δυνατότητα για 
δημιουργία σελιδοδεικτών (bookmarks), δυνατότητες για υπογραμμίσεις και σημειώσεις, 
δυνατότητα για αναζήτηση λέξεων, κ.α.. Το παρόν άρθρο έχει στόχο να μελετήσει την περί-
πτωση των e-books στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και συγκεκριμένα να διε-
ρευνήσει την αποδοχή του από τους δασκάλους. 

Λέξεις - Κλειδιά: e-book, ψηφιακό σχολείο, καινοτομία, πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

Εισαγωγή 

Η αλλαγή στις σχολικές μονάδες αποτελεί την τελευταία δεκαετία ένα πολύ σύνηθες φαι-
νόμενο, λόγω των κοινωνικο-οικονομικών αλλά και τεχνολογικών εξελίξεων (Αθανασούλα-
Ρέππα κ.α, 1999). Ωστόσο όπως κάθε αλλαγή επιφέρει άγχος στους εργαζόμενους, έτσι και 
μια εκπαιδευτική αλλαγή επιφέρει άγχος στους εκπαιδευτικούς, ιδιαίτερα σε όσους είναι 
μεγαλύτερης ηλικίας και έχουν συνηθίσει να εργάζονται με έναν συγκεκριμένο, παραδο-
σιακό, μπορεί να ειπωθεί, τρόπο (Δακοπούλου, 2008). Παράλληλα η αντίδραση στην αλλα-
γή, αποτελεί και μια γενικότερη αντίδραση προς τον φορέα που την επιβάλλει, και στη συ-
γκεκριμένη περίπτωση, προς το Υπουργείο Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (Μπελα-
δάκης, 2009).  

Ο τρόπος που θα επικοινωνήσει ο διευθυντής την αλλαγή στη σχολική μονάδα που ηγείται, 
καθιστά την αποτελεσματικότητα του. Εξάλλου, η «αποτελεσματικότητα» στον χώρο μιας 
σχολικής μονάδας περιλαμβάνει την ηγεσία του σχολείου, τη δομή και την οργάνωση των 
διδακτικών μεθόδων, το προσωπικό, την οργάνωση, το καλό σχολικό κλίμα (Μυλωνά, 
2005). Σε μια σχολική μονάδα, όλα τα παραπάνω είναι απόρροια της αποτελεσματικής επι-
κοινωνίας μεταξύ διευθυντή σχολείου, που αποτελεί τον ηγέτη της σχολικής μονάδας και 
των λοιπών συντελεστών της σχολικής μονάδας που είναι, οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και 
οι γονείς των μαθητών. Για να επιτευχθεί η ομαλή και αποδοτική λειτουργία του σχολείου, 
ο διευθυντής της σχολικής μονάδας οφείλει πάντα να δημιουργεί αποτελεσματικούς διαύ-
λους επικοινωνίας με το διδακτικό προσωπικό (Σαϊτη, & Σαϊτης, 2012).Το παρόν άρθρο έχει 
στόχο να αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο ο ηγέτης της σχολικής μονάδας, ο διευθυντής, 
μπορεί να επικοινωνήσει την αλλαγή του e-book στους δασκάλους. 
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Το e book ως καινοτομία στη πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

Το e-book αποτελεί μια εκπαιδευτική αλλαγή που σχετίζεται άμεσα με την εκπαιδευτική 
πράξη. Σύμφωνα με το μοντέλο του Fullan (2002), η διαδικασία της καινοτομίας αποτελεί-
ται από τρία στάδια: την εισαγωγή της καινοτομίας, κατά την οποία μελετάται η παρούσα 
κατάσταση, εντοπίζονται προβληματικές καταστάσεις και αποφασίζεται η καινοτομία. Το 
δεύτερο στάδιο είναι αυτό της εφαρμογής, κατά το οποίο σχεδιάζεται και εφαρμόζεται 
στην πράξη η καινοτομία. (Fullan, 2001). Το τελευταίο στάδιο είναι αυτό της εγκαθίδρυσης 
της καινοτομίας, κατά το οποίο η καινοτομία παύει να θεωρείται ως κάτι νέο και γίνεται 
μέρος του συνηθισμένου τρόπου εργασίας στο σχολείο. (Fullan, 2001). 

Στην περίπτωση του e-book, για να γίνει αποδεκτό από όλους τους δασκάλους και χωρίς 
προβλήματα θα πρέπει να συζητηθεί από όλους τους εμπλεκόμενους στη σχολική μονάδα, 
ώστε να έχουν άποψη και εικόνα της καινοτομίας. Επίσης πρέπει να καταστεί σαφές ότι η 
καινοτομία του e-book είναι αναγκαία για το καλό της σχολικής μονάδας. Στη συνέχεια κα-
λό είναι όλοι οι δάσκαλοι να παρατηρούν και να καταγράφουν προβλήματα και ωφέλειες 
του e-book. Τέλος αφού πλέον θα έχει γίνει κομμάτι της δομής του σχολείου, δεν θα υπάρ-
χουν ανταγωνιστικές πρακτικές και θα διαδοθεί η χρήση του στο σχολείο. 

Όταν πραγματοποιούνται τα παραπάνω στάδια στη διαδικασία της καινοτομίας, ή αν όχι 
αυτά ακριβώς αλλά παρεμφερή, που όμως εμπλέκουν τους ίδιους τους δασκάλους και τη 
σχολική μονάδα στη διαδικασία εγκαθίδρυσης της καινοτομίας, στη διαδικασία έρευνας 
τυχόν προβλημάτων ή και ωφελειών της καινοτομίας, τότε αυτή γίνεται πιο εύκολα κατα-
νοητή και αποδεκτή από τα μέλη της σχολικής μονάδας. Τα μέλη της σχολικής μονάδας 
παύουν να βλέπουν με καχυποψία την καινοτομία, διότι οι ίδιοι έχουν συμμετάσχει στην 
εγκαθίδρυσή της (Dundon, 2002). 

Συνήθως οι δάσκαλοι όταν έρχονται αντιμέτωποι με μια αλλαγή όπως είναι αυτή του e-
book αντιδρούν αρνητικά. Η αντίδραση αυτή αποτελεί φυσιολογική αντίδραση του οργανι-
σμού, καθώς κάθε άνθρωπος αντιδρά σε κάτι νέο, όταν μάλιστα καλείται να εγκαταλείψει 
τις παλιές του συνήθειες και να προσαρμοστεί σε μια νέα διαδικασία. Από την άλλη, όταν 
στη σχολική μονάδα δεν επικρατεί ένα θετικό κλίμα, όταν η ηγεσία που ασκείται δεν είναι 
συμμετοχική, οι δάσκαλοι με την αντίστασή τους στην αλλαγή, ουσιαστικά εκφράζουν και 
την αντίστασή τους στην ηγεσία. Τέλος, οι δάσκαλοι μπορεί να αντιδράσουν στην αλλαγή, 
επειδή θεωρούν ότι αυτή δε θα επιφέρει κάποιο θετικό αποτέλεσμα στη σχολική μονάδα 
(Richardson & Anders, 1994). 

Η αντίσταση λοιπόν στην αλλαγή, είναι ψυχολογική, η οποία έχει να κάνει με το φόβο απέ-
ναντι στην αλλαγή αυτή και η οποία εκδηλώνεται με την έλλειψη κατανόησης της ανάγκης 
αλλαγής. Οι δάσκαλοι μπορεί να νιώθουν ανασφάλεια απέναντι στην αλλαγή αυτή και να 
νιώθουν αβεβαιότητα για το αν θα μπορέσουν να τα καταφέρουν. Επίσης οι δάσκαλοι ίσως 
να νιώσουν ότι με την αλλαγή μειώνεται η δύναμη και η ελευθερία τους, οι συνήθειές τους 
(Metwally, 2012). Επίσης η αντίδραση στην αλλαγή μπορεί να είναι κοινωνιολογική αντί-
σταση, απέναντι στον φορέα της αλλαγής. Τέλος μπορεί να είναι λογική, λόγω της πίστης 
των δασκάλων για την αμφίβολη αποτελεσματικότητα της αλλαγής (Sidra et al., 2012). 
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Συγκεκριμένα για την καινοτομία του e-book, οι λόγοι αντίδρασης των δασκάλων μπορεί να 
είναι η αμφιβολία τους για το κατά πόσο θα μπορούσε και αν τελικά θα έπρεπε να εφαρ-
μοστεί μια τέτοια καινοτομία, σε παιδιά αλλά και το γεγονός ότι θα πρέπει να αφιερώσουν 
πολύ χρόνο για να παρακολουθήσουν ορισμένα επιμορφωτικά σεμινάρια σχετικά με τις 
ψηφιακές τεχνολογίες (Richardson & Anders, 1994). 

Οι δάσκαλοι μπορεί να πιστεύουν ότι η χρήση του ψηφιακού βιβλίου από τα παιδιά θα 
προκαλέσει πολλά προβλήματα, καθώς από μικρή ηλικία θα ξεκινούσε η εξάρτησή τους 
από την τεχνολογία και συγκεκριμένα από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Επίσης μπορεί 
να πιστεύουν πως οι ταχύτατες αλλαγές θα καταστήσουν τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές 
μη λειτουργικούς σε μια πενταετία, καθώς δε θα έχουν όλοι οι γονείς την οικονομική δυνα-
τότητα να προσφέρουν στα παιδιά τους ηλεκτρονικό υπολογιστή ή κάποια άλλη ηλεκτρονι-
κή συσκευή για τη χρήση του ψηφιακού βιβλίου (Metwally, 2012; Sidra et al., 2012).  

Η αντίσταση λοιπόν των δασκάλων είναι λογική, λόγω της αμφίβολης αποτελεσματικότητας 
της αλλαγής αυτής- το οικονομικό κόστος είναι μεγάλο, όλα τα παιδιά δε θα μπορούν να 
έχουν πρόσβαση στο e-book-, και κοινωνιολογική, απέναντι στο Υπουργείο Παιδείας που 
αποτελεί και το φορέα της αλλαγής. Ωστόσο ενυπάρχει και μια άλλη αντίσταση, η ψυχολο-
γική. Οι δάσκαλοι μπορεί να νιώθουν ανασφάλεια απέναντι στην αλλαγή αυτή, η οποία 
αφορά μια τεχνολογική καινοτομία και μπορεί να νιώθουν αβεβαιότητα για το αν θα μπο-
ρέσουν να τα καταφέρουν. Επίσης οι δάσκαλοι ίσως να αισθανθούν ότι μειώνεται η δύναμη 
και η ελευθερία τους, οι συνήθειές τους. Οι δάσκαλοι μέχρι τώρα γνωρίζουν τον τρόπο και 
τις μεθόδους διδασκαλίας στο παραδοσιακό βιβλίο. Το ψηφιακό βιβλίο αποτελεί κάτι ά-
γνωστο για αυτούς και αποτελεί φυσιολογική αντίδραση η αντίστασή τους σε αυτήν την 
αλλαγή.  

Στόχος του διευθυντή μιας σχολικής μονάδας, στον τομέα των αλλαγών είναι να επιχειρεί 
να τις εφαρμόζει απαλλάσσοντας τους δασκάλους από το άγχος και το φόβο του καινούρ-
γιου. Το παραπάνω επιτυγχάνεται, με την εφαρμογή μιας συμμετοχικής ηγεσίας, όπου όλοι 
οι εμπλεκόμενοι στη σχολική μονάδα εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους, τις αμφιβολί-
ες τους και όλοι μαζί συνεργατικά επιχειρούν να τις επιλύσουν (Ανδρέου & Μαντζούφας, 
1999).  

Τρόποι επικοινωνίας της εκπαιδευτικής αλλαγής από το διευθυντή στους δασκάλους 

Η αποτελεσματική επικοινωνία κάθε αλλαγής, στηρίζεται στη βάση τριών πυλώνων. Ο πρώ-
τος πυλώνας είναι η εμπλοκή-συνέργεια των μελών της σχολικής μονάδας. Η εμπλοκή -
συνέργεια επηρεάζει θετικά την κατανόηση της επιχειρούμενης καινοτομίας, το βαθμό δέ-
σμευσης και δημιουργεί ηθική βάση για την εφαρμογή της πράξης. Ο δεύτερος πυλώνας 
είναι αυτός της διάδρασης-σύμπραξης. Η διάδραση-σύμπραξη ενισχύει το συναίσθημα α-
σφάλειας των ατόμων που στην προσπάθεια της καινοτομίας, αξιοποιεί τη συλλογική νοη-
μοσύνη της ομάδας και τη μετατρέπει σε δεξαμενή σκέψης. Ο τρίτος πυλώνας σχετίζεται με 
το κανονιστικό-αναμορφωτικό ψυχολογικό συμβόλαιο του σχολείου (Μπελαδάκης, 2009. Η 
αλλαγή προϋποθέτει διαφοροποίηση κουλτούρας, διαφοροποίηση κανόνων. Ξεκινά από το 
νου και ριζώνεται στην καρδιά των μελών του οργανισμού.  
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Στόχος του διευθυντή μιας σχολικής μονάδας, στον τομέα των αλλαγών είναι να επιχειρεί 
να τις εφαρμόζει απαλλάσσοντας τους δασκάλους από το άγχος και το φόβο του καινούρ-
γιου. Το παραπάνω επιτυγχάνεται, με την εφαρμογή μιας συμμετοχικής ηγεσίας, όπου όλοι 
οι εμπλεκόμενοι στη σχολική μονάδα εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους, τις αμφιβολί-
ες τους και όλοι μαζί συνεργατικά επιχειρούν να τις επιλύσουν (Ανδρέου & Μαντζούφας, 
1999). Εάν ένας σχολικός ηγέτης επιχειρήσει την εισαγωγή μιας καινοτομίας, χωρίς να προ-
βεί σε οποιαδήποτε διάγνωση και αγνοώντας τη σημασία του ψυχολογικού συμβολαίου 
που υπόκειται στη δράση του σχολικού, τότε είναι πολύ πιθανό να εκδηλωθούν αντιδρά-
σεις με τη μορφή απαξιωτικού σημειώματος για την ηγετική-διοικητική συμπεριφορά του 
διευθυντή. Για την αποτελεσματικότητα λοιπόν της αλλαγής, ο σχολικός ηγέτης πρέπει να 
είναι άτομο με ανοικτή διάθεση και με ανεπτυγμένη ενσυναίσθηση, άτομο που κατανοεί 
τους άλλους, τα προβλήματα και τις αμφιβολίες τους. Συνακόλουθα, ο διευθυντής οφείλει 
να ενεργεί στη βάση μιας σειράς αξιών, όπως: συμμετοχικότητα, ίσες ευκαιρίες, υψηλές 
προσδοκίες, ομαδική προσπάθεια, ειλικρίνεια, ακεραιότητα, συνέπεια, ετοιμότητα για λή-
ψη αποφάσεων.  

Συμπεράσματα  

Από τα παραπάνω συμπεραίνεται πως εάν ένας σχολικός ηγέτης επιχειρήσει την εισαγωγή 
μιας καινοτομίας, χωρίς να προβεί σε οποιαδήποτε διάγνωση και αγνοώντας τη σημασία 
του ψυχολογικού συμβολαίου που υπόκειται στη δράση του σχολικού, τότε είναι πολύ πι-
θανό να εκδηλωθούν αντιδράσεις με τη μορφή απαξιωτικού σημειώματος για την ηγετική-
διοικητική συμπεριφορά του διευθυντή. Για την αποτελεσματικότητα λοιπόν της αλλαγής, ο 
σχολικός ηγέτης πρέπει να είναι άτομο με ανοικτή διάθεση και με ανεπτυγμένη ενσυναί-
σθηση, άτομο που κατανοεί τους άλλους, τα προβλήματα και τις αμφιβολίες τους. Συνακό-
λουθα, ο διευθυντής οφείλει να ενεργεί στη βάση μιας σειράς αξιών, όπως: συμμετοχικότη-
τα, ίσες ευκαιρίες, υψηλές προσδοκίες, ομαδική προσπάθεια, ειλικρίνεια, ακεραιότητα, 
συνέπεια, ετοιμότητα για λήψη αποφάσεων. To e-book δημιουργεί τις αναγκαίες προϋπο-
θέσεις για την προαγωγή εκείνου του τρόπου μάθησης που επικεντρώνεται στον μαθητή, 
ενώ η κατάλληλη οργάνωση του διδακτικού υλικού και η δυνατότητα διάδρασης των μαθη-
τών με το υλικό, σε ατομικό ή συλλογικό επίπεδο, ευνοεί τόσο την εξατομικευμένη όσο την 
ομαδοσυνεργατική διδασκαλία. 
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Περίληψη 

Με την ανάπτυξη της τεχνολογίας και την αυξανόμενη χρήση του διαδικτύου είναι ανα-
γκαίο για τους εκπαιδευτικούς να ενσωματώνουν την τεχνολογία με διάφορους τρόπους 
στη διδασκαλία τους. Πολλοί εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν ιστοσελίδες για να επικοινω-
νούν με τους μαθητές και τους γονείς.Το weebly μπορεί να αποτελέσει ένα διαδραστικό 
εκπαιδευτικό εργαλείο στη διδασκαλία οποιουδήποτε μαθήματος. Στο παρόν άρθρο πα-
ρουσιάζονται πρώτα τα πλεονεκτήματα της πλατφόρμας weebly και  το θεωρητικό πλαίσιο 
για την ενσωμάτωση της ιστοσελίδας στη μαθησιακή διαδικασία το οποίο στηρίζεται στην 
συνεργατική μάθηση. Στη συνέχεια, γίνεται μια σύντομη παρουσίαση των δυνατοτήτων της 
πλατφόρμας και τονίζεται η παιδαγωγική αξιοποίησή της στη διδακτική πράξη. Η ιστοσελί-
δα και το ιστολόγιο μπορεί να αποτελέσουν ένα διδακτικό εργαλείο για τη δημιουργία μιας 
νέας συνεργατικής κουλτούρας ανάμεσα στον εκπαιδευτικό και το μαθητή, στο σχολείο και 
το σπίτι.  

Λέξεις - Κλειδιά: weebly, παιδαγωγική αξιοποίηση, ιστοσελίδα, συνεργατική μάθηση 

Εισαγωγή 

Οι Τεχνολογίες των πληροφοριών και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) εισχωρούν όλο και περισσό-
τερο στον εκπαιδευτικό χώρο (Kozma, 2003) και δημιουργούν δυνατότητες για την ανάπτυ-
ξη νέων εικονικών κοινοτήτων πρακτικής (Wheatley, & Frieze, 2007). Η ενσωμάτωση των 
ΤΠΕ και ιδίως η χρήση των ιστοσελίδων και ιστολογίων επεκτείνει την επικοινωνία πέρα 
από την τάξη και δημιουργεί ένα ψηφιακό περιβάλλον όπου εκπαιδευτικοί και μαθητές 
μπορούν να μοιραστούν τις ιδέες τους και να συνεισφέρουν στη μαθησιακή διαδικασία 
(Weiler, 2003). Οι σχολικές ιστοσελίδες ανοίγουν διαύλους επικοινωνίας ανάμεσα στα σχο-
λεία και τις τοπικές κοινότητες, τους γονείς και το σπίτι (Passey, 2000). Σημαντικός παράγο-
ντας για την ένταξή τους στη διδακτική πράξη και για την παιδαγωγική αξιοποίησή τους εί-
ναι ο διδάσκων, ο οποίος πρέπει να είναι πρωταγωνιστής και συνδιαμορφωτής των εξελί-
ξεων. 

Το Web 2.0. παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να συμμετέχουν και να αλληλεπιδρούν 
στη διαχείριση και τη δημιουργία των διαδικτυακών περιβαλλόντων (Τζωρτζάκης, 2009) 
ώστε να διαχειρίζονται τη γνώση με νέα εργαλεία και τεχνικές. Η ιστοσελίδα ως εργαλείο 
δίνει τη δυνατότητα να ενισχύει την επικοινωνία, τη συνεργασία, τη δημιουργικότητα και 
την κριτική σκέψη (Tingen, Philbeck, & Holcomb, 2011). Tο weebly είναι μία πλατφόρμα που 
ασχολείται με το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός διαδραστικού τεχνολογικού μαθησιακού 
περιβάλλοντος το οποίο υποστηρίζει τη σύγχρονη εκπαίδευση με το μαθητή σε κεντρικό 
ρόλο. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να ενσωματώνουν την τεχνολογία και να παροτρύνουν 
τους μαθητές τους στον ψηφιακό εγγραμματισμό και στις δεξιότητες που πρέπει να καλ-
λιεργηθούν για το μέλλον τους. Στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρεται ότι υπάρχουν πέντε 
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επίπεδα που προσδιορίζουν μια ιστοσελίδα. Το πρώτο είναι η στατική σελίδα και το υψη-
λότερο είναι γνωστό ως  «παιδαγωγική μνήμη». To weebly ανήκει στο τελευταίο επίπεδο, 
το οποίο παρέχει τα μεγαλύτερα εκπαιδευτικά οφέλη. Το είδος αυτής της ιστοσελίδας είναι 
δυναμικό, παρέχει ανανεωμένες πληροφορίες, αλληλεπίδραση μεταξύ χρηστών, πηγές, α-
ναλυτικό πρόγραμμα και μια πλατφόρμα όπου οι μαθητές συνεργάζονται για να λύσουν 
προβλήματα και να απαντήσουν ο ένας στις ερωτήσεις και τα σχόλια του άλλου (Dunn, 
2011). 

Τα πλεονεκτήματα της πλατφόρμας weebly 

Το weebly παρέχει ένα περιβάλλον φιλικό στον χρήστη και επιπλέον είναι ένα πολύ καλό 
εργαλείο για τους μαθητές όλων των ηλικιών για να δημιουργήσουν τις δικές τους ιστοσε-
λίδες. Είναι πολύ εύκολο στη χρήση γιατί δεν απαιτείται γνώση HTML κώδικα. Διακρίνεται 
για τις μεγάλες δυνατότητες πολυμέσων. Μπορεί να προστεθούν  φωτογραφίες, βίντεο, 
συσκευές αναπαραγωγής ήχου, έγγραφα, χάρτες και φωτογραφικό υλικό εύκολα με μετα-
φορά και απόθεση. Έχει ευέλικτα χαρακτηριστικά του Blog.  Είναι δωρεάν για να το δη-
μιουργήσει και να το δημοσιεύσει κανείς. Δεν υπάρχουν διαφημίσεις στην ιστοσελίδα. Το 
weebly φιλοξενεί την ιστοσελίδα οπότε δεν έχει ανάγκη κάποιος να πληρώσει για πάροχο. 
Ο μαθητής μπορεί να δημιουργήσει μία ιστοσελίδα με πέντε σελίδες. Ο εκπαιδευτικός μπο-
ρεί να δημιουργήσει δύο ιστοσελίδες με απεριόριστο αριθμό σελίδων. Το μέγεθος του αρ-
χείου που ανεβαίνει στην ιστοσελίδα πρέπει να είναι 5MB. Ο εκπαιδευτικός έχει τον πλήρη 
έλεγχο των λογαριασμό των μαθητών και της δραστηριότητάς τους. Δεν απαιτούνται email 
για τη δημιουργία των λογαριασμών των μαθητών. Τέλος,  δίνει τη δυνατότητα στον εκπαι-
δευτικό να επιλέγει αν οι ιστοσελίδες των μαθητών θα είναι ορατές ή θα προστατεύονται 
με κωδικό (Weebly, 2014). 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Το Web 2.0 στο οποίο ανήκουν οι ιστοσελίδες και τα ιστολόγια στηρίζεται στην συνεργατική 
μάθηση η οποία περιλαμβάνει τη θεωρία του κονστρουκτιβισμού, του κοινωνικού κον-
στρουκτιβισμού, της εγκαθιδρυμένης μάθησης (Midoro, 2007) και τις κοινότητες πρακτικής 
(Palloff, & Pratt, 1999). Συγκεκριμένα,  βασική αρχή της κονστρουκτιβιστικής μάθησης είναι 
ότι η μάθηση δε μεταδίδεται παθητικά, αλλά επιτυγχάνεται με την ενεργή συμμετοχή του 
μαθητή. Βασίζεται στην αρχή ότι η μάθηση οικοδομείται μέσω αυθεντικών καθηκόντων και 
επιτυγχάνεται μέσω της συνεργασίας και της αλληλεπίδρασης μεταξύ των ανθρώπων. Προ-
ϋποθέτει τη σύνδεση θεωρίας και πράξης και την εφαρμογή της νέας γνώσης για την επίλυ-
ση προβλημάτων (Piaget, 1975). 

Ο κοινωνικός κονστρουκτιβισμός υποστηρίζει ότι η αλληλεπίδραση ατόμου και κοινωνικού 
περιβάλλοντος δε διευκολύνει μόνο τη μάθηση αλλά και τη δημιουργεί. Σ΄αυτό το σημείο 
διαφέρει από τον εποικοδομισμό. Το κοινωνικό περιβάλλον επηρεάζει τη μάθηση και συ-
νοικοδομεί τη γνώση σε αυθεντικά περιβάλλοντα (Shunk, 2005). Σημαντικοί παράγοντες 
είναι η συνεργασία, η αλληλεπίδραση και η επικοινωνία. Ο Vygotsky χρησιμοποίησε τον 
όρο της «Ζώνης της Επικείμενης Ανάπτυξης» (Zone of Proximal Development – ZPD) για να 
περιγράψει την απόσταση ανάμεσα σ’ αυτό που μπορεί να πετύχει ένας μαθητής μόνος του 
και σ’ αυτό που μπορεί να πετύχει  όταν συνεργάζεται με άλλους (Vygotsky, 1978).  
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Σύμφωνα με την εγκαθιδρυμένη μάθηση, η γνώση είναι ριζωμένη στο συγκείμενο και την 
κουλτούρα (Lave, 1988΄ Lave & Wenger, 1991). Η μάθηση αντανακλά τον τρόπο με τον ο-
ποίο η γνώση θα είναι χρήσιμη στην πραγματική ζωή. Η γνώση πρέπει να τοποθετείται και 
να μαθαίνεται μέσα σε αυθεντικά περιβάλλοντα (Tennant, 1997). Η νέα γνώση βρίσκεται 
στις κοινότητες μάθησης – πρακτικής στις οποίες πρέπει να συμμετέχουν οι μαθητές. Οι 
εκπαιδευτικοί είναι σημαντικό να προσφέρουν συνεχώς νέες ευκαιρίες στους μαθητές, ώ-
στε να γίνουν μέτοχοι κοινοτήτων μάθησης μέσα και έξω από την τάξη (Wilson, 1993). Στις 
κοινότητες μάθησης προωθείται η συνεργασία και η συλλογική γνώση (Wenger, 2006). Α-
ξιοποιούνται οι ΤΠΕ μέσω των ιστοσελίδων, του forum και του email. Αναπτύσσεται μία 
κουλτούρα μάθησης με στόχο την ανταλλαγή γνώσης, το διάλογο, την έρευνα, την ανάληψη 
πρωτοβουλιών και την ανατροφοδότηση στα μέλη. Οι μαθητές συνεργάζονται για επίλυση 
προβλημάτων της κοινότητας, επικοινωνούν για ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών, 
συντονίζουν και συνεργάζονται για την επίτευξη ενός έργου και συζητούν θέματα που αφο-
ρούν τη μαθητική κοινότητα (Cardet, 2012).  

Από όλα τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι οι δραστηριότητες που θα τίθενται στους μαθη-
τές θα προϋποθέτουν ενεργό και παραγωγική συμμετοχή για επίλυση προβλημάτων της 
πραγματικής ζωής. Θα πρέπει οι εργασίες να έχουν χρησιμότητα, συνάφεια με τον πραγμα-
τικό κόσμο, να ενσωματώνουν γνώσεις από διάφορες περιοχές του αναλυτικού προγράμ-
ματος και να παρέχουν τα κατάλληλα επίπεδα πολυπλοκότητας. 

Σύντομη παρουσίαση πλατφόρμας weebly 

Δημιουργία λογαριασμού στο weebly 

Ανοίγουμε οποιoδήποτε φυλλομετρητή (Mozilla firefox, google chrome κ.ά.) και πληκτρολο-
γούμε την ηλεκτρονική διεύθυνση http://education.weebly.com. Για να δημιουργήσουμε 
λογαριασμό, συμπληρώνουμε το όνομα χρήστη, τον κωδικό πρόσβασης, τη διεύθυνση ηλε-
κτρονικού ταχυδρομείου και αποδεχόμαστε τους όρους χρήσης του weebly. Στη συνέχεια, 
πατάμε sign up (εικόνα 1). 

 

Εικόνα 1: Πλατφόρμα weebly 

Παρουσίαση της πλατφόρμας 
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Στην πλατφόρμα υπάρχουν 5 μενού που μας βοηθούν στη διαχείριση της ιστοσελίδας και 
του λογαριασμού μας. Το μενού sites μας βοηθάει να διαχειριστούμε τις ιστοσελίδες που 
δημιουργούμε. Το μενού my students μας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε τάξεις 
και να προσθέσουμε μαθητές σ΄αυτές. Το domains μας δίνει τη δυνατότητα να αγοράσουμε 
domain χωρίς την κατάληξη weebly.com. Το account μας βοηθά να διαχειριστούμε τον λο-
γαριασμό που έχουμε δημιουργήσει στο weebly. Τέλος, το μενού support μας μεταφέρει σε 
μια ιστοσελίδα που μας δίνει οδηγίες και υποστήριξη για τη χρήση της πλατφόρμας weebly. 

Δημιουργία ιστοσελίδας 

Για να δημιουργήσουμε την ιστοσελίδα μας, πρέπει να βρισκόμαστε στο μενού «sites», να 
πατήσουμε «add site» και στη συνέχεια να επιλέξουμε “site” από τις τρεις προτεινόμενες 
επιλογές (site, blog, store). Στη συνέχεια διαλέγουμε ένα από τα πολλά θέματα, το οποίο 
μπορεί να αλλαχθεί αργότερα. Πληκτρολογούμε τον τίτλο της ιστοσελίδας. Κατόπιν, στο 
πλαίσιο που εμφανίζεται, διαλέγουμε την ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας μας μέ-
σα από τις τρεις προτεινόμενες επιλογές. Επιλέγουμε την πρώτη, η οποία είναι δωρεάν, 
καταχωρούμε το όνομα που θέλουμε και πατάμε συνέχεια. Η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε. 
Δεν είναι όμως δημοσιευμένη και χρειάζεται επεξεργασία.   

H δημιουργία και η επεξεργασία της ιστοσελίδας μας πραγματοποιείται με τη χρήση των 
μενού και των εικονιδίων που υπάρχουν στο πάνω μέρος και το αριστερό μέρος της σελί-
δας. Στο πάνω μέρος της σελίδας υπάρχουν 6 μενού, το build (κτίσιμο), το design (σχεδια-
σμός), το pages (σελίδες), το store(κατάστημα), το settings (ρυθμίσεις) και το publish (δη-
μοσίευση) (εικόνα 2).  

 

Εικόνα 2: Περιβάλλον δημιουργία ιστοσελίδας 

Για τoν εμπλουτισμό της ιστοσελίδας μας, θα χρησιμοποιήσουμε στοιχεία από το build και 
το design. Πατώντας το build, εμφανίζονται στην αριστερή πλευρά οι υποκατηγορίες. Συ-
γκεκριμένα, περιλαμβάνει τα basic, structure, media, commerce και more. Όλα αυτά αποτε-
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λούν τα στοιχεία με τα οποία θα οικοδομήσουμε την ιστοσελίδα μας. Για να μπορέσουμε να 
εισάγουμε κάποιο από τα στοιχεία αυτά μέσα στη σελίδα, απλά το σέρνουμε μέσα στην 
περιοχή της. Επίσης, αν δεν επιθυμούμε κάποιο, μπορούμε εύκολα να το διαγράψουμε, 
πατώντας το σύμβολο Χ, που βρίσκεται στην πάνω δεξιά γωνία του κάθε στοιχείου. 

To basic περιλαμβάνει τον τίτλο, το κείμενο, την εικόνα, την πινακοθήκη, την εναλλαγή ει-
κόνων, τον χάρτη, τη φόρμα επικοινωνίας, τη φόρμα υποβολής αρχείου και τον ενσωματω-
μένο κώδικα. Το structure περιέχει τη διαχωριστική γραμμή, το κενό, τη δημιουργία κου-
μπιών και το κουμπί της αναζήτησης, το οποίο όμως δεν είναι διαθέσιμο στην δωρεάν έκ-
δοση. Το media περιέχει το ενσωματωμένο έγγραφο από το scribd, το βίντεο από youtube, 
το αρχείο flash και ανέβασμα αρχείου από τον υπολογιστή. Το commerce περιέχει το προϊ-
όν και μια διαφημιστική υπηρεσία της εταιρείας google, τα οποία δεν χρειάζονται να χρη-
σιμοποιηθούν στην εκπαιδευτική ιστοσελίδα. Τέλος, το more περιλαμβάνει το block quote, 
την ψηφοφορία, τα εικονίδια κοινωνικής δικτύωσης, φόρμες, έρευνα, RSS κ.ά. (εικόνα 3).  

 

Εικόνα 3: Τα εικονίδια για τον εμπλουτισμό της ιστοσελίδας 

Στη συνέχεια, με το μενού design μπορούμε αυτόματα να αλλάξουμε την αρχική σχεδίαση 
της ιστοσελίδας μας και τη γραμματοσειρά, πατώντας αλλαγή θέματος και γραμματοσει-
ράς. Στο μενού με τη γραμματοσειρά μπορούμε να επιλέξουμε το είδος, το μέγεθος και το 
χρώμα. Επίσης, μπορούμε να μορφοποιήσουμε τους τίτλους των παραγράφων και των κει-
μένων, τους υπερσυνδέσμους, τα κουμπιά, τις ετικέτες, τους τίτλους των αναρτήσεων του 
ιστολογίου και τις λεζάντες των εικόνων, της πινακοθήκης και του slideshow (εικόνα 4). 
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Εικόνα 4: Το μενού για τη μορφοποίηση της ιστοσελίδας 

Συνεχίζοντας, τo κουμπί «publish” αποθηκεύει όλες τις αλλαγές που κάνουμε στη σελίδα 
μας. Με τη δημοσίευση μπορούμε να βλέπουμε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση που 
είχαμε δηλώσει στην αρχή. Στην εικόνα 5 φαίνεται η ιστοσελίδα μου στο μάθημα αρχαίων 
ελληνικών του γυμνασίου, δημοσιευμένη στο διαδίκτυο ως ενδεικτικό παράδειγμα δη-
μιουργίας ιστότοπου, η οποία είναι υπό κατασκευή και συνεχώς εμπλουτίζεται (http://e-
arxaiaellhnikagymnasiou.weebly.com/).  

 

Εικόνα 5: Ιστοσελίδα σχεδιασμένη με weebly 

Τέλος, το μενού «pages» μας δίνει τη δυνατότητα να προσθέσουμε και να αφαιρέσουμε 
σελίδες από την ιστοσελίδα μας, διαμορφώνοντας το περιεχόμενό της. Για να δημιουργή-
σουμε μία νέα σελίδα, επιλέγουμε το κουμπί “add page” και στη συνέχεια επιλέγουμε το 
σχέδιο που επιθυμούμε. Από εδώ μπορούμε να δημιουργήσουμε και ιστολόγιο μέσα στην 
ιστοσελίδα μας πατώντας το «Blog». Το ιστολόγιο δίνει τη δυνατότητα για αναρτήσεις, συ-
ζητήσεις ή και ανάθεση εργασιών. Τα σχόλια μπορεί να είναι κλειστά, ανοικτά ή να απαι-
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τούν έγκριση από τον εκπαιδευτικό. Με αυτόν τον τρόπο, κτίζουμε σιγά σιγά τη σελίδα μας 
με κατηγορίες και υποκατηγορίες.  

Δημιουργία ηλεκτρονικής τάξης και προσθήκη μαθητών 

Ο εκπαιδευτικός μπορεί να δημιουργήσει τάξεις και να εγγράψει όλους τους μαθητές του. 
Για να δημιουργήσει την τάξη, πρέπει να επιλέξει το μενού «My students». Επιλέγει το κου-
μπί «Add a class» και στο πλαίσιο που εμφανίζεται, εισάγει το όνομα της τάξης και τη βαθ-
μίδα. Επίσης, επιλέγει αν θέλει η ιστοσελίδα των μαθητών να είναι ιδιωτική ή δημόσια. Η 
δημοσιευμένη ιστοσελίδα είναι ορατή από οποιονδήποτε ενώ η ιδιωτική είναι ορατή μόνο 
αφού εισαχθεί ο κωδικός που έχει δοθεί από τον εκπαιδευτικό κατά τη δημιουργία της τά-
ξης. Επίσης, στις ρυθμίσεις της τάξης ο εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέξει αν τα σχόλια στο 
ιστολόγιο της ιστοσελίδας των μαθητών θα δημοσιεύονται αμέσως ή θα πρέπει να εγκρι-
θούν και να επιλεγούν αυτά που θα δημοσιευθούν (εικόνα 6). Όλες οι ρυθμίσεις μπορούν 
να αλλαχθούν αργότερα. Για να δημιουργήσει ο εκπαιδευτικός και άλλη τάξη, επιλέγει ξανά 
το κουμπί «Add a class».  

 

Εικόνα 6: Δημιουργία ηλεκτρονικής τάξης 

Το «Weebly for Education» επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να διευθύνει 40 λογαριασμούς μα-
θητών από προεπιλογή. Αν επιθυμεί κάποιος να προσθέσει περισσότερους, θα πρέπει να 
πληρώσει ένα μικρό ποσό. Για να προσθέσει μαθητές, επιλέγει την τάξη στην οποία θέλει 
να προστεθεί ο μαθητής και μετά επιλέγει το κουμπί «Add a student». Στο πλαίσιο που εμ-
φανίζεται πληκτρολογεί το όνομα και το επίθετο του μαθητή, αυτόματα το σύστημα δη-
μιουργεί το όνομα χρήστη και τέλος πληκτρολογεί τον κωδικό πρόσβασης. Επιλέγει το 
«add» και επαναλαμβάνει τη διαδικασία για τους υπόλοιπους μαθητές. 

 Επίσης, μπορεί να επιλέξει το κουμπί «add multiple students» και να ανεβάσει ένα αρχείο 
excel των μαθητών της τάξης του. Στη συνέχεια, οι μαθητές μπορούν να συνδεθούν με τους 
κωδικούς τους και να δημιουργήσουν τη δική τους ιστοσελίδα στην ηλεκτρονική διεύθυν-
ση  http://student.weebly.com .  Επίσης, δίνεται η δυνατότητα να εκτυπωθεί η λίστα με 
τους κωδικούς των μαθητών και ο εκπαιδευτικός να τους έχει συγκεντρωμένους. Ακόμη, 
οποιαδήποτε στιγμή επιθυμεί, μπορεί να αλλάξει το όνομα χρήστη, τον κωδικό πρόσβασης, 
το όνομα του μαθητή και να τον μεταφέρει σε άλλη τάξη ή και να τον διαγράψει.  
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Η παιδαγωγική αξιοποίηση της πλατφόρμας weebly 

Το Weebly for education είναι ιδανικό για τη δημιουργία ιστοσελίδων στην τάξη, για ηλε-
κτρονικό portfolio μαθητών και για εργασίες. Το Weebly επιτρέπει στους μαθητές να εκ-
φραστούν δημιουργικά, χρησιμοποιώντας μια ποικιλία χαρακτηριστικών πολυμέσων, τα 
οποία βρίσκονται σ’ ένα προστατευμένο περιβάλλον, που μπορεί  να ελεχθεί από τον εκ-
παιδευτικό. Η δημιουργία της ιστοσελίδας είναι εύκολη. Βίντεο, φωτογραφίες, χάρτες, κα-
θώς και κείμενο προστίθενται απλά σύροντάς τα στην ιστοσελίδα.  Δεν απαιτείται γνώση 
HTML. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να διαχειρίζεται και να προστατεύει το περιβάλλον των μα-
θητών του. Οι ιστοσελίδες προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης για όλους τους μαθητές. 
Μπορεί να δημιουργήσεις νέους λογαριασμούς μαθητών και να επιβλέπει τις δραστηριότη-
τές τους. Το Weebly υποστηρίζει έναν απεριόριστο αριθμό blogs μέσα στην ιστοσελίδα, επι-
τρέποντας μια ανοιχτή ή ελεγχόμενη ή κλειστή συζήτηση. 

Η πλατφόρμα weebly for education μπορεί να αξιοποιηθεί από τον εκπαιδευτικό και τους 
μαθητές εποικοδομητικά με στόχο την ενεργητική μάθηση αλλά και ως ένας δίαυλος επι-
κοινωνίας μεταξύ του τρίπτυχου εκπαιδευτικός, μαθητής και γονείς. Οι εκπαιδευτικοί μπο-
ρούν να προσφέρουν συμπληρωματικό εκπαιδευτικό υλικό υποστηρίζοντας τα μαθήματα 
που διδάσκουν, να ενημερώνουν τους γονείς για την πρόοδο των παιδιών  τους και να κα-
θοδηγούν τους μαθητές  ώστε να υποβοηθούνται στις εργασίες που τους ανατίθενται στο 
σπίτι. Μέσα σ’ αυτό το μαθησιακό περιβάλλον ο εκπαιδευτικός πρέπει να  λαμβάνει υπόψη 
τους ρυθμούς, τα ενδιαφέροντα, το στυλ μάθησης και τις ανάγκες του κάθε μαθητή (Lewin, 
Mavers, & Somekh, 2003). Η ιστοσελίδα δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να επιμηκύνει το 
χρόνο επαφής με το γνωστικό αντικείμενο αφού μπορεί να έχει πρόσβαση στο υλικό ο-
ποιαδήποτε στιγμή το επιθυμεί (Βοσνιάδου, 2001). Επίσης, ο εκπαιδευτικός θα μπορεί να 
δημοσιεύει ανακοινώσεις, συμβουλές προς τους μαθητές αλλά και υπενθυμίσεις κάθε εί-
δους προς γονείς και μαθητές. Οι μαθητές θα αλληλεπιδρούν μέσω της ιστοσελίδας την 
ώρα που βρίσκονται σπίτι και θα έχουν τη δυνατότητα να στέλνουν ηλεκτρονικά τις απορίες 
τους στον εκπαιδευτικό οποιαδήποτε μέρα και ώρα επιθυμούν ξεφεύγοντας από το σχολικό 
χώρο.  

Μέσω του ιστολογίου, θα δημιουργείται ένα ηλεκτρονικό portfolio της τάξης, θα συλλέγο-
νται εργασίες, θα παρουσιάζονται ψηφιακές  δημιουργίες των μαθητών ή φωτογραφίες 
των έργων που δημιουργούν. Θα αναρτώνται και θα μοιράζονται διαδικτυακά. Επίσης, θα 
δημιουργούν οι μαθητές το δικό τους portfolio. Ο φάκελος ψηφιακού υλικού (e-portfolio) 
δίνει τη δυνατότητα να παρέχει μια πλήρη εικόνα των δυνατοτήτων του μαθητή σε πολλές 
εργασίες. Δίνεται έμφαση στη διαδικασία μάθησης και δυνατότητα παρέμβασης σ΄αυτήν 
βελτιωτικά για την κατάκτηση της γνώσης. Ο μαθητής ενεργοποιείται περισσότερο, όταν 
εμπλέκεται σ’ όλη τη μαθησιασκή διαδικασία και ασκεί έλεγχο πάνω της (Spaulding, 1992). 
Το portfolio μπορεί να περιλαμβάνει εργασίες του μαθητή, πρόοδο του μαθητή σε ομαδο-
συνεργατικές δραστηριότητες και επαίνους. 

Είναι σημαντικό να καλλιεργούνται οι ατομικές και οι συνεργατικές δεξιότητες των μαθη-
τών. Επιπλέον, με το weebly μπορούν να οργανωθούν ομαδοσυνεργατικά projects. Η ομά-
δα μπορεί να αναρτά ένα λεπτομερές σχεδιάγραμμα της εργασίας της, ένα ημερολόγιο ό-
που θα καταγράφει τη συζήτηση και τις αποφάσεις που λαμβάνονται για την κατασκευή και 
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εκτέλεση των εργασιών και την τελική παρουσίαση. Κάθε ομάδα θα μπορεί να σχεδιάσει τα 
δικά της κριτήρια αξιολόγησης για την επεξεργασία της ιστοσελίδας της για να δείξει όλα τα 
χαρακτηριστικά που θα προάγουν το τελικό αποτέλεσμα της έρευνάς της. Θα συνεργάζο-
νται για τη δημιουργία της ιστοσελίδας επεξεργάζοντας τις σελίδες ομαδοσυνεργατικά. Α-
κόμη, μπορεί ο μαθητής να πληκτρολογεί την εργασία του κατευθείαν μέσα στην ιστοσελί-
δα ή μπορεί να την ενσωματώσει καλλιεργώντας δεξιότητες ψηφιακού εγγραμματισμού. 
Μπορεί να δημιουργήσει μια σύντομη περιγραφή της εργασίας του και να ανεβάσει το αρ-
χείο. Οι μαθητές θα μπορούν να κατασκευάζουν πιο ενεργά τη δική τους γνώση μέσω της 
ανάρτησης, της ανάγνωσης, της γραφής, της αναζήτησης πληροφοριών  και της επεξεργα-
σίας  του περιεχομένου στην ιστοσελίδα τους. Πέρα από τη χρήση των μαθημάτων, η ιστο-
σελίδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ερευνητικές εργασίες, προγράμματα αγωγής υγείας, 
περιβαλλοντικά προγράμματα, πολιτιστικά προγράμματα και διάφορες διαθεματικές δρα-
στηριότητες.  

Συμπέρασμα 

Η πλατφόρμα weebly είναι μια υπηρεσία που προσφέρεται δωρεάν, δίνει ποικίλες δυνατό-
τητες  στον χρήστη και προστατεύει τους μαθητές με κωδικούς ασφαλείας. Είναι ένα εύκο-
λο και χρήσιμο διαδραστικό εκπαιδευτικό εργαλείο για τον εκπαιδευτικό που μπορεί να 
αξιοποιηθεί διδακτικά. Είναι σημαντικό οι ιστοσελίδες και τα ιστολόγια να λειτουργούν ως 
εναλλακτικά, ψηφιακά, εικονικά περιβάλλοντα μάθησης ώστε να αλληλεπιδρούν συνεχώς 
οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και οι γονείς με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της διδα-
σκαλίας και της μάθησης. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές από μόνοι τους δεν αρκούν.  Ο εκ-
παιδευτικός θα πρέπει να βρει τρόπους να καθοδηγήσει τους μαθητές του, να τους εμπλέ-
κει σε δραστηριότητες συνεργατικής μάθησης, διαμοιρασμού γνώσης και να τους δίνει κί-
νητρα για προβληματισμό και συζήτηση.  

Βιβλιογραφία 

Βοσνιάδου, Σ. (2001). Πώς μαθαίνουν οι μαθητές. Ανακτήθηκε 20 Ιουλίου 2014, 
από http://www.ibe.unesco.org/publications/educationalpracticesseriespdf/prac07gr.
pdf  

Cardet (2012). Ανάπτυξη περιβαλλόντων μάθησης μέσω της συνεργασίας σχολείων και επι-
χειρήσεων. Λευκωσία. 

Dunn, S. (2011). Making the most of your class website. Educational Leadership, 68 (5), 60-
62. 

Kozma, R. (2003). Technology, Innovation and Educational Change: A Global Perspective. 
Danvers: ISTE Publications. 

Lave, J. (1988). The culture of acquisition and the practice of understanding. Palo Alto, CA: 
Institute for Research on Learning. 

Lave, J., & Wenger, E. (1991). Situated learning: Legitimate peripheral participation. Cam-
bridge, England: Cambridge University Press. 

217/235

_________________________________________________________________________________________________________ 
I S S N : 1 7 9 2 - 4 1 4 6        Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Α Κ Ο    Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο     i - T E A C H E R       9ο   Τ Ε Υ Χ Ο Σ   -  Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ   2 0 1 4

http://www.ibe.unesco.org/publications/educationalpracticesseriespdf/prac07gr.pdf
http://www.ibe.unesco.org/publications/educationalpracticesseriespdf/prac07gr.pdf


Lewin, C. Mavers, D., & Somekh, B. (2003). Broadening Access to the Curriculum through 
Using Technology to Link Home and School: A critical Analysis of Reforms Intended to 
Improve Students΄ Educational Attainment. The Curriculum Journal, 14 (1), 23-53. 

Midoro, V. (2007). Literacy for the knowledge society. In 3rd International workshop on Digi-
tal Literacy, 17 September 2007 (pp. 1-10). Greece. 

Palloff, R., & Pratt, K. (1999). Building Learning Communities in Cyberspace: Effective Strate-
gies for the Online Classroom. San Francisco, CA: Jossey-Bass. 

Passey, D. (2000). Developing Teaching Strategies for Distance (Out-of-School) Learning in 
Primary and Secondarh Schools. Education Media International, 37 (1), 45-47. 

Piaget, J. (1975). The construction of reality in the child. New York: Ballantine Books. 

Shunk, D. H. (2005). Self-regulated learning: The educational legacy of Paul R. Pintrich. Edu-
cational Psychologist, 40, 85-94. 

Spaulding C.L. (1992). The motivation to read and write. In J.W.Irwin & M.A. Doyle (Eds.), 
Reading/writing connections: Learning from research (pp. 177-201). Newark, DE: In-
ternational Reading Association.  

Τζωρτζάκης, Ι. (2009). Αξιοποίηση Web 2.0 εργαλείων στη σχολική εκπαίδευση. (Αδημοσίευ-
τη μεταπτυχιακή διατριβή, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2009). Ανακτήθηκε 18 Ιουλίου 
2014, από    http://digilib.lib.unipi.gr/dspace/bitstream/unipi/3094/1/Tzortzakis.pdf  

Tennant, M. (1997). Psychology and Adult Learning. London: Routledge.  

Tingen, J. Philbeck, L., & Holcomb, B. (2011). Developing classroom websites for 21st century 
learning. Kappa Delta Record, 47 (2), 88-91. 

Vygotsky, L. (1978). Interaction between Learning and Development. In Mind in Society. 
(Trans. M. Cole) (pp. 79-91). Cambridge, MA: Harvard University Press. 

Weebly, (2014). Our features. Ανακτήθηκε 19 Ιουλίου 2014, 
από http://education.weebly.com/ed-features.php  

Weiler, G. (2003). Using Weblogs in the classroom. The English Journal, 92 (5), 73-75. 

Wheatley, M.,& Frieze, D. (2007). How Large-Scale Change Really Happens-Working With 
Emergence. The School Administrator, 35-38. 

Wenger, E. (2006). Communities of practice a brief introduction. Ανακλήθηκε στις 20 Ιουλί-
ου, 2012 από: http://www.ewenger.com/theory/  

Wilson, A. (1993). The promise of situated cognition. In S. B. Merriam (Ed.), An update on 
adult learning theory (pp. 71-79). San Francisco: Jossey-Bass. 

218/235

_________________________________________________________________________________________________________ 
I S S N : 1 7 9 2 - 4 1 4 6        Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Α Κ Ο    Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο     i - T E A C H E R       9ο   Τ Ε Υ Χ Ο Σ   -  Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ   2 0 1 4

http://digilib.lib.unipi.gr/dspace/bitstream/unipi/3094/1/Tzortzakis.pdf
http://education.weebly.com/ed-features.php
http://www.ewenger.com/theory/


Το Ολοκαύτωμα των Εβραίων της Θεσσαλονίκης. Μια διδακτική πρόταση με αξιοποίηση 
των Νέων Τεχνολογιών 

Ιωάννα Βορβή, Ευγενία Δανιηλίδου, Φωτεινή Παπαγάλου 
Σχολική Σύμβουλος ΠΕ02, Σχολική Σύμβουλος ΠΕ02, εκπαιδευτικός ΠΕ19, MSc 

 ioaborb@gmail.com, daniieugenia@gmail.com, 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 
προσέγγιση 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 διαθεματικό σχέδιο εργασίας (project) με 
αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. Τα αποτελέσματα της έρευνας των μαθητών αποτυπώνονται σε ένα 
ιστολόγιο (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 καθεστώτα και να 
ευαισθητοποιηθούν στις αξίες του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της ειρήνης 
και της ελευθερίας.  

Λέξεις - Κλειδιά: Ολοκαύτωμα, Εβραίοι, Θεσσαλονίκη, νέες τεχνολογίες, Ιστορία 

 

Εισαγωγή 

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στη διδακτική 
της Ιστορίας συμβάλλει στη μετάβαση από τη δασκαλοκεντρική στη μαθητοκεντρική 
διδασκαλία, 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, σε 
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. 
Σημαντικά θεωρούνται, επίσης, η αφομοίωση και ο μετασχηματισμός των πληροφοριών 
από το μαθητή και η τελική σύνθεσή τους που οδηγεί σε παραγωγή δικών του, πλέον, 
απλών ή πολυτροπικών κειμένων (Μαυροσκούφης, 2008). 
 
Η ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία συνεισφέρει στην ανάπτυξη πολυγραμματισμών, 
στην καλλιέργεια δεξιοτήτων σημαντικών για την ιστορική επιστήμη, καθώς και κοινωνικών 
δεξιοτήτων (Γιακουμάτου, 2006, Κουτσογιάννης, 2008). Ως μέσο επικοινωνίας και 
κοινωνικοποίησης, οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας ενισχύουν την 
ανταλλαγή απόψεων στο στενό και στο ευρύτερο σχολικό περιβάλλον, τον ενδοσχολικό και 
διασχολικό διάλογο, δημιουργώντας κοινότητες συνεργατικής μάθησης (Παρασκευά & 
Παπαγιάννη, 2008). Τα ψηφιακά μέσα βοηθούν τους μαθητές να κατανοούν και να 
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εμβαθύνουν στο γνωστικό αντικείμενο, να «μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν» και να 
αναπτύσσονται σε προσωπικό, κοινωνικό και πολιτιστικό επίπεδο (Κυνηγός & Δημαράκη, 
2002).  

Το Ολοκαύτωμα στο διδακτικό βιβλίο Ιστορίας της Γ΄ Γυμνασίου  

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΄ 
Γυμνασίου, οι οποίες 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, σελ. 127). Επίσης, σύντομη αναφορά 
γίνεται και στην ενότητα «Τα αποτελέσματα του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου και η Ίδρυση του 
Οργανισμού Ηνωμένων 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 αποτελούν για πάντα σύμβολα του απόλυτου εγκλήματος σε 
βάρος του ανθρώπου», ενώ δίνεται και μια διαθεματική δραστηριότητα σχετική με τα 
ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης (ενότ. 49, σελ. 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, σελ. 87). Το Ολοκαύτωμα εξετάζεται σε ικανοποιητικό βαθμό στο αντίστοιχο 
διδακτικό βιβλίο της Γ΄ Λυκείου.  
 
Οι οργανωμένες εβραϊκές κοινότητες στην Ελλάδα, με ιστορία δύο και πλέον χιλιετιών, 
υπέστησαν συντριπτικό πλήγμα από τις συνέπειες του Ολοκαυτώματος. Ιδιαίτερα η 
Θεσσαλονίκη αποτελεί ειδική περίπτωση, γιατί λίγες πόλεις υπήρχαν στην Ευρώπη με τόσο 
μεγάλο ποσοστό εβραϊκού πληθυσμού. Στην πόλη αυτή αναπτύχθηκε η πολυπληθέστερη 
εβραϊκή κοινότητα της Ελλάδας, η οποία γνώρισε μια μεγάλη περίοδο ακμής και είναι μια 
από τις εβραϊκές κοινότητες της Ευρώπης που καταστράφηκαν ολοκληρωτικά κατά το 
Ολοκαύτωμα, καθώς το 96% των μελών της εξοντώθηκαν 
(http://www.kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=386&Itemid=49).  
Σημαντική επιδίωξη του σύγχρονου σχολείου αποτελεί η διαμόρφωση κατάλληλων 
εκπαιδευτικών συνθηκών που συμβάλλουν στην καλλιέργεια των αξιών του σεβασμού των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων, της ειρήνης και της ελευθερίας. Έχοντας ως βασικό σκοπό να 
ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές στις παραπάνω αξίες, ώστε να αποφευχθούν στο μέλλον 
τέτοιου είδους εγκλήματα κατά του ανθρώπου, θεωρήθηκε χρήσιμο να μελετηθεί το 
Ολοκαύτωμα των Εβραίων της Ελλάδας και ειδικότερα των Εβραίων της Θεσσαλονίκης, στο 
πλαίσιο του μαθήματος της Ιστορίας της Γ΄ Γυμνασίου ή της Τοπικής Ιστορίας, με την 
εκπόνηση σχεδίου εργασίας (project) και την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.. Οι μαθητές διερευνούν 
υλικό με ψηφιακή βιβλιογραφική αναζήτηση επισκεπτόμενοι ιστοσελίδες σχετικές με το 
θέμα, όπως υποδεικνύονται στα φύλλα εργασίας.  
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Σχέδιο εργασίας 

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). Επίσης, να γνωρίσουν τη 
ζωή των Εβραίων στη Θεσσαλονίκη στις αρχές του 20ού αιώνα, να ενημερωθούν για το 
Ολοκαύτωμα και ιδιαίτερα των Εβραίων της Θεσσαλονίκης και για τις συνέπειές του, να 
ευαισθητοποιηθούν και να προβληματιστούν για τη χρήση και κατάχρηση της εξουσίας από 
τα φασιστικά 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, 
επιδιώκεται οι μαθητές να ασκηθούν στη διαθεματική ολιστική προσέγγιση της γνώσης και 
να αναπτύξουν κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, δεξιότητες κλασικού, ψηφιακού, 
κριτικού, οπτικοακουστικού γραμματισμού και, γενικότερα, δεξιότητες πολυγραμματισμού 
(Cope & Kalantzis, 2000 · Kress, 2004· McMichael, 2007).  
 
Με την ολοκλήρωση της εργασίας οι μαθητές δημιουργούν βίντεο που συνθέτει 
δημιουργικά τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά του Ολοκαυτώματος των Εβραίων της 
Θεσσαλονίκης, με κυρίαρχο σύνθημα «Ποτέ ξανά». Τελικό προϊόν του σχεδίου εργασίας 
είναι η δημιουργία ενός ιστολογίου (blog), στο οποίο αναρτώνται τα αποτελέσματα της 
έρευνας των μαθητών και το βίντεο. Με τη δημιουργία ιστολογίου από τους μαθητές τούς 
δίνεται η δυνατότητα έρευνας και συνδιαμόρφωσης της γνώσης, ενώ καθίσταται 
ελκυστικότερη και περισσότερο βιωματική η εκπαιδευτική διαδικασία. Tο ιστολόγιο 
παρέχει στους μαθητές τη δυνατότητα να συμπληρώνουν το υλικό τους με νέες 
πληροφορίες, καθώς και να αναπαράγουν κείμενα. Επιπλέον, αποτελεί ένα βήμα έκφρασης 
των απόψεων και των σχολίων τους για το θέμα, ασκώντας τους στο γραπτό λόγο και στην 
επικοινωνία με ηλεκτρονικούς επισκέπτες.  
 
Το σχέδιο εργασίας είναι διαθεματικό, με εμπλεκόμενα μαθήματα την Ιστορία, τη 
Νεοελληνική 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 σχολικού βιβλίου της 
Νεοελληνικής Γλώσσας Γ΄ Γυμνασίου «Είμαστε όλοι ίδιοι. Είμαστε όλοι διαφορετικοί» και 
επεκτείνεται στη διάρκεια του διδακτικού έτους με αξιοποίηση του 10% των ωρών που 
προβλέπονται για τη διαθεματική διδασκαλία. Οι μαθητές εργάζονται σε 6 ομάδες 
εργασίας 4 ατόμων στο εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου. Διαβάζουν μαρτυρίες, 
ερευνούν γραπτό και οπτικοακουστικό υλικό, παράγουν δικά τους κείμενα και δημιουργούν 
πολυτροπικές παρουσιάσεις με τη βοήθεια του επεξεργαστή κειμένου (word), του 
λογισμικού παρουσίασης (power point) και προγράμματος δημιουργίας βίντεο. Η εστίαση 
της διδακτικής πρακτικής μετατοπίζεται από τον εκπαιδευτικό προς τα υποκείμενα 
μάθησης. Ο καθηγητής δίνει οδηγίες για την πορεία της εργασίας των μαθητών, εξηγεί ό,τι 
είναι αναγκαίο, ενεργεί διευκολυντικά, συντονιστικά, ενθαρρυντικά (Τσιβάς, 2011). 
 
Το σχέδιο εργασίας υλοποιείται σε 3 επιμέρους στάδια. 
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1ο στάδιο. Στην αρχή δίνονται κοινές δραστηριότητες για όλους τους μαθητές με στόχο να 
γνωρίσουν τα βασικά στοιχεία του Ολοκαυτώματος και ιδιαίτερα των Εβραίων της 
Θεσσαλονίκης. 
2ο στάδιο. Στη συνέχεια, οι μαθητές εργάζονται συνεργατικά με διαφορετικά φύλλα 
εργασίας. Ερευνούν, συγκεντρώνουν και μελετούν ιστορικά στοιχεία για τις ισραηλιτικές 
κοινότητες στην Ελλάδα πριν και μετά το Ολοκαύτωμα, για το Ολοκαύτωμα της εβραϊκής 
κοινότητας της Θεσσαλονίκης και για τη ζωή των Εβραίων της Θεσσαλονίκης πριν από τον 
πόλεμο, προκειμένου να τους γνωρίσουν και να συνειδητοποιήσουν, μελετώντας το 
κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο, ότι ήταν άνθρωποι όπως όλοι και όχι ανώνυμα θύματα.  
3ο στάδιο. Η εργασία κλείνει με μια ακόμη κοινή δραστηριότητα – βίντεο, που στόχο έχει να 
ευαισθητοποιήσει και να συμβάλει, ώστε να μη διαπραχθούν ξανά τέτοιες πράξεις από 
ανθρώπους σε ανθρώπους. Όλο το υλικό της έρευνας αναρτάται σε ένα ιστολόγιο (blog), 
που δημιουργείται για το σκοπό αυτόν και περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες: 
Ολοκαύτωμα, εβραϊκές κοινότητες στην Ελλάδα, η εβραϊκή κοινότητα της Θεσσαλονίκης, 
λογοτεχνικά έργα, ταινίες/βίντεο/ντοκυμαντέρ, φωτογραφικό/εικαστικό υλικό, 
βιβλία/άρθρα, ιστοσελίδες/σύνδεσμοι, τραγούδια, καθώς και το βήμα έκφρασης των 
μαθητών, όπου οι ίδιοι οι μαθητές δημιουργούν και θα αναρτούν κείμενα, πεζά και 
ποιητικά με θέμα το Ολοκαύτωμα, γράφουν εντυπώσεις από την έρευνά τους, εκφράζουν 
τις σκέψεις τους και δίνουν 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 
άλλους μαθητές σε διαδικτυακές κοινότητες ανοιχτής συζήτησης (forums) και να τους 
ενημερώσουν για την εργασία τους. 
 

Φύλλα εργασίας 

1ο στάδιο. Kοινές δραστηριότητες για όλους τους μαθητές 

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 παραμονές του Β΄ παγκόσμιου πολέμου; β)Ποια ήταν η συμβολή των Εβραίων στη 
ζωή της Θεσσαλονίκης;  

2. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα των Ηνωμένων Εθνών που περιέχει την Οικουμενική 
Διακήρυξη 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». Δείτε την ερμηνεία. 

4. Δώστε στη μηχανή αναζήτησης http://www.google.gr/ τη φράση «Εγκυκλοπαίδεια 
Ολοκαυτώματος». Μελετήστε τη σελίδα που θα εμφανιστεί πατώντας τον 
υπερσύνδεσμο «Το Ολοκαύτωμα». Απαντήστε στα ερωτήματα που ακολουθούν, για να 
ενημερώσετε στη συνέχεια τους συμμαθητές σας: α) Πού αναφέρεται ο όρος 
«Ολοκαύτωμα»; β) Στο κείμενο υπάρχει η ερμηνεία για τη λέξη Ολοκαύτωμα στην 
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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 συγκέντρωσης; 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 πληθυσμού των 
Εβραίων που εξοντώθηκαν από τους Ναζί στο Ολοκαύτωμα; 

5. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης: 
http://www.hri.org/culture97/gr/eidika_programmata/koinothtes/jewish_community/. 
Αντλώντας πληροφορίες δημιουργήστε μια χρονογραμμή με τα σημαντικότερα 
γεγονότα του Ολοκαυτώματος της εβραϊκής κοινότητας της Θεσσαλονίκης. 

 
2ο στάδιο. Φύλλα εργασίας σε ομάδες 

1η ομάδα. Ισραηλιτικές Κοινότητες στην Ελλάδα 

1. 1.Στην ιστοσελίδα του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου: 
http://www.kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=298&Itemid=105  
2. «Οι Εβραίοι της Ελλάδος», δίνεται σύντομο ιστορικό για τις ισραηλιτικές κοινότητες 

στην Ελλάδα. Δημιουργήστε έναν πίνακα με τις ασχολίες των μελών τους και τον 
πληθυσμό τους πριν και μετά το Ολοκαύτωμα. 

3. 2. Συγκεντρώστε τίτλους βιβλίων/άρθρων και ιστοσελίδες/συνδέσμους που 
αναφέρονται στο Ολοκαύτωμα των Εβραίων. Διαβάστε το βιβλίο του Πρίμο Λέβι «Εάν 
αυτό είναι ο άνθρωπος» 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 του Yad Vashem: 
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/p
df/characters.pdf,http://www.yadvashem.org/yv/en/education/languages/greek/lesson
_plans/after_the_rain.asp. Μελετήστε το χάρτη της Θεσσαλονίκης με τις εβραϊκές 
περιοχές και κείμενα βασισμένα σε μαρτυρίες που περιγράφουν τη ζωή των Εβραίων 
στη Θεσσαλονίκη πριν τον πόλεμο και δώστε τα σημαντικότερα στοιχεία της ζωής των 
Εβραίων της Θεσσαλονίκης πριν από τον πόλεμο (συνοικίες, οικογένεια, εκπαίδευση, 
ασχολίες κ.ά.) στους συμμαθητές σας, με πολυτροπική παρουσίαση (power point). 
Πληροφορίες για τους Εβραίους της Θεσσαλονίκης μπορείτε να βρείτε και στην 
ιστοσελίδα του Εβραϊκού Μουσείου Θεσσαλονίκης 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 του Δημοσιογραφικού Συγκροτήματος «Μακεδονία»: 
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 και 
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http://www.jct.gr/holocaust.php της Ισραηλιτικής Κοινότητας 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/watch?v=
jLb3yhhzWUY). Αντλώντας πληροφορίες, παρουσιάστε με πολυτροπική παρουσίαση 
(power point) το Ολοκαύτωμα της εβραϊκής κοινότητας της Θεσσαλονίκης στην τάξη 
σας. 

2. Συγκεντρώστε λογοτεχνικά έργα, πεζά και ποιητικά, με θέμα το Ολοκαύτωμα της 
εβραϊκής κοινότητας της Θεσσαλονίκης. Διαβάστε 5 ποιήματα από την ιστοσελίδα της 
ελληνικής ποιητικής ανθολογίας για το Ολοκαύτωμα των Εβραίων της Ελλάδας 
(http://blo.gr/5wl) ή αποσπάσματα από άλλα λογοτεχνικά έργα και παρουσιάστε τα 
στην τάξη σας, εκφράζοντας εντυπώσεις και συναισθήματα που σας προκαλούν. 

4η ομάδα. Ανθρώπινη αξιοπρέπεια 

1. Στην ιστοσελίδα του Δημοσιογραφικού Συγκροτήματος «Μακεδονία»: 
http://www.makthes.gr/filestore/docs/Afieromata/EBRAIOIlow.pdf (Μαρτυρολόγιο 
εβραϊκού ελληνισμού), διαβάστε τις καταθέσεις των Ιάκωβου Χανταλί και Όρο 
Αλφανταρή και καταγράψτε τη συμπεριφορά των Ναζί και τις αντιδράσεις που 
πρόσβαλλαν και εξευτέλιζαν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια των Εβραίων τόσο στη 
συγκέντρωση 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 του Yad Vashem 
(http://www.yadvashem.org/yv/en/education/languages/greek/lesson_plans/after_th
e_rain.asp) από την περίοδο της ναζιστικής κατοχής, δημιουργήστε μια πολυτροπική 
παρουσίαση (power point), που θα την παρουσιάσετε στους συμμαθητές σας. 

2. Συγκεντρώστε από το United States Holocaust Memorial Museum έγγραφα της εποχής 
του Ολοκαυτώματος, π.χ. πιστοποιητικά, φοιτητικές κάρτες, άρθρα εποχής, καρτέλες 
ταυτότητας, αντικείμενα που βρέθηκαν (http://www.ushmm.org/el/holocaust-
encyclopedia) και όποιο άλλο σχετικό υλικό μπορείτε να βρείτε και παρουσιάστε στην 
τάξη σας αυτά που σας έκαναν εντύπωση και αποτελούν πηγές για ιστορική 
διερεύνηση. 

5η ομάδα. Στρατόπεδα συγκέντρωσης 

1. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Βικιπαίδεια: http://el.wikipedia.org, αναζητήστε 
«ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης», δείτε το χάρτη με τα ναζιστικά στρατόπεδα 
συγκέντρωσης στην Ευρώπη, τα έτη 1943-1944 και διαβάστε τις σχετικές 
πληροφορίες. Στην ιστοσελίδα του Δημοσιογραφικού Συγκροτήματος «Μακεδονία» : 
http://www.makthes.gr/filestore/docs/Afieromata/EBRAIOIlow.pdf. (Μαρτυρολόγιο 
εβραϊκού ελληνισμού), 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 
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φωτογραφίες που συνοδεύουν τα κείμενα του μαρτυρολογίου και δημιουργήστε μια 
πολυτροπική παρουσίαση (power point) που θα παρουσιάσετε στην τάξη σας. 

2. Συγκεντρώστε τίτλους ταινιών/βίντεο/ντοκυμαντέρ σχετικών με το Ολοκαύτωμα των 
Εβραίων. Δείτε την ταινία του Ρομπέρτο Μπενίνι «Η ζωή είναι ωραία» και 
παρουσιάστε την προφορικά στην τάξη σας (Διαθεματική δραστηριότητα από το 
σχολικό βιβλίο Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου, σελ. 136, 
διασκευασμένη). 

6η ομάδα. Η εβραϊκή κοινότητα της Θεσσαλονίκης μετά το Ολοκαύτωμα  

1. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης: 
http://www.hri.org/culture97/gr/eidika_programmata/koinothtes/jewish_community
/ και μελετήστε τα στοιχεία που δίνονται για την περίοδο μετά το Ολοκαύτωμα και 
την εποχή μας. Δείτε φωτογραφίες της μεταπολεμικής περιόδου από το Yad Vashem 
(http://www.yadvashem.org/yv/en/education/languages/greek/lesson_plans/after_th
e_rain.asp) και, αξιοποιώντας όλα τα παραπάνω, δημιουργήστε μια πολυτροπική 
παρουσίαση (power point) για την ισραηλιτική κοινότητα Θεσσαλονίκης στη 
μεταπολεμική περίοδο. Παρουσιάστε την στην τάξη σας. 

2. Συγκεντρώστε τραγούδια που σχετίζονται με το Ολοκαύτωμα των Εβραίων. Ακούστε 
το τραγούδι (http://www.youtube.com/watch?v=_qV7T4jBFFQ), «Περίμενέ με 
Θεσσαλονίκη» του Yehuda Poliker, από το YouTube, το οποίο τραγουδούσαν 
επιζώντες Εβραίοι της Θεσσαλονίκης επιστρέφοντας στην πόλη και διαβάστε τους 
στίχους του τραγουδιού 
(http://www.yadvashem.org/yv/en/education/languages/greek/lesson_plans/pdf/son
g.pdf),«Ένα τραγούδι μετά τη βροχή», στο Yad Vashem. Μιλήστε στην τάξη σας για τα 
συναισθήματα των επιζώντων, όπως διαφαίνονται μέσα από τα τραγούδια. 

 
3ο στάδιο. Kοινές δραστηριότητες για όλους τους μαθητές 

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 χρησιμοποιείται και για άλλα εγκλήματα στην ιστορία της ανθρωπότητας. 
Αναζητήστε στο διαδίκτυο 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 επιλογής σας από το υλικό που συγκεντρώσατε, οι 
οποίες αναφέρονται στην περίοδο της ειρηνικής ζωής στη Θεσσαλονίκη πριν τον πόλεμο, 
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 τη μουσική επένδυση. 
 
Στις δραστηριότητες του σχεδίου εργασίας περιλαμβάνονται επισκέψεις στο Εβραϊκό Μου-
σείο, στο Εβραϊκό Νεκροταφείο και σε Μνημεία Ολοκαυτώματος της Θεσσαλονίκης. 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 Χορτιάτη. 
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Αξιολόγηση του σχεδίου εργασίας 

Επιχειρώντας μια συνολική αξιολόγηση του σχεδίου εργασίας αναφορικά με τον βαθμό 
επίτευξης των στόχων που τέθηκαν, διαπιστώνεται ότι οι μαθητές αποκτούν με βιωματικό 
τρόπο γνώσεις και ενδιαφέρον για την ιστορία του τόπου τους και με τη μελέτη του 
Ολοκαυτώματος συνειδητοποιούν το μέγεθος των εγκλημάτων που συντελέστηκαν, τις 
ολέθριες συνέπειές τους και την αναγκαιότητα να αποφευχθούν στο μέλλον. Σε ελκυστικό 
περιβάλλον μάθησης και μέσα από κατάλληλα σχεδιασμένες δραστηριότητες οι μαθητές 
μπορούν να αναπτύξουν γνωστικές δεξιότητες, να ενισχύσουν τις κοινωνικές τους 
δεξιότητες και να βελτιώσουν τις σχέσεις τους με τους συμμαθητές τους. Κινητοποιούνται 
όλοι οι μαθητές. Επίσης, μαθητές που δεν έχουν μεγάλο βαθμό εξοικείωσης με τις νέες 
τεχνολογίες δείχνουν έντονο ενδιαφέρον και διάθεση να βελτιωθούν. Ωστόσο, είναι 
απαραίτητο να αναφερθεί ότι ο εκπαιδευτικός πρέπει να είναι προσεκτικός στη διαχείριση 
του χρόνου και να μπορεί να διαχειρίζεται με ευελιξία ενδεχόμενα προβλήματα λειτουργίας 
του διαδικτύου ή των ίδιων των υπολογιστών. Επιπλέον, χρειάζεται συντονισμός για τη 
χρήση του εργαστηρίου Πληροφορικής από τους εκπαιδευτικούς. 

Επίλογος 

Με την αξιοποίηση των ψηφιακών προγραμμάτων και εργαλείων διαμορφώνεται 
μαθητοκεντρικό, υποστηρικτικό και δυναμικό περιβάλλον μάθησης και δημιουργείται το 
κατάλληλο 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 Σπουδών 
του Γυμνασίου όσο και στα Νέα Πιλοτικά Προγράμματα Σπουδών, στο πλαίσιο της λογικής 
των πολλαπλών διδακτικών μέσων και υλικών και της διαμόρφωσης δημιουργικού 
περιβάλλοντος μάθησης.  
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Το σταυρόλεξο ως εργαλείο για εκμάθηση εννοιών, ανακεφαλαίωση 
και ενεργητική μάθηση 

Θεοφανέλλης Τιμολέων  
Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Β. Αιγαίου 

timtheo@sch.gr 

Περίληψη 

Η εκμάθηση εννοιών και η ανακεφαλαίωση αποτελούν μαθησιακούς στόχους που κρίνονται 
από τα αποτελέσματα. Το σταυρόλεξο χρησιμοποιείται ως εργαλείο για την εκμάθηση όρων 
στην παιδαγωγική πράξη. Η πρακτική γύρω από αυτή τη χρήση είναι ο εκπαιδευτικός να το 
δημιουργεί και να το μοιράζει στους μαθητές που καλούνται να το συμπληρώσουν. Στην πα-
ρούσα εργασία προτείνεται εκτός από τη χρήση του, η αξιοποίηση της δημιουργίας σταυρο-
λέξου από τους μαθητές. Σκοπός παραμένει η επανάληψη και η εκμάθηση εννοιών, αλλά 
επιπρόσθετα επιμέρους στόχοι είναι ο εντοπισμός των βασικών εννοιών μιας ενότητας και η 
ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των μαθητών στη δημιουργία κατάλληλων ερωτήσεων. Με τη 
χρήση της εφαρμογής οι μαθητές δραστηριοποιούνται δημιουργώντας με ευχάριστο τρόπο 
και η μάθηση αποκτά ενεργό χαρακτήρα. 

Λέξεις - κλειδιά: σταυρόλεξο, ανακεφαλαίωση, ενεργητική μάθηση, συνεργατική μάθηση 

Εισαγωγή 

Οι εκπαιδευτικοί προβληματίζονται συχνά από τις επιδόσεις των μαθητών κατά τις επαναλη-
πτικές ασκήσεις ή και τις εξετάσεις. Αυτό αφενός φαίνεται να οφείλεται στην ανάγκη απο-
μνημόνευσης της πληθώρας εννοιών και όρων και αφετέρου στην παθητική στάση (μη ε-
μπλοκή) των μαθητών κατά τη διάρκεια παρακολούθησης των μαθημάτων και την αποτυχία 
τους να συζητήσουν και να προσεγγίσουν με ενεργητικό τρόπο τα διδακτικά αντικείμενα. Τα 
ερωτήματα που γεννιούνται επομένως είναι: α) πώς αυτή η διαδικασία απομνημόνευσης 
μπορεί να γίνει πιο αποτελεσματική και β) πώς οι ίδιοι οι μαθητές μπορούν να συμμετέχουν 
ενεργά σε αυτή τη διαδικασία. 

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 

Η βιβλιογραφία υποστηρίζει αφενός ότι η διαδικασία απομνημόνευσης μπορεί να γίνει πιο 
αποτελεσματική με την χρήση σταυρολέξου για την ορολογία και την εκμάθηση εννοιών. 

Οι Childers (1996) και Crossman & Crossman (1983) συμφωνούν ότι τα σταυρόλεξα βοηθούν 
τους μαθητές να κάνουν επανάληψη σε υλικό που έχουν ήδη διδαχθεί με τη χρήση άλλων 
μεθόδων. Ο Weisskircha, (2006) προχώρησε παρακάτω και αξιολόγησε στην εργασία του τη 
δημιουργία σταυρόλεξου ως μέσου για την επανάληψη του υλικού ενός μαθήματος. Οι μα-
θητές συμπλήρωσαν ένα σταυρόλεξο στην τάξη ως προετοιμασία για μια εξέταση και κατόπιν 
είχαν την ευκαιρία να συμπληρώσουν ένα δεύτερο σταυρόλεξο εκτός τάξης για να προετοι-
μαστούν για δεύτερη εξέταση. Οι μαθητές του γενικά αξιολόγησαν την άσκηση με το σταυ-
ρόλεξο θετικά. Περιέγραψαν δε τη μάθηση περισσότερο βοηθητική σε θέματα εκμάθησης 
εννοιών και τόνισαν ότι όταν γινόταν συνεργατικά στην τάξη σε σχέση με τη συμπλήρωση 
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εκτός τάξης, όπου ο καθένας ήταν μόνος του είχε καλύτερα αποτελέσματα. Σύμφωνα με έ-
ρευνα του Wise (2001) οι μαθητές που χρησιμοποίησαν σταυρόλεξα είχαν γενικά θετική ά-
ποψη και συμφώνησαν στο ότι οι εκπαιδευτικοί θα έπρεπε να ενθαρρύνονται στη χρήση 
σταυρόλεξων για να υποστηρίζουν τη μάθηση. 

Οι Peat et al. (2005) χρησιμοποίησαν σταυρόλεξα ως μια διασκεδαστική άσκηση για να εξε-
τάσουν τους μαθητές ώστε να εντοπίσουν τις αδυναμίες τους. Το σταυρόλεξο περιείχε στοι-
χεία που αναφερόταν σε ορισμούς και ορολογία. Κάθε σταυρόλεξο συμπληρωνόταν είτε 
στην τάξη είτε ως εργασία για το σπίτι. Αναμενόταν ότι οι περισσότεροι μαθητές θα αξιοποι-
ούσαν αυτού του τύπου τον πόρο ατομικά, ωστόσο σύμφωνα και με την Weisskircha (2006) 
η συνεργατική επίλυση ήταν πιο ευχάριστη και είχε καλύτερο αποτέλεσμα.  

Οι Whisenand & Dunphy (2010) προτείνουν τη χρήση του σταυρόλεξου ως μια εναλλακτική 
μεθοδολογία για μετάδοση γνώσης σχετικής με φράσεις στα συστήματα πληροφοριών 
(information systems) και λεξιλόγιο. Στην εργασία τους χρησιμοποίησαν σταυρόλεξα για πα-
ρουσιάσουν ορολογία. 

Ο Palmer (n.d.) θεωρεί ότι τα σταυρόλεξα μπορεί να αξιοποιηθούν ως αποτελεσματικά διδα-
κτικά εργαλεία, καθώς ενθαρρύνουν την λογική σκέψη και την ορθογραφημένη γραφή. 

Συνοψίζοντας, το σταυρόλεξο χρησιμοποιείται κυρίως για επανάληψη, αλλά και για εκμά-
θηση ορολογίας και εννοιών. Οι μαθητές φαίνεται να έχουν θετική άποψη από την εμπειρία 
κατά τη χρήση του, ενώ οι συνεργατική επίλυση του έχει καλύτερα αποτελέσματα.  

Ο δεύτερος άξονας της εργασίας είναι η ανάγκη ενεργητικής εμπλοκής των ίδιων των μαθη-
τών στη μαθησιακή διαδικασία ως ένα στοιχείο που μπορεί να αυξήσει το ενδιαφέρον άρα 
και τα αποτελέσματα της μάθησης. 

Η ενεργός μάθηση (active learning) αφορά τεχνικές που φέρνουν τους μαθητές σε δραστη-
ριότητες (εντός και εκτός της τάξης) και τους εμπλέκουν ενεργά σε δράσεις. Τέτοιες τεχνικές 
είναι για παράδειγμα η συζήτηση, ο συλλογισμός, η αντιπαράθεση (Massey, Brown & 
Johnston, 2005). 

Ο Kahu (2013) μέσα από ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τη δραστηριοποίηση των 
μαθητών φτάνει στο συμπέρασμα ότι η δραστηριοποίηση ενισχύεται με τέσσερις σημαντι-
κούς άξονες δραστηριοτήτων: συμπεριφοριστικές, ψυχολογικές, κοινονικο-πολιτιστικές και 
ολιστικές.  

Προχωρώντας ένα βήμα παρακάτω είναι σημαντικό οι μαθητές να μάθουν να θέτουν οι ίδιοι 
ερωτήματα γιατί τότε αισθάνονται ότι έχουν τον έλεγχο της μάθησης τους. Με αυτό τον 
τρόπο εμβαθύνουν στην κατανόηση, ενώ δημιουργούν συνδέσεις και ανακαλύπτουν από μό-
νοι τους τη γνώση. Αυτή η δεξιότητα σπάνια διδάσκεται στους μαθητές στο σχολείο, αλλά 
συνήθως αποτελεί δεξιότητα που απασχολεί τους εκπαιδευτικούς για τον εαυτό τους. Οι 
Rothstein & Santana (2011) βρήκαν ότι διδάσκοντας τους μαθητές να φτιάχνουν οι ίδιοι ερω-
τήσεις επιτυγχάνουν τους ίδιους στόχους που επιτυγχάνονται κατά την απάντηση των ερω-
τήσεων, ενώ ταυτόχρονα διδάσκονται μια σημαντική δεξιότητα ζωής. 
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Οι μαθητές είναι σημαντικό επιπλέον να κάνουν επαναλήψεις μέσα από ενεργές διεργασίες 
που συμπεριλαμβάνουν τη μελέτη του αντικειμένου αξιοποιώντας διαφορετικές προσεγγί-
σεις (Williams, 1989). Στη διαδικασία αυτή καλό είναι να χρησιμοποιούνται δραστηριότητες 
που ενθαρρύνουν τη σκέψη και προσφέρουν ικανοποίηση (Northedge, 1991).  

Μέσω των δυνατοτήτων που παρέχουν οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών ο ε-
ντοπισμός, μέσα από μια πληθώρα, εφαρμογών που υποστηρίζουν την ενεργή επανάληψη 
είναι σήμερα μια δυναμική επιλογή του εκπαιδευτικού. Υπάρχουν εφαρμογές που υποστη-
ρίζουν την εννοιολογική χαρτογράφηση, όπως το mindmeister ή το διαδικτυακό καταιγισμό 
ιδεών όπως το padlet που αξιοποιούνται από εκπαιδευτικούς για εύρεση σχέσεων μεταξύ 
εννοιών ή για ανατροφοδότηση σε συγκεκριμένες ερωτήσεις του διδακτικού αντικειμένου. 
Οι εφαρμογές αυτές μπορούν να υποστηρίζουν την επανάληψη μια διδακτικής ενότητας α-
νάλογα με το αντικείμενο και τους στόχους που έχει ο εκπαιδευτικός. 

Συνοψίζοντας παρατηρούμε ότι είναι σημαντικό να μάθουν οι μαθητές να θέτουν ερωτήματα 
και να συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία και ειδικότερα στις επαναλήψεις. 

Το σταυρόλεξο, το οποίο παρέχει μια μέθοδο αυτοαξιολόγησης που φαίνεται να αποτελεί 
ένα ευχάριστο τρόπο να γίνεται η επανάληψη μπορεί με τις δυνατότητες που παρέχουν σύγ-
χρονες εφαρμογές να εμπλέξει την ενεργό μάθηση. Προτείνεται η χρήση μιας εφαρμογής με 
την οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, πιο συγκεκρι-
μένα και πέρα από την επίλυση του σταυρόλεξου, η δημιουργία του από τους μαθητές.  

Το σημαντικό εδώ, είναι ότι πέρα από τη συνηθισμένη χρήση του σταυρόλεξου, που ζητείται 
από το χρήστη να συμπληρώσει τη λέξη που περιγράφεται, μπορεί να πραγματοποιηθεί η 
δημιουργία των ερωτήσεων από τους μαθητές. Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές εντοπίζουν τις 
σημαντικές έννοιες που υπάρχουν στην υπό ανακεφαλαίωση ενότητα και δημιουργούν ερω-
τήματα ώστε να οδηγούν τους συμμαθητές τους στην σωστή έννοια. Συγκεκριμένα θα μας 
απασχολήσει μια εφαρμογή με την οποία οι μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν ένα σταυ-
ρόλεξο και να το δημοσιεύσουν στο διαδίκτυο ώστε να αξιοποιηθεί για την επανάληψη μιας 
διδακτικής ενότητας. Στην παρούσα διδακτική πρόταση οι μαθητές συνεργάζονται και συν-
δημιουργούν. Η χρήση της εφαρμογής είναι δωρεάν, ενώ αποτελεί συγχρόνως μια ευχάριστη 
και δημιουργική διαδικασία. 

Χρήση της εφαρμογής  

Η εφαρμογή που αξιοποιείται για δημιουργία σταυρόλεξου είναι το 
http://www.eclipsecrossword.com/ που χρειάζεται εγκατάσταση για να λειτουργήσει στα 
Windows. Με τη χρήση της εφαρμογής μπορούν να δημιουργηθούν σταυρόλεξα για επανά-
ληψη του λεξιλογίου. Τα σταυρόλεξα μπορούν να εκτυπωθούν ή να ανεβούν σε ιστοσελίδα. 

Ακολουθεί σύντομη παρουσίαση της εφαρμογής ώστε να φανεί η ευκολία χρήσης της και να 
δοθεί η δυνατότητα υλοποίησης της ως διδακτικής πρότασης. 
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Εικόνα 1 

Με το ξεκίνημα δημιουργίας ενός νέου σταυρόλεξου εμφανίζεται η Εικόνα 1 όπου πληκτρο-
λογούμε την λέξη- απάντηση π.χ. ΔΕΔΟΜΕΝΑ και την ερώτηση στην οποία αντιστοιχεί αυτή. 
Κατόπιν επιλέγεται «Add word to list» και η ερώτηση μαζί με την απάντησή της μπαίνουν στη 
λίστα. Επαναλαμβάνοντας ο χρήστης πληκτρολογεί την κάθε λέξη (χωρίς τόνους, όπως όλα 
τα σταυρόλεξα) και στο κατάλληλο πλαίσιο πληκτρολογείται η ερώτηση. Όταν ολοκληρωθεί 
αυτή η διαδικασία το λογισμικό δημιουργεί τους κατάλληλους συνδυασμούς και δημιουρ-
γείται το σταυρόλεξο. Οι λέξεις θα πρέπει να είναι όλες στα αγγλικά ή όλες στα ελληνικά. 

Αφού εισαχθούν μια-μια όλες οι λέξεις, επιλέγεται το “NEXT” και ζητείται από το χρήστη αν 
θέλει να αποθηκεύσει τη λίστα για να συνεχίσει την επεξεργασία της άλλη στιγμή. Κατόπιν 
θα πρέπει να δοθεί όνομα σε αυτό το σταυρόλεξο (Εικόνα 2). Στο όνομα καλό είναι να χρησι-
μοποιηθούν λατινικοί χαρακτήρες. 

 

Εικόνα 2 

Σε επόμενο βήμα ο χρήστης επιλέγει τον τρόπο που θέλει να αξιοποιήσει το σταυρόλεξο (α-
ποθήκευση, εκτύπωση, αποθήκευση ως ιστοσελίδα ή δημοσίευση). 
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Εικόνα 3 

Στο τέλος υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας διαφορετικών τύπων αρχείων για χρήση τοπικά 
σε υπολογιστή αλλά και στο διαδίκτυο. Στη δραστηριότητα που περιγράφεται επιλέχθηκε το 
«ανέβασμα» των αρχείων στην εφαρμογή dropbox και το μοίρασμα του στους μαθητές. Υ-
πάρχει η επιλογή της εκτύπωσης και δυνατότητα αποθήκευσης σε αρχεία που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν από τον επεξεργαστή κειμένου. 

 

Περιγραφή δραστηριότητας 

Οι δράσεις υλοποιήθηκαν με τη μέθοδο project (Stevenson, 1921). Η διαδικασία είχε ως εξής: 
οι μαθητές ανά δυο σε κάθε υπολογιστή χρησιμοποιώντας το σχολικό βιβλίο (σε έντυπη, 
αλλά και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του ψηφιακού σχολείου - 
http://digitalschool.minedu.gov.gr/) επέλεγαν έναν όρο που ήθελαν να συμπεριλάβουν στο 
σταυρόλεξο. Το ψηφιακό βιβλίο χρησιμοποιήθηκε για να κάνουν αναζήτηση του όρου μέσα 
στο βιβλίο ώστε να εντοπίσουν τα σημεία του κεφαλαίου που γίνεται αναφορά στη συγκε-
κριμένη έννοια με στόχο να δημιουργήσουν την κατάλληλη ερώτηση. Μετά σηκώνονταν και 
έγραφαν τον όρο που επέλεξαν στον πίνακα ώστε να μην υπάρχουν επαναλήψεις. Κατόπιν 
δημιουργούσαν την ερώτηση της οποίας την καταλληλότητα και την αποτελεσματικότητα έ-
θεταν στην κρίση της τάξης και του διδάσκοντος ως προς την καταλληλότητα η ερώτηση και 
χρειαζόταν διευκρινήσεις. Οι μαθητές με την σειρά πληκτρολογούσαν την ερώτηση στον υ-
πολογιστή όπου ήταν εγκατεστημένο το λογισμικό και ήταν συνδεδεμένος με το βιντεοπρο-
βολέα. Οι άλλες ομάδες έπαιρναν ιδέες και προσπαθούσαν να βελτιώσουν τις δικές τους ε-
ρωτήσεις. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβανόταν μέχρι να γράψουν τις ερωτήσεις τους όλες 
οι ομάδες. Τέλος το ολοκληρωμένο σταυρόλεξο μοιράστηκε σε όλους τους μαθητές που δο-
κίμασαν τις γνώσεις τους. Στο υπόλοιπο χρόνο έγινε συζήτηση για τις ερωτήσεις. Η όλη δια-
δικασία είχε διάρκεια 2 διδακτικές ώρες. 

Η δράση αυτή πρωτοπαρουσιάστηκε σε μαθητές 5ης τάξης δημοτικού σχολείου με Ενιαίο 
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Αναμορφωμένο Πρόγραμμα Σπουδών (ΕΑΕΠ). Επιλέχθηκε το μάθημα της Γεωγραφίας που 
έχει πολλούς όρους που πρέπει να αφομοιώσουν οι μαθητές. Ως επανάληψη μια μεγάλης 
ενότητας οι μαθητές χωρίστηκαν σε δυο ανά υπολογιστή. Ενημερώθηκαν για την ιστοσελίδα 
του ψηφιακού σχολείου και κάθε 2 ομάδες ανέλαβαν ένα κεφάλαιο που είχαν διδαχθεί. Κάθε 
ομάδα είχε την υποχρέωση να επιλέξει έναν όρο και να δημιουργήσει την κατάλληλη ερώ-
τηση που θα είχε ως απάντηση αυτό τον όρο. Η κάθε ερώτηση “δοκιμάστηκε” στην διπλανή 
ομάδα που ασχολήθηκε με το ίδιο κεφάλαιο. Αν η ερώτηση ήταν κατανοητή τότε προχω-
ρούσε στην ολομέλεια. Οι μαθητές υπαγόρευσαν την λέξη και την ερώτηση στον εκπαιδευ-
τικό που εισήγαγε ένα-ένα τους όρους και τις αντίστοιχες ερωτήσεις στο λογισμικό. Κατόπιν 
δημιουργήθηκε το σταυρόλεξο (Εικόνα 4) που αποθηκεύτηκε ως htm αρχείο σε διαδικτυακό 
αποθετήριο dropbox και συνδέθηκε σε ιστότοπο που συντηρεί η σχολική μονάδα. Από τον 
ιστότοπο αυτό έλυσαν οι μαθητές το σταυρόλεξο. Η όλη διαδικασία διήρκεσε 2 διδακτικές 
ώρες. Οι μαθητές συμμετείχαν ενεργά και ήταν δραστήριοι σε όλη τη διάρκεια της δραστη-
ριότητας, ενώ διασκέδασαν με τη συνεργατική μορφή της δράσης.  

 

Εικόνα 4 

Το παράδειγμα αυτό αναρτήθηκε σε ιστότοπο και οι μαθητές το δοκίμασαν από το σπίτι με 
τους γονείς και τους φίλους τους. 

Για να διασταυρώσουν την ερμηνεία του όρου οι μαθητές ερεύνησαν τον όρο που επέλεξαν 
αξιοποιώντας το λεξικό όρων από την «Πύλη για την ελληνική γλώσσα» και συγκεκριμένα το 
λεξικό της κοινής νεοελληνικής. Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές έμαθαν να χρησιμοποιούν και 
να αξιοποιούν λεξικό στο διαδίκτυο (Λεξικό της Κοινής Nεοελληνικής Τριανταφυλλίδη, 2008).  

Η δράση αυτή μπορεί να υλοποιηθεί και από εκπαιδευτικούς που διδάσκουν το μάθημα της 
Πληροφορικής στην Α’ Γυμνασίου όπου υπάρχει ορολογία και στις ξένες γλώσσες γενικότερα 
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για την εκμάθηση λεξιλογίου ή ως τρόπος εξέτασης της ορθογραφίας.  

Συμπεράσματα 

Η ανακεφαλαίωση και η επανάληψη είναι μια διαδικασία που δεν ενθουσιάζει τους μαθητές 
και κατά συνέπεια ούτε τους εκπαιδευτικούς. Σύμφωνα με τη διδακτική πρόταση αυτής της 
εργασίας τα σταυρόλεξα μπορούν να αποτελέσουν ένα χρήσιμο εργαλείο αν ο στόχος είναι 
η επανάληψη εννοιών. Οι μαθητές μετέχοντας επιπλέον στη δημιουργία του σταυρόλεξου 
εμπλέκονται με δημιουργικό τρόπο στην συμ-παραγωγή γνώσης που είναι δημιουργία σταυ-
ρόλεξου από τους μαθητές. Η δημιουργία αυτή περιέχει τον εντοπισμό των όρων, τη δη-
μιουργία κατάλληλων ερωτήσεων, τον έλεγχο τους με τη συνεργασία των μαθητών, την βελ-
τίωση τους και την εισαγωγή τους στην εφαρμογή για τη δημιουργία του σταυρόλεξου. Μέσα 
από τις δραστηριότητες αυτές οι μαθητές κινητοποιούνται, έχουν ενεργή εμπλοκή στη δη-
μιουργία ερωτήσεων, συνηθίζουν να αξιοποιούν τα ψηφιακά βιβλία, συνεργάζονται και η 
επανάληψη των όρων πραγματοποιείται με ευχάριστο και ενεργητικό τρόπο. Συνοψίζοντας 
η αξιοποίηση του σταυρόλεξου φαίνεται να ευνοεί την ενεργητική μάθηση εμπλέκοντας και 
κινητοποιώντας τους μαθητές, σε ευχάριστες αλλά και παραγωγικές δραστηριότητες.  
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