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Περίληψη 

H εργασία αυτή είχε πρωταρχικό σκοπό τη διερεύνηση των δυνατοτήτων αξιοποίησης των νέων 

διαδικτυακών τεχνολογιών για την προσέγγιση και την επεξεργασία μιας θεματικής ενότητας στο 

νηπιαγωγείο.  Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο διεξαγωγής μιας συμμετοχικής έρευνας δράσης στην οποία 

συμμετείχαν θεωρητικοί των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), η Σχολική Σύμβουλος 

Προσχολικής Αγωγής, η Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας και εκπαιδευτικοί της τάξης, επιχειρήθηκε η μελέτη και 

η επεξεργασία θεμάτων που σχετίζονται με την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πράξη.  Οι ΤΠΕ 

αξιοποιήθηκαν κατά τις φάσεις του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της αξιολόγησης ενός προγράμματος 

που αποσκοπούσε στην ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων σχετικών με την Αγωγή Υγείας.  

Επιπλέον, στόχος της παρούσας μελέτης  ήταν να διαπιστώσομε εάν είναι δυνατόν να υπάρξει η 

ταυτόχρονη επιδίωξη στόχων που σχετίζονται τόσο με τη πληροφορική όσο και με την Αγωγή Υγείας στην 

προσχολική εκπαίδευση. Σε γενικές γραμμές, τα αποτελέσματα της έρευνάς μας οδηγούν στο συμπέρασμα 

ότι οι ΤΠΕ, κάτω από κάποιες προϋποθέσεις που αφορούν τον παιδαγωγικό σχεδιασμό, τις αντιλήψεις 

των εκπαιδευτικών και τις τεχνολογικές υποδομές των σχολικών μονάδων, μπορούν να αξιοποιηθούν 

στα προγράμματα Αγωγής Υγείας στην προσχολική τάξη. Ταυτόχρονα φάνηκε ότι μέσα από τη διαδικασία 

αξιοποίησης των ΤΠΕ είναι δυνατόν να καλλιεργείται παράλληλα και ο διαδικτυακός γραμματισμός. 

Τέλος, η αναλυτική παρουσίαση της εξέλιξης της παρούσας εργασίας, καθώς και των προβλημάτων που 

αντιμετωπίσαμε, θα  μπορούσαν ενδεχομένως να διευκολύνουν τη διεξαγωγή ανάλογων εργασιών αλλά 

και τη διδακτική πρακτική στην τάξη.  

Λέξεις κλειδιά: Νέες Τεχνολογίες, Αγωγή Υγείας, Εκπαίδευση στα ΜΜΕ 

Abstract 

The ultimate aim of this project was to explore the potential of information and communication 

technologies (ICTs) use, in a nursery school instructional approach.  Through a participatory action 

research plan, we attempted to study issues regarding ICT integration in the nursery school learning 

process, focusing on the implementation of a health education project.  All in all, through the research 

plan we can deduce that under certain circumstances, concerning pedagogical planning, teachers’ 

attitudes and school technological infrastructure, ICTs can be utilized in order to promote health 

education projects, in conjunction with technological literacy. 
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Εισαγωγή 

Το θέμα της εισαγωγής και αξιοποίησης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών 

(ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική πράξη, έχει αποτελέσει πεδίο έντονων συζητήσεων και 

αντιπαραθέσεων τα τελευταία χρόνια. Παρόλο που η κοινωνία δείχνει να πιέζει προς την 

άμεση ένταξή τους και η Πολιτεία δείχνει να έχει τη βούληση να το κάνει, οι εκπαιδευτικοί 

είτε δεν έχουν τις κατάλληλες γνώσεις ή διστάζουν να αποδεχθούν μια τέτοια καινοτομία 

(Cuban, 2001· Drenoyianni, 1998· Μακράκης, 2000· Μιχάλης, Τσαλίκη & Χατζηβασιλείου, 

2009).  
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Τα ποικίλα χαρακτηριστικά των ΤΠΕ και ειδικότερα των νέων τεχνολογιών του διαδικτύου 

(WEB 2.0), όπως η αλληλεπιδραστικότητα, η δυνατότητα πολλαπλών και ευέλικτων 

αναπαραστάσεων της πληροφορίας (Soto Mas, 2003), το εναλλακτικό επικοινωνιακό 

πλαίσιο και η πολλαπλή, μη γραμμική διασύνδεση των πληροφοριακών σχημάτων, 

μπορούν να λειτουργήσουν ενισχυτικά για την συγκρότηση ενός προωθημένου 

περιβάλλοντος μάθησης, το οποίο με την διαμεσολάβηση του εκπαιδευτικού μπορεί να 

προωθήσει επικοινωνιακές και μαθησιακές παραμέτρους στην εκπαιδευτική διαδικασία 

(Wallace, 1997). Επιπλέον, η έλξη που ασκεί η νέα τεχνολογία στο μαθητικό πληθυσμό 

μπορεί να αποτελέσει ισχυρό κίνητρο για την ενεργό εμπλοκή του στην μαθησιακή 

διαδικασία, επιφέροντας με αυτό τον τρόπο την  αύξηση της προσοχής και του 

ενδιαφέροντος. Η δυνατότητα  ενσωμάτωσης παιχνιδιών διδακτικού περιεχομένου μπορεί 

να  διαμορφώσει ένα ευχάριστο περιβάλλον, με δυνατότητες προώθησης συναισθηματικών 

δεξιοτήτων, αλλαγής στάσεων, υιοθέτησης αξιών και διατήρησης του γνωστικού 

δυναμικού.  

Εξάλλου, οι μαθητές σήμερα βομβαρδίζονται καθημερινά από μηνύματα, τα οποία 

προσφέρονται με εντυπωσιακό τρόπο μέσα από πολύχρωμες, τεχνολογικές, πολυμεσικές 

εφαρμογές, με πρωταγωνιστές υπερπλανητικούς ήρωες, επενδυμένους με μεγαμπάιτ ήχων, 

τα οποία αλλοιώνουν, ενδεχομένως, τις ατομικές τους επιλογές προς όφελος του 

καταναλωτισμού και της παγκόσμιας οικονομίας (Conlon, 2000). Είναι δηλαδή βυθισμένοι 

σε μια πολυμεσική καταιγίδα δεδομένων και οι εμπειρίες τους προέρχονται ως επί το 

πλείστον από τέτοιες πολυμεσικές πηγές (Crawford, 1999), οι οποίες μπορεί να παίξουν 

καθοριστικό ρόλο στην καταναλωτική, διαιτητική και στην εν γένει συμπεριφορά τους.  

Η χρήση των ΤΠΕ στην τάξη έχει προσδώσει μια νέα προοπτική στη διδακτική πρακτική των 

εκπαιδευτικών και ο τομέας της Αγωγής Υγείας δε θα μπορούσε να μείνει ανέπαφος από 

αυτή τη νέα καινοτομία. Τα κυρίαρχα, όμως, ερωτήματα είναι κάτω από ποιες 

προϋποθέσεις και μέσα σε πιο πλαίσιο εντάσσεται ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και τα 

εργαλεία των νέων τεχνολογιών. Είναι δεδομένο ότι κανένα εργαλείο δεν μπορεί από μόνο 

του να επιφέρει την κινητοποίηση ανώτερων γνωστικών λειτουργιών και να συνεισφέρει 

στην αναβάθμιση της ποιότητας του μαθήματος. Ο απώτερος στόχος ενός προγράμματος 

Αγωγής Υγείας είναι η παρότρυνση των μαθητών να αναλάβουν υπεύθυνα και από μόνοι 

τους αποφάσεις για την προσωπική τους υγεία. Συνεπώς, εάν υιοθετηθεί η ενσωμάτωση 

των ΤΠΕ ως απλά εποπτικά εργαλεία ή ως εργαλεία αναμετάδοσης γνωστικών σχημάτων 

και εννοιών, μέσα στο πλαίσιο της παραδοσιακής δασκαλοκεντρικής διδασκαλίας τότε 

πολύ λίγα έχουν να προσφέρουν σε ένα ευαίσθητο τομέα, όπως είναι αυτός της Αγωγής 

Υγείας.   

1. Οι Τ.Π.Ε. στο Νηπιαγωγείο 

Το Νηπιαγωγείο δε θα μπορούσε να μείνει πίσω από τις σύγχρονες εξελίξεις που 

επιβλήθηκαν με τη ραγδαία ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών. Το ισχύον αναλυτικό 

πρόγραμμα σπουδών για το νηπιαγωγείο (ΔΕΠΠΣ, 2003: 590) προτείνει την ένταξη των 

ψηφιακών εφαρμογών στις καθημερινές δράσεις, με σκοπό «να εξοικειωθούν τα παιδιά με 

απλές βασικές λειτουργίες του υπολογιστή και να έλθουν σε μια πρώτη επαφή με διάφορες 
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χρήσεις του». Στον Οδηγό Νηπιαγωγού (Δαφέρμου, Κουλούρη & Μπασογιάννη, 2006) 

υπάρχει εκτενές κεφάλαιο για τη σημασία και το πλαίσιο της ένταξης του Ηλεκτρονικού 

Υπολογιστή στη μαθησιακή διαδικασία του Νηπιαγωγείου.  

Ωστόσο, η είσοδος των ΤΠΕ στο χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης προκάλεσε  

προβληματισμό και αποτέλεσε πεδίο αντιπαραθέσεων μεταξύ των ερευνητών για μεγάλο 

χρονικό διάστημα. Κύριοι επικριτές της εισαγωγής των νέων τεχνολογιών στην προσχολική 

αγωγή αποτέλεσαν τα μέλη της Συμμαχίας για την παιδική ηλικία (Alliance for Childhood) 

που εδρεύει στις ΗΠΑ, οι οποίοι μέσα από εκτεταμένες δημοσιεύσεις επιχειρηματολογούν 

κατά της προσέγγισης αυτής. Στην πιο γνωστή τους δημοσίευση “Fool’s Gold. A critical look 

at computers in the classroom” (Cordes & Miller, 2000), αναφέρονται οι αρνητικές 

επιδράσεις που μπορεί να επιφέρουν η εισαγωγή και η χρήση του Ηλεκτρονικού 

Υπολογιστή όπως: 

 Μειωμένη κοινωνικότητα των μικρών παιδιών. Η εικόνα μαθητών να 
απασχολούνται μόνοι μπροστά στην οθόνη των υπολογιστών, μόνο σε 
αντικοινωνική συμπεριφορά και απομονωτισμό παραπέμπουν.  

 Μειωμένη γνωστική και γλωσσική ανάπτυξη ως απόρροια του απομονωτισμού. 

 Κίνδυνοι στην υγεία των παιδιών, όπως παχυσαρκία εξαιτίας της μειωμένης 
φυσικής δραστηριότητας, προβλήματα όρασης ή της σπονδυλικής στήλης.  

 Διαταραχές της γνωστικής ανάπτυξης λόγω του ότι, όπως υποστηρίζουν, η χρήση 
των ηλεκτρονικών υπολογιστών δεν είναι αναπτυξιακά κατάλληλη για παιδιά 
προσχολικής ηλικίας 3-5 ετών.  

Στον αντίποδα ένας μεγάλος αριθμός ερευνητών και παιδαγωγών (Bolstad, 2004· Clements 

& Sarama, 2003· Haugland, 2000· Libby & O’ Rourke, 2006· Hertzog & Klein, 2005· Plowman 
& Stephen, 2003) υποστηρίζουν ότι οι νέες τεχνολογίες μπορούν να συνεισφέρουν θετικά 
στην αναβάθμιση της ποιότητας μάθησης και της παρεχόμενης εκπαίδευσης στην 
προσχολική αγωγή.  Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση οι ΤΠΕ έχουν ήδη διεισδύσει στο 
σημερινό κόσμο, επιδρούν τον άνθρωπο και τα περιβάλλοντα μέσα στα οποία 
διαδραματίζεται η μάθηση, ενώ προσφέρουν νέες ευκαιρίες για αναβάθμιση των 
πρακτικών μάθησης που υιοθετούνται από τους εκπαιδευτικούς (Bolstad, 2004). 

Οι Clements and Sarama (2003) συνοψίζοντας τα πορίσματα της έρευνας που έκαναν 
σχετικά με τις νέες τεχνολογίες και την προσχολική αγωγή, επισημαίνουν ότι ο 
ηλεκτρονικός υπολογιστής μπορεί να αποτελέσει καταλύτη κοινωνικής αλληλεπίδρασης. 
Έχει παρατηρηθεί ότι μαθητές νηπιαγωγείου αφιέρωσαν εννιά φορές περισσότερο χρόνο 
μιλώντας μεταξύ τους σε δραστηριότητες με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή απ’ ότι 
ασχολούμενοι με παιχνίδια puzzle (Muller & Perlmuuter, 1985). Φαίνεται ότι όταν οι νέες 
τεχνολογίες χρησιμοποιούνται με αποτελεσματικό τρόπο δημιουργείται ένα ενεργητικό 
περιβάλλον αλληλεπίδρασης μεταξύ των εκπαιδευόμενων και του περιεχόμενου μάθησης. 
Στο ζήτημα του κατά πόσο ο ηλεκτρονικός υπολογιστής ως εργαλείο μάθησης, είναι 
αναπτυξιακά κατάλληλος για μαθητές 3 έως 5 ετών ο Wardle  (χ.χ.) αναφέρει ότι οι 
αναπτυξιακές ανάγκες των παιδιών αυτής της ηλικίας μπορούν κάλλιστα να ικανοποιηθούν 
με την κατάλληλη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή, μέσα από διερευνητικές 
δραστηριότητες και αξιοποίηση των πολλαπλών τρόπων συμβολικής αναπαράστασης που 
προσφέρεται καθώς επίσης και την εκμετάλλευση των δυνατοτήτων εναλλακτικών 
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στρατηγικών μάθησης που μπορεί να προσφέρει η πολυμεσική τεχνολογία. Όλα αυτά έχουν 
νόημα και πεδίο εφαρμογής όταν οι νέες τεχνολογίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του 
καθημερινού μαθήματος και όχι περιστασιακό προσάρτημα κάποιας διδακτικής πρακτικής 
(Haugland, 1992)1. 

Συνοψίζοντας, οι υποστηρικτές της εισαγωγής των ΤΠΕ μεταθέτουν το ερώτημα από το 
«εάν οι νέες τεχνολογίες θα πρέπει να ενταχθούν στο Νηπιαγωγείο», στο «πώς και κάτω 
από ποιες προϋποθέσεις θα να ενταχθούν οι νέες τεχνολογίες στο νηπιαγωγείο και τι 
είδους λογισμικό θα χρησιμοποιηθεί» γιατί αυτό που έχει σημασία είναι το παιδαγωγικό 
πλαίσιο που θα πρέπει να υιοθετηθεί και ποια είναι η θέση του ηλεκτρονικού υπολογιστή 
σε αυτό.  

 2. Αγωγή Υγείας, Βιώσιμη Ανάπτυξη και ΤΠΕ 

Η Υγεία με την παραδοσιακή έννοια έχει σχετισθεί με την απουσία ασθένειας. Σύμφωνα με 

τον ορισμό που διατυπώθηκε στο καταστατικό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας  είναι η 

κατάσταση της πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι μόνο η απουσία 

ασθένειας ή αναπηρίας. Η σύγχρονη, ολιστική προσέγγιση του όρου θεωρεί την υγεία ως 

μια συνεχώς εξελισσόμενη έννοια, ένα πολυδιάστατο φαινόμενο με βιο-ψυχολογικές, 

πνευματικές, περιβαλλοντικές και πολιτισμικές προεκτάσεις (Δαρβίρη, 2007: 17). Η 

θεώρηση αυτή απομακρύνει την έννοια της ασθένειας και προάγει την ανάπτυξη ενός 

μοντέλου, το οποίο περιλαμβάνει την οικοδόμηση δεξιοτήτων και την προσωπική 

ενδυνάμωση.  

Στη δεκαετία του ΄70 επικράτησε ο όρος Αγωγή Υγείας για να περιγράψει την προσπάθεια 

για μετάδοση γνώσεων, αλλαγή στάσεων και υιοθέτηση από τα άτομα υγιεινής 

συμπεριφοράς, ώστε να είναι σε θέση να βελτιώσουν την υγεία τους. Σήμερα υιοθετείται 

μια πιο ολιστική προσέγγιση εμπλέκοντας έννοιες που αφορούν το πολιτισμικό πλαίσιο, τις 

πρότερες εμπειρίες και το περιβάλλον μέσα στο οποίο δρα το άτομο. Έτσι ένας συνοπτικός 

ορισμός του όρου περιγράφει την Αγωγή Υγείας ως μια εκπαιδευτική διαδικασία που 

στηρίζεται σε επιστημονικές αρχές και χρησιμοποιεί προγραμματισμένες ευκαιρίες 

μάθησης που δίνουν τη δυνατότητα στους ανθρώπους, όταν λειτουργούν ως άτομα ή ως 

σύνολο, να αποφασίζουν και να ενεργούν συνειδητά για θέματα που επηρεάζουν την υγεία 

τους (Σώκου, 1999).  

Σύμφωνα με τη δική μας προσέγγιση (Δόβρος & Μακράκης, 2010) Υγεία και Περιβάλλον 

είναι στενά συνδεδεμένες έννοιες, οι οποίες ενσωματώνουν προβληματικές σχετικά με το 

ρόλο του σημερινού και αυριανού πολίτη των σύγχρονων πολυπολιτισμικών κοινωνιών 

(global citizenship). Η ποιότητα του κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντος αποτελούν 

κυρίαρχες διαστάσεις της υγείας. Οι κυρίαρχοι δείκτες κινδύνου για τις πιο σοβαρές 

ασθένειες έχουν άμεση σχέση τόσο με ποικίλα ατομικά χαρακτηριστικά όσο και  με 

παράγοντες που έχουν σχέση με τη διαμόρφωση συμπεριφορών και επιλογής τρόπων ζωής 

(lifestyles). Συνεπώς η υγεία ορίζεται σε σχέση με όλα τα περιβαλλοντικά και ανθρώπινα 

χαρακτηριστικά της καθημερινότητας των ατόμων και τις παρεπόμενες σχέσεις ανάμεσα σε 

αυτά. Στην εναρκτήρια παράγραφο στην Agenda 21 (παράγραφος 6.3), που συνοψίζει τα 

                                                           
1
 Στο Wardle (χ.χ.), σελ. 1. 
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αποτελέσματα της Συνδιάσκεψης του Ρίο το 1992 για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη 

τονίζεται ότι, «η υγεία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητα να διαχειριστούμε με 

επιτυχία τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ του φυσικού, νοητικού, βιολογικού και 

κοινωνικο/οικονομικού περιβάλλοντος. Η κοινωνική ανάπτυξη δεν είναι δυνατή χωρίς έναν 

υγιή πληθυσμό, παρ’ όλα αυτά οι περισσότερες αναπτυξιακές δράσεις επιδρούν στο 

περιβάλλον σε τέτοιο βαθμό που είτε προκαλούν ή επιδεινώνουν τα προβλήματα υγείας 

που αντιμετωπίζει ο σημερινός κόσμος». 

Το σχολείο ως κατ’ εξοχήν χώρος διαπροσωπικής και κοινωνικής αλληλεπίδρασης αποτελεί 

βασικό πλαίσιο καλλιέργειας δεξιοτήτων που σχετίζονται με την προαγωγή υγιεινών 

προτύπων. Ο Bernfeld2 είχε διακηρύξει ότι “το σχολείο ως θεσμός” ασκεί αγωγή, αποτελεί 

δηλαδή φυσικό χώρο μάθησης και διαπαιδαγώγησης. Ο μαθητής μέσα από την συμμετοχή 

του στη σχολική ζωή διαμορφώνει και αναδιαμορφώνει στάσεις, αξίες, συμπεριφορές 

(Markham & Aveyard, 2003). Όμως η καλλιέργεια στάσεων, συμπεριφορών, αξιών και 

προδιαθέσεων δεν μπορεί να γίνει μέσα από την διδαχή και τη νουθεσία. Ο ενστερνισμός 

αξιών και η εγχάραξη θετικής στάσης απαιτεί και τη συμβολή του συναισθηματικού τομέα  

και συντελείται, εν πολλοίς, μέσα από ανάλογα βιώματα και συναισθηματικές καταστάσεις 

από πολύ μικρή ηλικία. Τι είναι καλό και τι κακό διαμορφώνεται από τα πρώτα στάδια 

ανάπτυξης μέσα στην οικογένεια, ερμηνεύοντας τις αντιδράσεις των ενηλίκων και τις 

προσδοκίες του άμεσου κοινωνικού περιβάλλοντος (πρωτογενής κοινωνικός φορέας).  Έτσι, 

με βάση αυτές τις αντιλήψεις και προσδοκίες το παιδί διαμορφώνει αρχικά την 

συμπεριφορά του (πρωταρχική κοινωνική στερέωση) και αργότερα αξιώνει από τους 

άλλους να συμπεριφέρονται με ανάλογο τρόπο (δευτερογενής κοινωνική στερέωση) 

(Πυργιωτάκης, 1999: 403). Με την είσοδο του παιδιού στο σχολείο ο εκπαιδευτικός μπορεί 

να αναλάβει δράση και με συγκεκριμένες διδακτικές παρεμβάσεις, όπως είναι η Αγωγή 

Υγείας, να οικοδομήσει τις θεμελιακές δομές για την ανάπτυξη και καλλιέργεια μιας υγιούς 

στάσης και συμπεριφοράς. Το σχολικό σύστημα σύμφωνα και με τον Modolo  (χ.χ.) 

βρίσκεται σε στενή συνάφεια με την διαδικασία της Αγωγής Υγείας και για τους παρακάτω 

λόγους: 

 Τα παιδιά της προσχολικής και σχολικής ηλικίας βρίσκονται σε στάδια 

διαμόρφωσης της προσωπικότητας, η οποία είναι κρίσιμη για την απόκτηση της 

κατάλληλης ισορροπίας για την υγεία.  

 Η Αγωγή Υγείας μπορεί να βοηθήσει το παιδί (και τον έφηβο) να αποκτήσει 

αντίληψη και γνώση του εαυτού του και του σώματός του, σε σχέση με το φυσικό 

και ανθρωπογενές περιβάλλον. 

 Αυτή η ηλικία είναι κρίσιμη για την διαμόρφωση συμπεριφορών και συνηθειών που 

μπορεί να επηρεάσουν την υγεία.  

 Η σχολική ηλικία χαρακτηρίζεται από την εγκατάσταση μεθόδου μάθησης, που θα 

βοηθήσει το άτομο να αντιμετωπίσει προβλήματα που συνεπάγονται από την 

συμμετοχή του στην κοινωνική αλληλεπίδραση. 

                                                           
2
 Αναφέρεται στο Γκότοβος, 1999: 11 
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Ειδικά η προσχολική ηλικία είναι κρίσιμη για την ψυχοσωματική και συναισθηματική 

σωματικής ανάπτυξη του ατόμου και αποτελεί καθοριστικό στάδιο για την οικοδόμηση 

γνώσεων και διαμόρφωση στάσεων και αξιών που σχετίζονται με τον εαυτό, το φυσικό και 

κοινωνικό του περιβάλλον (Κασσωτάκη, 2007).  

Το ανοιχτό αναλυτικό πρόγραμμα της προσχολικής αγωγής και η υιοθέτηση 

διεπιστημονικών και διαθεματικών προσεγγίσεων συνεισφέρουν τα μέγιστα στην 

καλλιέργεια στάσεων και αξιών που έχουν σχέση με την προσωπική ενδυνάμωση των 

μαθητών, δημιουργώντας τα εχέγγυα για την αποτελεσματική ανάπτυξη ατόμων που 

κρίνουν και αξιολογούν τα ερεθίσματα του σημερινού πολύπλοκου και μεταβαλλόμενου 

κόσμου και αναλαμβάνουν δράση απέναντι στις ανισότητες και τους κινδύνους που 

αντιμετωπίζουν. Η θεματολογία των παρεμβάσεων της Αγωγής Υγείας στην ηλικία αυτή 

καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα και σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ Αγωγής Υγείας συνοψίζεται κάτω 

από τους άξονες «Φροντίζω τον εαυτό μου» και «Η σχέση μου με το περιβάλλον».  

Από τις αρχές τις δεκαετίας του ΄90, με την εξάπλωση των προσωπικών υπολογιστών (PC) 

και την ένταξή τους στα σχολεία, έχει αρχίσει μια προσπάθεια εισαγωγής των ΤΠΕ στη 

σχολική Αγωγή Υγείας, μέσω της εκπόνησης εκπαιδευτικών πολυμεσικών εφαρμογών που 

διαπραγματεύονται επιμέρους αντικείμενα της Αγωγής Υγείας (Lieberman, 1992· Yawn,, 

2000·  Soto Mas, 2003). Σκοπός των εφαρμογών είναι να εκμεταλλευτούν την έλξη που 

ασκούν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και τα υπερμεσικά εργαλεία στους μαθητές, τις 

δυνατότητες που αυτοί προσφέρουν στην αυτόνομη  μάθηση και την ανάπτυξη της 

δημιουργικότητας και φαντασίας των μαθητών, καθώς και τις δυνατότητες γνωστικής 

ανάπτυξης που προσφέρουν τα εργαλεία των ΤΠΕ. Η πλειονότητα όμως των εκπαιδευτικών 

αυτών εφαρμογών επικεντρώνεται κυρίως στην δηλωτική γνώση των μαθητών και 

αξιολογεί, μέσα από μια διαδικασία προ και μετά ελέγχου, την αφομοίωση πληροφοριών, 

γνωστικών σχημάτων και εννοιών, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις στάσεις και αξίες των 

εμπλεκομένων, καθώς και την διαδικασία μέσα από την οποία προσδίδει (η όχι) νόημα ο 

μαθητής κατά την διδακτική διαδικασία.  

Συνοψίζοντας, οι κύριες διαπιστώσεις που καταλήγουμε μετά την παρουσίαση των πιο 

πάνω είναι οι ακόλουθες: 

 Οι ΤΠΕ αποτελούν μια νέα μορφή νοητικών εργαλείων και επικοινωνίας. Η ραγδαία 

ανάπτυξη του διαδικτύου και η ευκολία στην προσβασιμότητα που προσφέρει, 

τόσο σε πληροφοριακά σχήματα όσο και σε διδακτικές-μαθησιακές προτάσεις, 

μπορούν να αποτελέσουν ένα άριστο πλαίσιο στήριξης καινοτόμων εκπαιδευτικών, 

οι οποίοι έχουν τη διάθεση να αξιοποιήσουν τις ΤΠΕ για τη δημιουργία ενός 

προωθημένου περιβάλλοντος μάθησης.  

 Όταν οι μαθητές συμμετέχουν σε δραστηριότητες που συνδέονται με 

προβληματικές καταστάσεις που σχετίζονται με την άμεση κοινωνική τους 

εμπειρία, επιστρατεύουν ενεργητικά γνωστικές δεξιότητες και στρατηγικές 

επίλυσης προβλημάτων. 
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 Το πλαίσιο μέσα στο οποίο συντελείται η μάθηση προσδιορίζει τις μορφές 

αλληλεπίδρασης του ατόμου με το περιβάλλον και με τα πολιτισμικά και νοητικά 

του εργαλεία. 

 Ο χώρος του νηπιαγωγείου έχει καθοριστική σημασία στη μαθησιακή ανάπτυξη και 

την καλλιέργεια θετικών στάσεων και συμπεριφορών απέναντι σε έναν υγιεινό και 

δραστήριο τρόπο ζωής. 

 Η Αγωγή Υγείας αποτελεί αναγκαία διδακτική παρέμβαση, αξιοποιώντας πρακτικές 

που προωθούν το διάλογο, τη συνεργασία και τη ρέουσα πραγματικότητα.  

Ολοκληρωμένες προτάσεις, οι οποίες προσπαθούν να αξιοποιήσουν τις ΤΠΕ για τη 

διαπραγμάτευση εννοιών Αγωγής Υγείας δεν έχουμε υπόψη μας γεγονός που αποτέλεσε 

και το έναυσμα για την εκπόνηση της παρούσας εργασίας.  

3. Σκοπός της έρευνας 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση των δυνατοτήτων ενσωμάτωσης της 

διαδικτυακής τεχνολογίας στο Νηπιαγωγείο, στο πλαίσιο της υλοποίησης προγραμμάτων 

Αγωγής Υγείας και η ανάπτυξη, υλοποίηση και αξιολόγηση μιας διδακτικής παρέμβασης. 

Ειδικότερα οι στόχοι που τέθηκαν ήταν οι εξής: 

 Μέσα από το διάλογο και τη συζήτηση η αποσαφήνιση των αντιλήψεων των 

εκπαιδευτικών της ομάδας, σχετικά με την ενσωμάτωση της διαδικτυακής 

τεχνολογίας στο Νηπιαγωγείο. 

 Καταγραφή των προβλημάτων που προκύπτουν κατά την ενσωμάτωση των νέων 

τεχνολογιών στο σημερινό ελληνικό νηπιαγωγείο. 

 Ο σχεδιασμός μια διδακτικής παρέμβασης η οποία θα δημοσιευθεί σε ένα 

διαδικτυακό αποθετήριο και μπορεί να λειτουργήσει, ως πλαίσιο στήριξης των 

εκπαιδευτικών που, ενδεχομένως, επιθυμούν να εμπλακούν σε ανάλογες 

διαδικασίες. 

 Η υλοποίηση της πρότασης στην τάξη και η αξιολόγησή της. 

4. Μεθοδολογία 

Η εργασία αυτή αποτελεί μέρος μιας έρευνας δράσης συμμετοχικού χαρακτήρα, η οποία 

ολοκληρώθηκε μέσα από τρία διαδοχικά στάδια. Ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2009, με τη 

συμμετοχή επτά εκπαιδευτικών δημοτικής και προσχολικής εκπαίδευσης. Η ομάδα 

πορεύθηκε συμπαγής κατά το πρώτο στάδιο του οδοιπορικού της. Κατά το δεύτερο και 

τρίτο στάδιο δημιουργήθηκαν δύο παράλληλες υπο-ομάδες (Δημοτικό-Νηπιαγωγείο), οι 

οποίες πραγματοποιούσαν συναντήσεις ανατροφοδότησης και επαναπροσδιορισμού μέχρι 

την ολοκλήρωση του σχεδιασμού και της ανάπτυξης των επί μέρους παρεμβάσεων.  

Στη συμμετοχική έρευνα δράσης όλα τα μέρη συμμετέχουν ενεργά στο σχεδιασμό, την 

υλοποίηση και την αξιολόγηση του ερευνητικού σχεδίου. Αποτελεί μια εναλλακτική 
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ερευνητική πρόταση, απαραίτητη για την πρόοδο, ένα σύνολο από στάσεις και αξίες που 

δίνουν νόημα στην παιδαγωγική πρακτική. Η έκφανση αυτή της έρευνας δράσης έχει ένα 

έντονα δημοκρατικό προφίλ και προωθεί την κοινωνική δικαιοσύνη με την ικανοποίηση 

τριών κυρίως συνθηκών: α) αποδέχεται ότι δεν υπάρχει μία μόνο σωστή απάντηση σε κάθε 

ερώτημα και μία μόνο απόλυτη αλήθεια, β) δίνει αξία και φωνή σε όλους τους 

συμμετέχοντες και προωθεί το διάλογο μεταξύ αυτών και της κοινωνίας, αναγνωρίζοντας 

συγχρόνως ότι όλοι ανήκουν σε μια ευρύτερη κοινότητα, γ) εστιάζει, αναδεικνύει και 

επιχειρεί να αντιμετωπίσει τις τυχόν θεσμικές ανισότητες και αδικίες που δυσκολεύουν το 

έργο των εκπαιδευτικών (Κασσωτάκη & Αμπαρτζάκη, 2009). 

Η παρούσα εργασία περιγράφει την πορεία σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης της 

παρέμβασης στο νηπιαγωγείο, η οποία ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2010. Η αντίστοιχη 

παρέμβαση στο δημοτικό σχολείο θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερη εργασία καθώς δεν 

έχει ολοκληρωθεί ακόμα.  

Τα μέλη της ομάδας ήταν ο Καθηγητής του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Κρήτης ως 

συντονιστής της δράσης, ο εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, υποψήφιος 

διδάκτορας, η Σχολική Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής, η Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας και δύο 

εκπαιδευτικοί της τάξης. Η υλοποίηση της διδακτικής παρέμβασης έγινε σε δύο 

νηπιαγωγεία αγροτικής και ημιαστικής περιοχής των Χανίων. Τα εργαλεία συλλογής 

δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν ήταν η καταγραφή πρακτικών των συζητήσεων, 

ημερολόγια συμβάντων και οι προσωπικές καταγραφές παρατηρήσεων. Η ηλεκτρονική 

πλατφόρμα μάθησης που χρησιμοποιήθηκε ήταν το LAMS (Learning Management Activity 

System), μια εφαρμογή ελεύθερου λογισμικού/λογισμικού ανοιχτού κώδικα, που παρέχει 

έτοιμα εργαλεία μαθησιακών δραστηριοτήτων και περιβάλλοντα ελέγχου, αλληλεπίδρασης 

και συγγραφής μαθησιακών ακολουθιών. 

4.1. Το περιβάλλον LAMS 

Η διαδικτυακή πλατφόρμα που χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη της διδακτικής 

παρέμβασης ήταν το περιβάλλον LAMS, μια εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Μάθησης 

(Learning Management System-LMS), το οποίο αποτελεί ανοιχτό λογισμικό/λογισμικό 

ανοιχτού κώδικα. 

Το LAMS είναι μια εφαρμογή Ελεύθερου Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα που διατίθεται 

δωρεάν (http://www.lamsfoundation.org) και υποστηρίζεται από μία διεθνή κοινότητα 

εκπαιδευτικών, ερευνητών και τεχνολόγων μάθησης από όλο τον κόσμο. Διαθέτει μια 

δυναμική διεθνή κοινότητα http://lamscommunity.org) που προωθεί την ελεύθερη 

διάθεση, προσαρμογή και βελτίωση ακολουθιών μαθησιακών δραστηριοτήτων με ανοικτό 

περιεχόμενο βάσει αδειών χρήσης (Creative Commons). H ανάπτυξη του ξεκίνησε και 

συντονίζεται από το Εργαστήριο Macquarie E-Learning Centre Of Excellence (MELCOE) στο 

Macquarie University του Sydney. Αποτελείται από τρία διαφορετικά περιβάλλοντα. 

 το περιβάλλον του εκπαιδευόμενου (μαθητή), όπου διαδραματίζεται η 
διδακτική/μαθησιακή ενότητα που έχει σχεδιασθεί,  

http://www.lamsfoundation.org/
http://lamscommunity.org/
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 το περιβάλλον του συγγραφέα, όπου ο εκπαιδευτικός σχεδιάζει και 
αναπτύσσει τη διδακτική του παρέμβαση, χρησιμοποιώντας διαθέσιμα 
εργαλεία και 

 το περιβάλλον του επόπτη, όπου υπάρχουν έτοιμα εργαλεία διαχείρισης της 
τάξης, όπως επισκόπηση των δραστηριοτήτων, παρέμβαση του εκπαιδευτικού, 
τροποποίηση παραμέτρων κλπ.  

Το περιβάλλον του εκπαιδευόμενου (Σχήμα 1), παρέχει ένα απλό και φιλικό πλαίσιο 

μάθησης για επικοινωνία, συνεργασία και αλληλεπίδραση. Στο αριστερό μέρος υπάρχει η 

μπάρα προόδου, η οποία εμφανίζει την ακολουθία μαθησιακών δραστηριοτήτων. Στο 

κεντρικό και μεγαλύτερο μέρος της οθόνης, είναι ο χώρος αλληλεπίδρασης, εκεί που 

εκπονείται η τρέχουσα δραστηριότητα με προβολή του περιεχομένου. Υπάρχει προαιρετική 

επιλογή η οποία επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να βλέπουν και να ανταλλάσσουν 

μηνύματα με τους υπόλοιπους συνεκπαιδευμένους τους. Εάν ένας εκπαιδευόμενος 

διακόψει την εκπόνηση μιας ακολουθίας και εγκαταλείψει το περιβάλλον μάθησης, όταν 

επανέλθει βρίσκεται ακριβώς στο ίδιο σημείο. Στα θετικά σημεία του λογισμικού είναι ότι 

οι χρήστες μπορούν να εξάγουν τον ατομικό φάκελο εργασιών (portfolio) για πρόσβαση και 

προβολή των εργασιών τους χωρίς απευθείας (offline) σύνδεση με το LAMS. 

Η λειτουργία του περιβάλλοντος του συγγραφέα (Σχήμα 2) είναι εύκολη και απλή. Ο 

εκπαιδευτικός – συγγραφέας με απλές ενέργειες «σύρω και απoθέτω» (drag and drop) 

εισαγάγει τις επιθυμητές δραστηριότητες, οι οποίες βρίσκονται στην αριστερή μπάρα, στον 

κεντρικό ασπροπίνακα τις οποίες ενώνει μεταξύ τους για να δηλωθεί η πορεία της 

διδακτικής ενότητας. Στη συνέχεια αλλάζει τις ιδιότητες των δραστηριοτήτων και 

ενσωματώνει το περιεχόμενο. 

 

 

Σχήμα 1. Το περιβάλλον του εκπαιδευόμενου στο LAMS 



10 

 

 

Το περιβάλλον του επόπτη (Σχήμα 3) επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να αξιοποιήσει την 

εργασία σε ομάδες και δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθεί τη διαδικτυακή εμπλοκή των 

συμμετεχόντων.  

 

4.2. Υλοποίηση της έρευνας δράσης 

Κατά τον πρώτο κύκλο του ερευνητικού μας ταξιδιού, τέθηκαν οι βάσεις για την 

οικοδόμηση ενός πλαισίου συνεργασίας και συμμετοχής. Η φάση αυτή περιελάμβανε τη 

διαπραγμάτευση εννοιών που σχετίζονται με την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην 

εκπαίδευση, έτσι ώστε να αναδειχθούν οι προσωπικές αντιλήψεις του κάθε μέλους σχετικά 

με το ρόλο του σχολείου, τη σημασία και τη μορφή καινοτόμων προγραμμάτων Αγωγής 

Υγείας και η σχέση τους με τις νέες τεχνολογίες. Θεωρούμε ότι οι οποιεσδήποτε 

 

Σχήμα 2. Περιβάλλον Συγγραφέα του LAMS 

 

Σχήμα 3. Περιβάλλον Επόπτη στο LAMS 
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φιλοσοφικές και οντολογικές τοποθετήσεις του εκπαιδευτικού δίνουν το στίγμα τους, τόσο 

στις προσωπικές του επιδιώξεις και πρακτικές, όσο και στη γενικότερη θέαση που  

διαμορφώνει για τον κόσμο (κοσμοθεωρία). Γι αυτό επιχειρήθηκε μια κατάθεση ψυχής, μια 

εσωτερική αναδίφηση στην αυτοβιογραφία του καθενός, έτσι ώστε να μπορέσουμε να 

ερμηνεύσουμε καταστάσεις, γεγονότα και πραγματικότητες λαμβάνοντας υπόψη τις δικές 

μας παραδοχές και διαθέσεις.  

Έχοντας υπόψη τις παραπάνω προβληματικές και θεωρήσεις, προχωρήσαμε στο δεύτερο 

κύκλο, ο οποίος περιελάμβανε το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός προγράμματος Αγωγής 

Υγείας με την υποστήριξη της διαδικτυακής τεχνολογίας. Ο θεματικός άξονας που 

επιλέχθηκε, από τα μέλη της ομάδας, με βάση τα ενδιαφέροντα των ίδιων των 

εκπαιδευτικών  και τις ανάγκες των παιδιών των τάξεών τους, ήταν «Διατροφή και 

Διαφήμιση». Πιο συγκεκριμένα, τα κριτήρια που μας οδήγησαν στην επιλογή αυτή ήταν: 

 Τόσο η διαφήμιση, όσο και η διατροφής, έχουν άμεση σχέση με την 

καθημερινότητα των παιδιών. 

 Ο καταλυτικός ρόλος της διαφήμισης στη διαμόρφωση της καταναλωτικής τους 

συμπεριφοράς . 

 Η δυνατότητα που προσφέρει το συγκεκριμένο θέμα για την ανάπτυξη του κριτικού 

στοχασμού και δέσμης σημαντικών δεξιοτήτων, γνώσεων και στάσεων. 

Πραγματοποιήθηκαν έξι συναντήσεις  για την ανάπτυξη του προγράμματος ενώ οι 

μαθησιακές επιδιώξεις της παρέμβασης ήταν οι εξής: 

Α. Σε επίπεδο πληροφορίας: 

 Να γνωρίζουν και να διακρίνουν οι μαθητές βασικά στοιχεία της υγιεινής 

διατροφής. 

 Αναγνώριση ανάλυση και περιγραφή των δομικών στοιχείων της διαφήμισης. 

 Εντοπισμός, κατανόηση και εξήγηση των τεχνικών που χρησιμοποιούνται στη 

διαφήμιση για την προσέλκυση των καταναλωτών. 

Β1. Σε επίπεδο γενικών δεξιοτήτων  

 Καλλιέργεια συνεργατικής μάθησης 

 Η προσέγγιση βασικών εννοιών που αφορούν τον υπολογιστή και η απόκτηση 

στοιχειωδών δεξιοτήτων χειρισμού του. 

  Αναζήτηση, οργάνωση και αξιολόγηση πληροφοριών. 

Β2. Σε επίπεδο μεταγνωστικών δεξιοτήτων 

 Πώς ξέρω αυτά που ξέρω; Από πού τα έμαθα; 

 Τι μου αρέσει; Γιατί μου αρέσει; 

Γ. Στάσεις. 

 Η καλλιέργεια θετικής στάσης απέναντι στην υγιεινή διατροφή 

 Η ανάπτυξη κριτικού στοχασμού απέναντι στις διαφημίσεις 
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Ο τρίτος κύκλος περιελάμβανε την υλοποίηση της πρότασης και την επεξεργασία των 

δεδομένων. 

Σε ότι αφορά το πλαίσιο της αξιολόγησης περιελάμβανε δύο άξονες. Από τη μία 

αξιολογήθηκε η διδακτική παρέμβαση, όπου έγινε μια αυθεντική αξιολόγηση 

διαμορφωτικού χαρακτήρα, δηλαδή δεν έγινε με ιδιαίτερα κριτήρια ή τεστ, αλλά μέσα στο 

φυσικό περιβάλλον μάθησης των παιδιών. Από την άλλη έγινε μια αξιολόγηση-αποτίμηση 

του τρόπου που βιώθηκε η όλη διαδικασία από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, μέσα από 

αλλεπάλληλες στοχευόμενες συζητήσεις (focus groups) ανάμεσα στα μέλη της ομάδας, με 

κορύφωση την τελική συνάντηση απολογισμού, καθώς επίσης και τις καταγραφές στα 

σχετικά ημερολόγια. 

5. Αποτελέσματα-Συζήτηση 

5.1. Η Εφαρμογή στην τάξη 

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της εκπαιδευτικής παρέμβασης ολοκληρώθηκε περί τις αρχές 

Μαρτίου του 2010. Η υλοποίηση του προγράμματος στην τάξη ξεκίνησε στο ένα 

νηπιαγωγείο (νηπιαγωγείο Α, σε ημιαστική περιοχή), το οποίο είχε την απαραίτητη 

τεχνολογική υποδομή στα τέλη Μαρτίου. Στο δεύτερο νηπιαγωγείο (νηπιαγωγείο Β, 

αγροτική περιοχή) καθυστέρησε, λόγω προβλημάτων που παρουσιάστηκαν τη 

συγκεκριμένη χρονική συγκυρία (αλλαγή διδακτηρίου, άλλες δράσεις που έπρεπε να 

ολοκληρωθούν κλπ). Πρέπει να αναφέρουμε ότι η σχολική χρονιά 2009-10 ήταν μια 

ιδιαίτερη χρονιά, λόγω των προβλημάτων που παρουσιάστηκαν εξαιτίας των κρουσμάτων 

της νέας γρίπης Η1Ν1, γεγονός που δημιούργησε προβλήματα στην εφαρμογή των 

καινοτόμων προγραμμάτων που υλοποιούνταν στις σχολικές μονάδες του Νομού Χανίων. 

Το αποτέλεσμα της ανάπτυξης της συγκεκριμένης παρέμβασης βασίστηκε στις πρακτικές 

των «ομιλούντων βιβλίων», όπου οι ήρωες της εφαρμογής, η Διατροφούλα, ο Άκης το 

Γλειφιτζούρι και η Άννα η Μπανάνα (Σχήμα 4), καλούσαν τους μαθητές να 

αλληλεπιδράσουν, να συνεργαστούν και να δράσουν, πάνω στο θεματικό άξονα της 

διαφήμισης και της διατροφής.  

 

 

Σχήμα 4 
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Στο νηπιαγωγείο Β, έγινε μια προσπάθεια υλοποίησης του προγράμματος προς το τέλος της 

σχολικής χρονιάς με σκοπό την καταγραφή και αξιολόγηση έστω μέρους του 

προγράμματος. Το πλαίσιο δε φάνηκε να ενεργοποίησε ιδιαίτερα το ενδιαφέρον των 

παιδιών του νηπιαγωγείου αυτού, οι οποίοι ζητούσαν μια πιο απτή προσέγγιση. Η πρώτη 

αντίδραση των μαθητών ήταν: «Θέλουμε να πιάσουμε και να παίξουμε με τη Διατροφούλα, 

τον Άκη και την Άννα». Η εκπαιδευτικός του συγκεκριμένου νηπιαγωγείου, αν και διαθέτει 

την τεχνογνωσία και την παιδαγωγική επάρκεια για την ένταξη πολυμεσικών 

δραστηριοτήτων στην τάξη (κάτοχος σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου), προσεγγίζει τις 

περισσότερες καινοτόμες παρεμβάσεις μέσα από την κούκλα και το θεατρικό παιχνίδι, 

γεγονός που άφησε το στίγμα του στην αρχική προσπάθεια για την υλοποίηση του 

προγράμματος. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής δεν αποτελεί εργαλείο ενταγμένο στην 

μαθησιακή κουλτούρα, κυρίως λόγω της ανεπαρκούς υλικοτεχνικής υποδομής, ενώ το 

συγκεκριμένο σχολείο φιλοξενούνταν τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο σε αίθουσα του 

δημοτικού σχολείου, λόγω κτηριακών προβλημάτων που αντιμετώπιζε τη συγκεκριμένη 

σχολική χρονιά. Η πρόσβαση στο διαδίκτυο ήταν προβληματική και η όποια προσπάθεια 

έναρξης της υλοποίησης της εφαρμογής έγινε με προσωπική σύνδεση κινητής τηλεφωνίας 

της εκπαιδευτικού. Όπως αποδείχθηκε, τελικά ο χρόνος δεν επαρκούσε για μια έστω και 

μερική αξιολόγηση και η προσπάθεια εγκαταλείφθηκε. 

Αντίθετα, στο νηπιαγωγείο Α, όπου υπάρχει μια αρκετά καλή τεχνολογική υποδομή και ο 

ηλεκτρονικός υπολογιστής αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της μαθησιακής κουλτούρας 

που έχουν εγκαθιδρύσει οι εκπαιδευτικοί, τα πράγματα κύλισαν εντελώς διαφορετικά. Οι 

μαθητές αντέδρασαν θερμά στην προοπτική της αλληλεπίδρασης με τους ήρωες του 

ηλεκτρονικού περιβάλλοντος. Ο διάλογος ηλεκτρονικού υπολογιστή-μαθητών δημιούργησε 

ένα αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και προώθησης της επικοινωνίας και της αλληλεπίδρασης 

μεταξύ των μαθητών, του περιεχομένου και του εκπαιδευτικού. Σ’ αυτό βοήθησε η 

παρουσία της κεντρικής ηρωίδας του προγράμματος, της Διατροφούλας - υπό μορφή 

κούκλας - η οποία δημιουργήθηκε για τις ανάγκες του προγράμματος και συνέδεε τις 

δραστηριότητες του Η/Υ με αυτές που πραγματοποιούνταν στην τάξη κατά τακτά χρονικά 

διαστήματα. 

Η εφαρμογή (μαθησιακή ακολουθία) που σχεδιάσθηκε και αναπτύχθηκε αποτέλεσε ένα 

καλό οδηγό για την πορεία του μαθήματος. Το LAMS υποστηρίζει την εισαγωγή απλών ή 

σύνθετων πολυμεσικών πόρων όπως ήχος, κινούμενη εικόνα (gif animations), βίντεο κλπ. 

Εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι η ομάδα διέθετε την κατάλληλη τεχνογνωσία, εντάχθηκαν 

σε συγκεκριμένα σημεία της μαθησιακής ακολουθίας κινούμενες εικόνες (flash animations), 

οι οποίες προσέδωσαν μια πιο θελκτική εικόνα στο πρόγραμμα.  

Σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές προστέθηκαν συμπληρωματικές δραστηριότητες, όταν 

διαπιστώθηκε ότι θα βοηθούσαν στην αποτελεσματικότερη ολοκλήρωση της παρέμβασης. 

Έτσι, για παράδειγμα, στα αρχικά στάδια του προγράμματος όταν, στο πλαίσιο μιας 

διαδικτυακής δραστηριότητας, οι ήρωες της εφαρμογής κάλεσαν τους μαθητές να 

σχεδιάσουν έναν ηλεκτρονικό χάρτη εννοιών με κεντρική έννοια τη «Διατροφή», 

διαπιστώθηκε η ανάγκη της εισαγωγής μιας δραστηριότητας που θα εξοικείωνε τους 

μαθητές με την έννοια των διατροφικών ομάδων. Τα παιδιά συσχέτισαν τη συγκεκριμένη 
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έννοια ως επί το πλείστον με διάφορες τροφές όπως αχλάδι, μήλο, σπανάκι, καρότο κλπ. 

Μέσα από το διάλογο και την επικοινωνία προέκυψε η ανάγκη να ταξινομήσουμε τις 

τροφές με βάση κάποια χαρακτηριστικά. Στην αρχή μέσα από παιγνιώδη μορφή και 

αργότερα μέσα από στοχευμένη δραστηριότητα, ταξινομήθηκαν οι τροφές με βάση την 

πυραμίδα της διατροφής. Παρόμοιες προσαρμογές έγιναν και σε άλλες δραστηριότητες, 

όταν διαπιστώθηκε ότι κάποιες δράσεις που προωθούσε το ηλεκτρονικό περιβάλλον, θα 

ολοκληρώνονταν πιο αποτελεσματικά εκτός ηλεκτρονικού υπολογιστή.  

Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής αποτέλεσε το κέντρο επικοινωνίας και συνεργασίας, πότε 

ενθαρρύνοντας τις μαθητικές δράσεις πότε παροτρύνοντας για ανάληψη δράσης. Τα παιδιά 

επικοινωνούσαν, πότε σε ομάδες πότε στην ολομέλεια, όταν οι ήρωες τα καλούσαν να 

καταθέσουν τις απόψεις τους σχετικά με τα στοιχεία των διαφημίσεων που τους 

τραβούσαν την προσοχή ή για να τεκμηριώσουν το γιατί των επιλογών τους.  

Με βάση τα δεδομένα που συλλέχθηκαν, όπως οι εργασίες των παιδιών, τα ημερολόγια 

καταγραφής συμβάντων, αλλά και οι ηλεκτρονικές καταγραφές, φαίνεται ότι επιτεύχθηκαν 

σε μεγάλο βαθμό οι στόχοι του προγράμματος, όπως αυτοί αποτυπώθηκαν κατά το 

σχεδιασμό των μαθησιακών ακολουθιών. Τα παιδιά έδειξαν να κατανοούν σε 

ικανοποιητικό βαθμό την έννοια της υγιεινής διατροφής. Αν και δέχθηκαν ότι 

συγκεκριμένες διαφημίσεις επηρέαζαν τις επιλογές τους, διαχώρισαν την ελκυστικότητα 

του προϊόντος από τη διατροφική του αξία. Τέλος, κατανόησαν τα διάφορα μέσα που 

χρησιμοποιούνται στη διαφήμιση και πώς αυτά επιχειρούν να διαμορφώσουν 

καταναλωτικές συμπεριφορές.  

Σε ότι αφορά τις δεξιότητες, τα περισσότερα παιδιά ήταν ήδη αρκετά εξοικειωμένα με τον 

Η/Υ, οπότε οι εντολές της διαδικτυακής πλατφόρμας, των παιχνιδιών που ήταν 

ενσωματωμένα και των επιμέρους δραστηριοτήτων ήταν κατανοητές. Το συνεργατικό κλίμα 

και το επικοινωνιακό πλαίσιο, τόσο στην ολομέλεια της τάξης, όσο και στις μικρές ομάδες, 

προωθήθηκε ικανοποιητικά, με την παρότρυνση των ηρώων της πρότασης και την 

ενθάρρυνση της εκπαιδευτικού. Τέλος, έγινε προσπάθεια να καλλιεργήσουν ερευνητικές 

δεξιότητες με ζητώντας από τα παιδιά να προτείνουν τις πηγές από τις οποίες θα 

αντλούνταν πληροφορίες. Για παράδειγμα με πρωτοβουλία των παιδιών προσκλήθηκαν 

ειδικοί του χώρου της διατροφής, έγινε συζήτηση και προκλήθηκε αντιπαράθεση πάνω στις 

διαφορετικές προσεγγίσεις και καταγράφηκαν οι όποιες ενστάσεις. Αποτέλεσμα όλων 

αυτών, ήταν να δομήσουν τα παιδιά ιδέες και στάσεις σχετικά με το διατροφικό μενού της 

εβδομάδας, το πρωινό και το κολατσιό στο σχολειό. Στη δόμηση αυτών των ιδεών 

σημαντικό ρόλο έπαιξαν οι στάσεις που διατηρεί απέναντι στη διατροφή το οικογενειακό 

περιβάλλον των παιδιών. 

Οι γνώσεις που απέκτησαν οι μαθητές, το συνεργατικό και επικοινωνιακό πλαίσιο που  

προωθήθηκε και η ζωντανή αλληλεπίδραση μεταξύ του ηλεκτρονικού υπολογιστή και των 

μαθητικών ομάδων, ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά που τονίσθηκαν στη συνάντηση 

αξιολόγησης που ακολούθησε. Η συγκεκριμένη ακολουθία καταχωρήθηκε στη διεθνή 

κοινότητα του LAMS, ως ένα παράδειγμα διδακτικής προσέγγισης με την υποστήριξη των 
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ΤΠΕ και είναι προσβάσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο για προεπισκόπηση ή υλοποίηση στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση:  

 http://www.lamscommunity.org/lamscentral/sequence?seq_id=1066597. 

5.2. Η λειτουργία της ομάδας 

Η ερμηνεία του γιατί και του πώς αποτέλεσαν σημεία συζήτησης κατά την τελική 

συνάντηση αποτίμησης και αναστοχασμού των μελών της ομάδας, που διεξήχθη με την 

ολοκλήρωση της υλοποίησης της παρέμβασης. Μέσα από το διάλογο και τον 

προβληματισμό που πραγματοποιήθηκε κατά τον πρώτο κύκλο της ερευνητική δράσης, 

έγινε μια προσπάθεια για αποσαφήνιση και καταγραφή των προσωπικών αντιλήψεων των 

μελών της ομάδας. Έχοντας ως σημείο εκκίνησης τη θεώρηση ότι, οι οποιεσδήποτε 

φιλοσοφικές και οντολογικές τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών δίνουν το στίγμα τους τόσο 

στις προσωπικές τους επιδιώξεις και πρακτικές, όσο και στη γενικότερη θέαση που  

διαμορφώνουν για τον κόσμο, προσπαθήσαμε να συνδέσουμε τις πρακτικές που 

υιοθετήθηκαν με τις γενικότερες παραδοχές μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να 

ερμηνεύσουμε τη δράση και τις αποφάσεις μας. Μέσα από την κατανόηση των 

προσωπικών μας θεωριών και των πεποιθήσεων σχετικά με το ποια είναι τα 

χαρακτηριστικά του ενεργού πολίτη, έχουμε τη δυνατότητα να ερμηνεύσουμε τις 

καταστάσεις και τα νοήματα που διαπλέκονται μέσα στη σχολική τάξη και να βελτιώσουμε 

τη διδακτική μας ικανότητα. Με αυτό τον τρόπο ως εκπαιδευτικοί μπορούμε να 

αναλύσουμε τις προβληματικές καταστάσεις, να τις συσχετίσουμε με τα στοιχεία της 

υπάρχουσας πραγματικότητας και με τις εμπειρίες μας και να προχωρήσουμε στην 

υλοποίηση των επιλογών μας. Σύμφωνα με το Brookfield (Κωστούλα-Μακράκη & 

Μακράκης, 2006: 219) «ένας αποτελεσματικός τρόπος αναδόμησης της διδακτικής πράξης 

είναι η θέαση των εκπαιδευτικών πρακτικών μέσα από τις αυτοβιογραφίες μας, τις 

εμπειρίες και τις αντιλήψεις των συναδέλφων μας, τη θέαση μέσα από τα μάτια των 

μαθητών μας και τις θεωρητικές μας γνώσεις». Οι κύριες έννοιες που μας προβλημάτισαν 

και αποτέλεσαν σημείο διαλόγου, κατά τον πρώτο αυτό κύκλο, ήταν η ενσωμάτωση των 

νέων τεχνολογιών στη διδακτική πράξη, η υλοποίηση προγραμμάτων αγωγής υγείας και 

πώς αυτά μπορούν να συνυφανθούν.  

Σημείο αντιπαράθεσης αποτέλεσε το κατά πόσο η χρήση των ΤΠΕ συνεπάγεται και 

βιωματική προσέγγιση μιας εκπαιδευτικής καινοτομίας ειδικότερα σε θέματα που έχουν 

σχέση με την Αγωγή Υγείας. Αποτέλεσε κοινό σημείο η παραδοχή ότι, ο προεξέχων σκοπός 

ενός οποιουδήποτε προγράμματος αγωγής υγείας είναι η προσωπική ενδυνάμωση των 

μαθητών. Η διατροφή, η κυκλοφοριακή αγωγή, η στοματική υγιεινή και γενικά όλοι επί 

μέρους θεματικοί άξονες αποτελούν το μέσο για την επίτευξη της προσωπικής 

ενδυνάμωσης των μαθητών. Οι στάσεις, οι αξίες και οι εσωτερικοί παράγοντες που 

επηρεάζουν τη συμπεριφορά των μαθητών προσεγγίζονται με βιωματικό τρόπο και όχι 

μέσα από τη διδαχή, τη νουθεσία και τη συσσώρευση πληροφοριακών σχημάτων. Υπάρχει 

μια αντίληψη ότι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής μπορεί να συνεισφέρει μόνο επικουρικά στη 

προσπάθεια αυτή, μιας και δεν έχει θέση σε ένα βιωματικό πλαίσιο μάθησης. Κατ’ άλλους, 

το βιωματικό έχει σχέση με αυτό που πρωτο-εξέφρασε ο Dewey, μαθαίνω πράττοντας 

(learning by doing). Όταν οι νέες τεχνολογίες αντιμετωπίζονται ως ένα εναλλακτικό 

http://www.lamscommunity.org/lamscentral/sequence?seq_id=1066597
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εργαλείο που συνεισφέρει στην ενεργό εμπλοκή των μαθητών, τους παρωθεί να 

ερευνήσουν, να αξιολογήσουν, να κρίνουν και να πράξουν, δεν μπορεί να μη θεωρηθεί ως 

εργαλείο που προωθεί τη βιωματική μάθηση.  

Επί πλέον, οι πληροφορίες και τα πληροφοριακά σχήματα, δεν αποτελούν αυθαίρετες 

κατασκευές αλλά αποτελούν απόσταγμα της εμπειρίας, της έρευνας και της αξιολόγησης 

της ανθρώπινης δραστηριότητας και δεν απορροφούνται ως αποκομμένα σχήματα στον 

ανθρώπινο νου αλλά φιλτράρονται, μετασχηματίζονται και προσαρμόζονται ανάλογα με τις 

εμπειρίες, το πολιτισμικό πλαίσιο και την περίσταση της στιγμής, όπως αναφέρονται στις 

διαδικασίες της προσαρμογής και της εξισορρόπησης των νοητικών δομών του Piaget και τη 

θεωρία του κοινωνικού εποικοδομισμού του Vygotsky. 

Με βάση τα αποτελέσματα, όπως κατατέθηκαν παραπάνω, μπορούμε να οδηγηθούμε στο 

συμπέρασμα ότι πράγματι οι ΤΠΕ μπορούν να ενταχθούν στο νηπιαγωγείο και να 

συνεισφέρουν στην αναβάθμιση συγκεκριμένων παραμέτρων της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας, όπως είναι η αύξηση της ενεργού εμπλοκής των μαθητών, της συνεργασίας 

και του επικοινωνιακού πλαισίου. Βέβαια, τα αποτελέσματα αυτά ήταν συνάρτηση τόσο 

της διδακτικής προσέγγισης της νηπιαγωγού, όσο και των υλικοτεχνικών συνθηκών στο 

νηπιαγωγείο, κάτι που δεν ίσχυσε στο νηπιαγωγείο Β.  

Συνοψίζοντας τα μέλη της ομάδας κατέληξαν στις παρακάτω γενικές διαπιστώσεις: 

 Οι ΤΠΕ μπορούν να συνεισφέρουν στην προώθηση ενός εναλλακτικού 

περιβάλλοντος αυθεντικής μάθησης στο νηπιαγωγείο, αρκεί να συντρέχουν 

συγκεκριμένες προϋποθέσεις.  

 Ακόμη και απλές δραστηριότητες του τύπου σύρε και άφησε (drag and drop), με τον 

κατάλληλο χειρισμό του εκπαιδευτικού μπορούν να δημιουργήσουν ένα ομαδικό 

κλίμα συνεργασίας, προώθησης αυθεντικού διαλόγου και ενσυναίσθησης. Εικόνες 

μαθητών να προσπαθούν να βοηθήσουν άλλους συμμαθητές να βρουν τη σωστή 

απάντηση, να πατήσουν το σωστό κουμπί ή να πραγματοποιήσουν τις σωστές 

κινήσεις, μέσα σε ομαδικό κλίμα συνεργασίας, δεν είναι κάτι σπάνιο εφόσον οι 

χειρισμοί του εκπαιδευτικού τις προωθούν. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής σε αυτή 

την περίπτωση δεν υποκαθιστά τον εκπαιδευτικό αλλά αντιθέτως ενισχύει το ρόλο 

του, καθιστώντας την παρουσία του απαραίτητο συστατικό για τη δημιουργία 

κλίματος δημοκρατίας, ίσης αντιμετώπισης και σεβασμού προς τον άλλο. 

 Οι νέες τεχνολογίες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως εναλλακτικό μαθησιακό 

εργαλείο, που προωθεί τη μαθησιακή διαδικασία και υπό αυτό το πρίσμα θα 

πρέπει να εντάσσεται στην καθημερινή κουλτούρα της τάξης και όχι ως 

προσάρτημα που εντάσσεται περιστασιακά και ουσιαστικά διαταράσσει την 

μαθησιακή κουλτούρα. Αναφορικά με την επικοινωνιακή και αλληλεπιδραστική 

χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή, το νηπιαγωγείο μπορεί να συμβάλει στην 

αποφυγή δημιουργίας στερεοτυπικών αντιλήψεων σύμφωνα με τις οποίες ο 

ηλεκτρονικός υπολογιστής αντιμετωπίζεται ως ψυχαγωγικό εργαλείο το οποίο 

μάλιστα απομονώνει τον μαθητή από το κοινωνικό πλέγμα της τάξης. Εάν 
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θεωρήσουμε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή ως πολιτισμικό εργαλείο μάθησης, όπως 

ακριβώς και το βιβλίο, το φύλλο εργασίας και τη χειροτεχνία, τότε ο τρόπος που θα 

χρησιμοποιηθεί και το παιδαγωγικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα ενταχθούν όλα 

αυτά τα εργαλεία μάθησης θα προσδιορίσουν το βιωματικό χαρακτήρα του 

μαθήματος. 

 Απαραίτητη προϋπόθεση, ασφαλώς, είναι η ύπαρξη στοιχειώδους  τεχνολογικής 

υποδομής και η σχετική τεχνολογική στήριξη από ειδικούς οι οποίοι θα επιλύουν 

τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζει ο εκπαιδευτικός της τάξης. 

 H στάση του εκπαιδευτικού απέναντι στα εργαλεία της νέας τεχνολογίας και στο 

ρόλο που μπορούν να αναλάβουν μέσα στη σχολική τάξη αποτελεί σημαντικό 

παράγοντα που μπορεί να καθορίσει την αναβάθμιση της ποιότητας της 

παρεχόμενης εκπαίδευσης στο νηπιαγωγείο. Επίσης, σημαντικό ρόλο παίζει το 

μαθησιακό πλαίσιο που εγκαθιδρύεται στην τάξη.  

6. Προτάσεις 

Το ανοιχτό αναλυτικό πρόγραμμα της προσχολικής αγωγής και ο τρόπος που προσεγγίζεται 

η μαθησιακή διαδικασία αποτελούν μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία για τον 

επαναπροσδιορισμό του ηλεκτρονικού υπολογιστή ως εναλλακτικό εργαλείο μάθησης. Η 

παγιωμένη αντίληψη των μαθητών των άλλων βαθμίδων, που αντιλαμβάνονται τις νέες 

τεχνολογίες ως εργαλείο ψυχαγωγίας, απλής αναζήτησης πληροφοριών και ατομικής 

ενασχόλησης, μπορεί να μετασχηματισθεί.  

Οι μαθητές θα πρέπει να αντιληφθούν τη χρήση του ως κοινωνικό εργαλείο μάθησης και 

αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί εάν εγκαθιδρυθεί ως τέτοιο στα πρώτα αυτά στάδια της 

μαθησιακής τους πορείας.  

Ο σχεδιασμός μιας διδακτικής παρέμβασης με την υποστήριξη των ΤΠΕ είναι απαραίτητο 

να προωθεί δραστηριότητες συνεργασίας και επικοινωνίας και όχι να απαιτεί την 

απομόνωση του παιδιού μπροστά σε μια οθόνη.  

Ο κατάλληλα καταρτισμένος εκπαιδευτικός μπορεί να συνεισφέρει προς αυτή την 

κατεύθυνση. Πέρα όμως από την προσωπική ευθύνη των εκπαιδευτικών, είναι χρέος της 

πολιτείας και των Πανεπιστημιακών Τμημάτων  να τους ενισχύσει και να φροντίσει να τους 

καταρτίσει σε θέματα ένταξης των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία. Σε διαφορετική 

περίπτωση κινδυνεύουμε να δημιουργήσουμε σχολεία δύο ταχυτήτων. Με μαθητές, από τη 

μία, που θα είναι εξοικειωμένοι με τις τεχνολογίες του 21ου αιώνα και θα  μπορούν να τις 

χρησιμοποιούν δημιουργικά και κριτικά, λόγω της τυχαίας συνεύρεσής τους με 

καταρτισμένους εκπαιδευτικούς. Ενώ από την άλλη, με μαθητές οι οποίοι αντιλαμβάνονται 

τις νέες τεχνολογίες ως εργαλεία που λίγο έχουν να κάνουν με τον κόσμο της γνώσης του 

21ου αιώνα.  

Οι νέες τεχνολογίες του διαδικτύου λόγω της ανοιχτής πρόσβασης που προσφέρουν 

μπορούν να αποτελέσουν ένα σημείο επαφής και αλληλεπίδρασης των εκπαιδευτικών, με 

την ανταλλαγή ιδεών και διδακτικών προτάσεων, τα οποία θα κατατίθενται σε ηλεκτρονικά 
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αποθετήρια, τις οποίες μπορούν να αξιοποιήσουν, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις 

ανάγκες των παιδιών των τάξεών τους.  
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